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1.2-- EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2 - Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado n'il j l0/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescentã dispositivo fiO Decreto-lei n~ 1.910, de 29 de dezembro
de 1981, para o fim de isentar de contribuição previdenciãria ci aPOsentadO ou pei1Sionista sob tratamento médico.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 311/85Complementar, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume, que acresc.enta dispositivo à Lei Complementar
n9 26, de II de setembro de 1975, que altera· disPo- '
siçõe~.da legislação que Tij:Ula o Progrãm.a de Inte:-g.ra~Uo- ~oeial (PfS) e o Programa, de Formação do
P,afrimõnio do Servidor Público (PASEP).
1.2.3 ..,... Comunicação da -Presidência
Arquivamento do Projeto de Lei da Câmar.a n'i'
21/84 (n'i' 6.082, de 1982, na Casa de origem), por ter
recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuído.
1.2.4 ...... Comunicação

_Do Sr. Senador Passos Pôrto, referente a reassunção do seu mandato.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR NIVALDO MACHADO- Necessidade da alocação de maiores recursos ao Banco do
Nordeste, _objetivando a expansão do crédito rural,
na área de atuação daquele banco.
SENADOR ITAMAR FRANCO --Apreciação de
declarações publicadas pela imprensa e atribuídas ao
Presidente da Câmara, Deputado U1ysses Guimarães, sobre a obtenção .de consenso para aprovação

de partes da proposta de emenda à Constituição, que
dispõe sobre a convocação da Assembléia Nacional
Constituinte.
1.2~6- Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraordinâria a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem d_o Dia
que designa.

1.2.7- Leitura de Resolução

N9 104/85, que prorro"ga por 120 dias o prazo con.cedido -D. Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n'>' 13, de 1983, destinada a investigar
a persiStência da Pobreza absOlUta do Noi-deSte. 1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n'>' 56/79- Complementar, que cria a Região Metropolitana de Goiânia00, na formã do art. 164 da Constituição Federal.
Votação adiada, a fim de ser feita na sessão de 14 de
novembro do corrente ano, nos termos do Requerimento n'>' 407/85.
=-- Requerimento n'>' 49/85, solicitando, nos termos
do art. 280, a, do Regimento Interno, a retirada, em
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n917,
de 1985, Que dispõe sobre a recondução de membros
do Conselho Federal de Cultura. Aprovado.

portadores de defeitos físicos ou congênitos. (Apre·ciação prelimínar da constitucionalidade.) Rejeitado.
Ao Arquivo.
- Projeto de Resolução n'>' 115/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) a elevar em
Cr$100.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta e
oito mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada. Discussil.o adiada, a fim de ser feita na sessão de 29 próximo, nos termos do Requerimento n9 406/85.
-Projeto de Resolução n9 110/85, que suspende a
execução do art. l'>' da Resolução n'>' 13, de 4 de maiO
de 1983, da Câmara dos Deputados, na parte em que
deliberou sustar o processei ·cfiminal contra o ex, DepUfado Domingos Antônio de Freitas Diniz Neto.
Discussão-adiada, a fim de ser feita na sessão de4 de
novembro próximo, nos termos do Requerimento n9
.409/85, após usar da palavra o Sr. Itamar Franco. ·
-Projeto de Resolução n9 117/85, que autorizá o
Governo do Estado de Sergipe a elevar em Cr$
2.253.965.524 (dois bilhões, duzentos e cinqUenta e
três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vint~e e quatro cru~ciros) o montante de sua
dívida consÕlidad:Zi. AprÕ.v'ado. À (.O~issà.o -de Redução.
1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR JOÃO CALMON - Solenidade de
enti-e"ga, ao Jlresidente José Sarney, da· síntese dos debates travados no dia .. D" da Educação. Dia do Professor.

- Projeto~ de Lei do Senado n'>' 20/84, que acrescenta dispositivo à- (ei n'>' 6~649, de 16 de m'aio de
1979, ·estabelecendo privilégio em favor dos locatârios com inais de 80 anos de idade, no caso de desp-ejo. Vot&ção adiadsl,- a fim de ser feita n~a sessão de
14 de novembro próximo, nos termos do Requerimento n'>' 408/85.

_ SE!JdDOR NELSON CARNEIRO- Apelo em
faVõi' do diãlogo visando evitar a deflagração da greve dos funcionários da Empresa de Correios e Telégrafos.

-~ ProjetO de Lei do SenadO ~'>' 231/83, que dispõe
sobre a concessão de amparo previdenciário aos filhos dos trabalhidores rUrais desde que invâlidos ou

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Discurso
pronunciado pelo Senador Marcondes Gadelha na
sessão .solene de hoje do Congresso Nacional, desti-
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nada a nomenagear o Senhor François Mitterrand,
Presidente da França.
SENA DOR JOSE FRAGELLI- Tr~rnsclTI'Sõ ·aa
data natalfcia do Senador Mário Maia.
SENADOR NELSON CARNElRO- Apelo ao
Ministro da Administração em favor de reivindi-

cações salariais dos servidores celefistas.

i .3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

gem),_ que dispõe sobre os órgãos de representação
ª-l,!J)erio_r e_s!ª- o_11tr~s pr~)Vi:
dêh.cias

~~do_$ §!l,l_d~_nJ_~~d~_Qíy~j

2,3 -ORDEM DO DIA
-Redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n'il 183/84 (n' 169/83, na Casa d~.
Órigem), que altera a relação descritiva dils rodovias
do sistema TOdoviário federal do Plano Nacional de
Viação. incluindo a rodov~a da integraçã_o S~:~J
Ccntro-Üe:-.tc. Aprovada. Ã C<fmara -dos Deputados. -

IA-ENCERRAMENTO
2-ATA DA 20H SESSÁO, EM 15 DE OUC
TUBRO DE 1985
2.1-ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE
2.2. J - Pareceres encaminhados à Mesa
2.2.2 - Requerimentos
--N'il 410/85, de urgência, para o Projeto-de Lei
da Câmara ill' 235/84 (n'í' 3.014/84, na Casa de origem). de iniciativa do Senhor Presidente da República. que dispõe sobre os requisitos para a lavratura de
escriturãs públicas, e dá outras providências.

- NO? 411/85, de urgência, para o Projeto de Lei
da Câmara n~' 142/85 (n~' 5.192/85, na Casa de ori-

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'?

62fS1. Que dispõe sobre a cobrança, pelas empresas
concessionárias de serviços púbticos, das contas de
energia elétrica, água, g.:is e telefone._ Aprovada. À
Gimara dos Deputados.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9
95/82, que veda_a fªbr_ic~ção de veiculas automotores de passageiros, com potência superior a 180 (cento e oitenta) HP, que não sejam para consumo de âlcoo[, e_rlá outras providências. Aprovada. À Câmara
dos Deputados.

~

....

,,_,_

.Cr$

6.o,oo;oo

tutiVo d~t Comisslio de Constituição e Justiça. A Co~issão de RedaçUo.
- Redação do vencido, para o turno suplementar,
do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 235(84, em regime de urgêncJa. Aprovada,
em turno suplementar. À Càmara dos Deputados.
-Projeto de Lei da Câmara n'? 142/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n'? 411/85,
lído no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente, tendo o Sr. Senador Itamar
Fr:tncO usado d~t p:.~luvra na sua discussãO.-ksanção.

2.3.2- Designado da Ordem do Dia da próxima
sessão
2.4- ENCERRAMENTO

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÁO ANTERIOR
-Do Sr. SenaQ.or Virgüio Távora, proferido na
sessão de 14-10-85.
4 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
- N• 231, de 1985.

5 - MESA DIRETORA

2.3. J - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

-Projeto de Lei da Câmara n9 235/84, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n 9 410)85,
(ido np Expediente. Aprovado, nos termos do substi-

7-COMPOS!ÇÁO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 20011- Sessão, em 15 de outubro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidêucia dos Srs. João Lobo, Martius Filho, Márin Mnia e Jorge Kalume.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHA_M-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalumc- Altevir Le_ul- Mário Maia- Eunice M ichiles- Alcides Paio -Gaivão Modesto-- Hélio
Guciros- Alexandre Costa- AlbertO Silva- Helvídio Nunes- Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Mar- '

tins Filho - Maréondes Gadellla- MiltÔ_n _Cç_tbral :--Aderbul Jurem a---:- NivaldO Machado- Luiz CavalCan-

te::.... LOuil\·Ul"Baptist"u- P..:u.;SOS-Pórto- LOmaniO Jú~

nior- Luiz Viun<t- João Calmon- Nelson Carneiro
.:...._ Jt:tmar Fr<tnco- Murilo Badaró- Benedito Ferreira ~- H~(;ri_q!lC SanÚIJo - MaUro Borges- José Frag_çJ_li.:::_l_Qig_~Bornhausen- Alç_Ld_~ _$<!.1Aanha- Oc_tavio Cardoso.

-O SR. PRESIDENTE {Jorge Kalume) - A lista de
cornparecirn,ento_ de 33 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, d-eclaro aberta a sessão.

p~~s~nça _acusa _o

Sob_ a proteçüo de Deus, tmciamos nossos trabalhos.
O Sr.
-te.

J9-Se~etá_riÇ>

irà proc-eder .a leitura do Expedien-

Outubro de 1985

~lido

o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
N•s 855 e 856, de 1985
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de
1984 (n"' 71-B, de 1984- CD), que "aprova o texto
do Convênio Zoossanitário para a importaçio e exportação de animais e de produtos de origem animal,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Espanha, e concluido em
Madrid, a 12 de abril de 1984".
PARECER N• 855, de 1985
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Saldanha Derzl
O Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição Federal, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Convêôio ZôossanitáríO
para a importação e a exportação de animais e de produtos de origem animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governõ- da Espanha,
concluído em Madrid, a 12 de abril de 1984.
A partir da Exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, Que-- acompanha a
matéria, tem-se que o acordo objetíva regulamentar o
comércio de animais e produtos derivados, prevenindo e,
especialmente, protegendo as populações, rebanhos e
territórios dos países signatários, contra eventuais dísseminações de doenças que poderiam ser vetorizadas por
tais produtos.

Além de critérios zoossanitãrioS de controle de rebanhos e mercadorias transportadas, o Acordo estabelece
também os critérios de determinação das condições
sanitário-veterinárias do comércio internacional dos animais vivos e produtos derivados. Para tanto,
estabelecem-se canais de comunicação Cntre as autoridades sanitárias dos países signatários, bem como a criação
de um Boletim Zoossanitãrio mensal e de uma ComisSão
Mista, para facilitar a apHcS.ção do convênio.
Concluindo, enfatiza o ilustre Chanceler que a aprovação de tal convênio é mereCida e proveit'osa, ainda
mais para que a cooperação Brasil/Espanha continue a
se desenvolver de maneira sistemática, trazendo beneficio nos mais diversificados setores.
A cooperação entre o Brasil e a Espanha, não excludente nos últimos anos sequer da tecnologia nuclear,
haja vista o acordo celebrado pelos dois países em 12 de
maio de 1983, por ocasião da visita de Sua Alteza, o Rei
Juan Carlos de Orleans e Bragança ao nosso País, tem,
no convêniõ ora apreciado momento de especial importância, não só Pela tradição do "partner" no setor zootécnico, mas, ainda, pela utilidade de que o ajuste se reveste.
A vulnerabilidade dos rebanhos a doenças infectocontagiosas e parasitáiias, que chegam a pôr em risco a
própria saúde_ da população, ainda mais acentuadas
diante da precariedade sanitária do nosso meio rural,
bem como da reduzida disponibilidade tecnológica do
criador nacional, são impasses de há muito conhecidos
pelos estudiosos do problema.
Daí a presteza do presente Convênio, cjue permitirá,
pelos seus múltiplos mecanismos engendrados, que se
protejam mutuamente os países, permitindo desta forma
maior incrementação do comércio de animais e produtos
derivados, pela diminuição_ dos riscos eventuais cont_âgios e, mesmo, pela integração entre os s_etores específicos.
O Acordo_ terá validade pr periodo de 5 (cinco) anos
e será renovado por recondução tácita de novos períodos
de 5 (cinco) anos, a menos que uma das partes o denuncie por escrito, com uma antecedência míní!na de 6 {seis)
.. ,meses da data da respectiva notificação.
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lsto posto, e nada havendo a objetar em relação a esse
valioso documento internacional, que estreita as relaçôes
en:t--r.e...os.. dois_ países, além de incrementar os setores de
comércio" e de desenvolvimento zootécnico,julgo-o justp
e oportuno, na forma do incluso Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1985. - Cid
Sampaio, Presidente. -Saldanha Derzl, Relator. - Nelson Carneiro- Amaral Peixoto --Jutahy MagalhãesLuiz Viana - Lourival Baptista -- Itamar Franco.
PARECER N• 856, de 1985
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Alcides Paio
O Convênio Zoossanitário Brasil-Espanha, de 19 de

abril de 1984, ora examinado, está formalizado através
de um texto de nove artigos, no qual estão previstos normas e critérios para serem Observados pelds países signatários nas sitUações bilaterais relacionadas com a importação e a exportação de animais e d_e produtos de origem
animal.
Esclarece a Exposição de Motivos sobre a matéria, dirigida pelo Ministério das Relações Exteriores ao Senhor
Presidente da República, que "o Convênio estabelece
· medidas para facilitar o controle zoossanitário, por parte
dos pafses signatários, sobre se_us animais, bem como
sobre os animais a exPOrtar·. Estabelece critérios para determinar as condições sanitário-veterinárias requeridas
para exportação e importação, de animais vivos ou produtos de_ori,gem animal''.
Diz ainda a fonte citada que: "o Convênio, além de instituir canais de comunicação entr_e as Autoridades sanitárias compétentes de ambos os países, cria um Boletim
Z-oossariíiárlo mensal, e constitui uma Corilíssão-Mista
para zç:lar pelo seu cumprimento".
O Convênio ihcide sobre uma área de assuntos de extremá importâilcia 00 re1ãcionamento comercial BrasilEspanha. Dentro de urn mundo cada vez menor, onde os
conlatos entre as populações tornaram-se mais diretos e
freqílentes, constitui uma p-reocupação universal a tomada de medidas que detenham as endemias e as epizootias
que, eventualmente, possam colocar em risco a segurança coletiva.
O comêrcio de animais e de protudos de origem animal constit~i, exatamente, um possível veíCulo para a
passagem de um a outro país de perigosas enfermidades
___:__nem seii'rptecde manifestação imediata nos indivíduos
contaminados - circUnstâncias que justifiCa as difefentes medidas cautelares previstas no Convênio sob enfoque.
Do ponto de vista deste Orgão téCri"ico, o Convênio é
oportuno e atende ao interesse de nosso País.
Assim, na form-a do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1984,
que aprova- o Convênio Zoossanitârio Brasil-Espanha,
firmado pelos respectivos governos a 12 de abril de 1984.
Sala da Comissões, em 3 de outubro de 1985.- Mnrtins Filho, Presidente- Alcides Paio, Relator- Nivaldo
Machado- =Ãlvaro Dias --Gaivão Modesto.

PARECERES
N•s 857, 858 e 859, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nY 105, de 1984
(2.105-B, de de 1976, na Casa de origem), que "dispõe sobre financiamentos a agricultores".
PARECER N9 857, de 1985
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Cid Sampaio
O projeto do nobre Deputado Nelson Marchezan
obriia -os bancos particufar_es a prorrogarem o prazo
para resgate _de financiamentos concedidos a agricultores, quando não tiverem condições de saldá-los à__época
própria, dando como garantia a safra não-vendida.
Conforme consta da justificativa do projeto, os-banCos
privados participam com apenas 28,7% do crédifo- rural.
A perspectiva de sofrer uma prorrogação obrigatória
do _prazo de resgate do financiamento, provavelmente
deSestimulará os bancos privados a participarem do crédito rural, baixando ainda mais aquela participação.
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Acresce que é mais uma intervenção do Estado na ecow
nomia, criando óbices às leis de mercado.
Em vista da~ raz.ões acima, somos favoráveis, nos termos da seguinte:
EMENDA N• I-CE
(Substitutivo)
O Congresso Nacional decreta:
A rt. t 9 Ficam os estabelecimentos de crédito o brigados .a conceder prorrogação de prazos para resgates de
financiamentos concedidos a agricultores mediante a
aceitação como garantia do débito, pelo prazo de até um
ano, da colheita não-vendida, quando estes não tiverem
condições de saldá-los à época própria, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei: a) - quando
tratar-se de estabelecimentos oficiais, federais ou estàduais; b)- quando, tratando-se de bancos.privados, se
o crédito concedido provier de repasseS d6 íiflhas- de crédito oficiais.
Parágrafo único. No caso ela prorrogação de repasses
de crédito ofiCial por estabelecimentos privados, será
igualmente prorrogado, pelo mesmo período, a dívida
do banco particular com a fonte de crédito oficial, com
os -mesmos juros do empréstimo original.
Art. 29 Aplica:.se, riO que couber, a garantia de que
trata o artigõ anterior, o disposto na Lei n'i' 492, de 30 de
agosto de" 1937.
Art. 39 A prorrogação do prazo previsto no art. 19
não imPede a realização de outras operações de financiamento com o estabele;cimento de crédito~
Art. 49 Defltro do prazo de 60 (sessenta) dias o Poder EXecutivO regulamentará esta lei.
Art. 5~' Esta lei entra em vigor na data de sua publica-ção.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das C01llissõeS, em 11 de outubro de I 984. - Roberto Campos, Presidente - Cid Sampaio, Relator GiibriefHermes- Jorge Kalume- José Fragelli- Luiz
-Cavalcante - João Castelo.
PARECER N• 858, DE 1985
Da Comissio de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
De autoria do ilustre Deputado Nelson Marchezan, a
outra Casa do Congresso, ouvidas as Comissões de
Constituição e Ju-stiça, Agricultura e Política Rural e ele
Finanças, aprovou projeto de lei que"dispõe sobre financiament1
agricultores".
Indo o PrÇIJeto ao exame da Comissão ~.?con~_rtli_a, o
nobre Senãdor Cid Sainpaio ofereceu à"'"Proposição
Emen:da Subst~t.u.tiva, que a este Orgão técnico cabe examinar, na forma regirriental, no que tange à constitucionalidad~ ~_ju_ridicidade. Nad_~_há a ªrgUir gue vicie a referida_ Eme:nda Substitutiva, seja à luz da vigente C~rta
Constitucional, seja sob o aspecto da jurid_icidade.
E o meU- Voto, s-.m.j.
Sala das Comissões, em 5 de junho de t 985.- Nlvaldo
Machado, Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Jutahy Magalhães - Martins Filho - Odacir Soares Hélio Gueiros- Luiz Cavalcante- Octávio CardosoLenoir Vargas:
PARECER N• 859, DE 1985
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Roberto Wypych
De autoria do nobre Deputado Nelson Marchezan, o
Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1984 (Projeto de Lei
n9 2.105-B, de 1976. na Câmara dos Deputados), dispõe
sobre financiamento a agricultores.
O Projefo de Lei em tela prevê que os estabelecimentos
bancários em gerar concederão prorrogação de prazo
pelo periodo de até um ano - dependendo da durabilidade do produto - mediante o oferecimento pelo devedor de sua produção não comercializada como garantia
do débíto.
Ao justificar sua proposição, o autor ressalta que
..muitos agricu(tores quando necessitam de recursos, utilizam operações bancárias fora da sistemática do crédito
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rural, não apenas em virtude da complexidade das instruções relativas a este, como também pf'!la inexistência
em muitas cidades de nosso interior de agências de ban~
cos integrantes do sistema ou daqueles que sejam credenciados a nele aluar. Ocorre, todavia, que muitas vezes,
por ocasião de saldar seus compromissos, por mÕtivos
alheios à sua vontade, se vêem impossibilitados de fazêlo. Entretanto, não havendo ainda comercializado sua
produção, tem-na como um bem que pod~râ ofer~er
como garantia atê que estejam em condições de satisfazer seus débitos junto ao esJabelecirrietl.t6 de crédito".
Eni sua tramitação nesta Casa, a proposição reCebeu"
uma emenda na Comissão de Econgmia que foi apresentada pelo seu relator, o ilustre Senador Cíd Sampaio. A
Emenda n'i' I-CE especifica que haverâ proi'rogãÇãade
prazos para resgate;_ .. Art. l'~' ... a)- quando tratar-se de
estabeleciJllentos oficiais federais ou estaduais; e b)_quando tratando-se de bancos privados. se o crêdiio concedido provier de repasses de linha& de créditos oficiais.
Parágrafo único - No caso de prorrogação de repasses
de crédito oficial por estabelecimentos privados, será
igualmente prorrogado, pelo mesmo perfodo, a divida
do banco particular com a fo_nte de crédito Qficial, c9-m
os mesmos juros ~o empréstimo original".
Tal emenda se fez necessáOa, po(s Segundo o relator
da Comissão de Economia.. "a perspectiva de sofrer uma
prorrogação obrigatória do prazo de resgate do_finariCJamento, provavelmente desestimulará os bancos privadqs
a participarem do crédito rural, baixando ainda mais
aquela participação. Ocorr~ que é mais uma intervenção
do Estado na Economia, criando óbices às leis do merca-
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buição de que trata este artigo durante o tempo de
sua duração."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
o-

Justificação
Por mais que Se Taça vista: grossa à situação de. dificuldade-em qüe: vivem os aposentados e pensionistas, por
mais que se justifique a determinação do Decreto-lei n"'
VJ10j81 -ae ffuj:)ot"-aCfrfuesmos urna ·estranha CQOtribuição previdenClária destinada a custear serviços de assistêilcta riiédica, há uma .situacão que verdadeiramente
lião pode deixar de ser co_ntemplada na legislacão em vigor, ~?is que retrata caso de ~bsoluta impossibilidade con~_
tr!blitiva: Referimo· rios à situação em que ·eles próprios,
aposentados e pensiOnistas, estejam sob tratamento mé-dico_ e. em conSeqüência, vêem diminuir acentuadamente
a renda mensardecorrente do.s proventos- ou-Cla pensão.
Nesse caso, parece-nos inteiramente injusto impor-lhes
qualquer encargo contributivo, sendo este o motivo da
ap_r~entação do presente projeto de lei, que contamos
Vef-aprcivàdo:
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1985.- Nelson
Carneir().
LEGISLA ÇÁ O CITADA~

DECRETÕ-LE)No 1.910,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1981
Dispõe sobre contrlbuiç&es para o custeio da PrevidênCia Social, e dá out.ras providências.

do~'.

Como pudemos_constata.r, a_ mudança proposf.á'p"élaComissão de Economia veio: aperfeiçoar o Projeto de
Lei, corrigindo uma grande distorção de d_uplo efeito:
desestímulo à participação dos bancos privados ao crédito rural e mais uma intervenção do Estado na economia ..
No que concerne opinar esta Comissão, julgamos que
a medida proposta pelo Deputado Nelso_n Marchc;~~n,
com o devido aperfeiçoamento que registramos, tornarse-â um instrumento eficaz com largas perSpectivas de
beneficiamento_ aos agrlcujtores. Isto porque terão em
mãos mais uma garantia contra as intempéries de todas
as ordens que ocomu no setor <41 agricultura.
Serâ mais 'um estímulo à- nossa agricultura já tão cambaleada pelos mais diferentes fatores _que todos nós conhecemos de Jonga_ data.
Fiilalmente, ao concluir nosso parecer, medidas como
estas terão reflexos econômicos e sociais. Isto po_rque,
tendo p agricultor mais um instrumento de crédito, trabalhará com maior segurança e tranqUilidade. Do ponto
de vista social, acarretará um estrmulo maior à sua permanência no campo.
Dfãrite do exposto, opinamoS pela aprovação do Projeto de Lei da Câriütra n"' 105, de 1984, na forma disposta
na Emenda n"' I, da Comissão de Economia.
Sala das ComiSsões, em- 3 de outubro de ·1985.- Mãrtins Filho, Presidente- Roberto Wypych, Relator- AIvaro Dias - Nivaldo Maehado.
O SR. PRFSIDENTE (Jorge Kalume) - 0 Expediente lido vai à publicação.
_
- - --Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
1'~'-Secretârio.
São lidos

o~

seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 310, de 1985
Acrescenta dispositivo ao .Decreto-lei n'~' 1.910, de
29 de dezembro de 1981, para o fim de isentar de contribuição prevfdenciiíria o aposentado ou pensionista
sob tratamento médico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'~' E acrescentado ao art._ 2'~' do Decreto_-le~ n"'
1.910, de 19 de dezembro de 1981, o seguinte parã8rafo
único:
. "Parágrafo únil:o. O aposentado ou-pensiOnista sob tratamento médico ficará isento da contri-
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.lustificaçio
A cada reajuste que se avizinha, os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação enfrentam, merce da incontinência dos índices inflacionários, situação de acentuada angúsJia, diante da constante ameaça de ficarem, em
sua grande maioria, impossibilitados de fazer face aos
vultosos gastos que a prestação da casa própria inexoravelmente lhes impõe.
Foi voltado ··parà esse cruciãnte problema, pois, que
houvemos por bem formular o presente Projeto, que tem
por objetivo possibilitar ao titular de conta individual do
PIS - PASEP, mutuário_ do _aludido Sis~ema, a utilízação dos depósitos existentes C:m seu nome para a amortizaçãO de financiamento da casa _própria.
A Proposição, como se vê, aborda tema momentoso,
que aflige segmentos cada vez mais expressivos da população brasileira, e tem, por isso, a recomendá-la, ra.:~;ões
sociais íriconteStáveis.
Vale ressaltar que a m_edida preconizada se afina, b.
perfeição, com os objetivos para os quais foram instituídos o P1S- PASEP.
Com efeito, -~ntes ~a uni~cação efetuada pela referida
Leí Complementar n"' 26, de f975, a legislação que regul~~.a os Programas PISe PASEP permitia o emprego-de
seus "recursos na :i\quisiÇão ou construção de casa própria
para o trabalhador (Leis Complementares n'~'s. 7 e 8, amb_a~ de 1970, a_!t. 9~', § 2'~', e art._5'i', § 5~', respectivamente).
O acolhimento de noSs_;~ iniciativa~ portanto, terá,
quando menos, o condão de restabel~r o espírito da legislação instituidpra dos referidos programas.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1985.-;- Sena~
dor Jorge Kalume.

················································

Ar!. 2~' Fic<~m estabelecidas contribuições dos aposentadús ~rn geral e dos_peitsionistas,: para custeio dei as- ·--si_stênciu m~dicu, na forma seguinte:
I -aposentados:
a) 3% (três por cento) do valor dos respectivos benefícios até.o equivalente a 3 (três) vezes o salário m~nimo regional;
b) 3,5% (três e meio por cento) d_o valor dos respectivos beneficias superior a 3 (três) e inferior ou igual a 5
(cinco) vezes o salãrio mínimo regional;
c) 4%_(quatro por cento) do valor dos respectivos benefícios superior a 5 (cinco) e inferior oU igUal a ~O_(dez)
vezes_ o salário mínimo regional;
d) 4,5% (quatro e meio por cento) do valor dos _respectivos beneficias superior a lO (dez) e inferiór ·ou igUal a
15 (quinze) vezes o salãrio minimo regional;
e) 5% (cinco por cento) do valor dos_ respectivos beneficias superior a 15 (quinze) vezes o salário mínimo regional.
II - pensionístas:
3% (três por cento) do valor dos _respectivos beneficias.
.-.
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(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Legis-lacão Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 31l, de 1985 - Complementar
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n'~' 26,
di! 11 de setembro de 1975, que "altera disposições da
legislação que regula o Programa de Integração Social (PlS) e o Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Públi~ (PA~EP)".
O Congresso Nacional decreta:
Art. }'i' O artigo 49 da Lei Complementar n'~' 26, de
11 de setembro de 1975, passa a vigonlr acrescido do seguinte parágrafo:
·
..§ 4'~' Por solicitação do Jítular, o montante dos
depósitos existentes em.s.ua. respectiva cont.a individual será tranferido, no prazo de.30 (trintit.Ydias a
partir da apresentação do pedido, ao Agente do Sis- te_~,~_f:inªn~i~o ~~~_Ha~-it~.~o i~dicado, p~-r~ am~r
. ti:i:~ç_ã_o_ dêSaJdo de.finanCJamf:nt9 de c;\Sa"PI-õpríã."

- ~----Art~-2f'

"ESt:i-Lei Complementar êntra erit -vigor·rn\
data de sua publicação.
A_rt .. 3~' R.evog.a'!'_-~e as disposiÇões em contrário.

LEG/SLAÇAO CITADA
LEI COMPLEMENTAR No 26
DE li DE SETEMBRO DE 1975
Alte~a ~isposições da legislação que regula o Pro-.
grama de Integraçio Social (PIS) e o Programa de
Formação do Patrimônlo do Servidor Público (PA-

SEP),

Á~~~· 4~. 'Á.s. i~~~·r~â~~ia·s· ~;_;cÍiÍ~d~; 'd~s· ~;~i~; i~di~
viduais dos participantes do PTS- PASEP são inaliená~
veis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos pará~
grafos deste artigo, indísprmíveis por seus titulares.
§ 19 Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidey;
do titular da conta individual, poderá ele receber o res-pectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus
dependentes, de acordo .com a legislação da Previdência
S!Jcial e .com a legislação específica de servidores civis e
~ilitares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular,
·nos termos da lei civil.
§ 2~' Será facultãda, no final de cada exercido financeiro posterior ao da abertura da conta individual, a retirada _das parcelas correspondentes ãOS ciifdü.OS -de qUe
tratam as alíneas b e c do art. 39.
§ 39 Aos _participantes cadastrados há pelo menos 5
(cinco) anos e que recebam salário mensal igual ou inferior a 5 (c_inco) vezes o respectivo salário- mínimo regional_. será facuJtada, ao final de cada exercício financeiro,
retirada complementar qu~_ permita perf~zer valor igual
ao do safár1o mrnlmo rigíonãl mensal vigente, respeitadas ~s disponibilidades de suas contas individuais,
K
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(1s Comissões de Constituição e Justiça, de Ser--

.viço'Público Civil e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe·
tentes·.~ (Pausa.)
A ~Presidência comun_ica que, nos termos do art. 278
do ·Regimento fnterno, por ter recebido parecer contrái'io, quantcfão mérito, da comissão a que foi distribuíd<X' determinoU o arquivainento do Projeto de Lei da Câmara n'~' 21. de 1984 (n"' 6,082/82, na Casa de origem),
que dispõe sobre a inviolabilidade dos Vereadores.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a Mesa. comunicação que-vai ser lida pelo Sr.

1~>-Secretário.

E lida a seguinte
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex• que, terminada a licença qUe me
foi concedida, reassumo, nesta data, o exercício do mandato de Senador pelo Estado de Sergipe.
Sala das Sessões., em 15 de outubro de 198_5... -Passos
Põrto.
·
O'· SR- PRESIDENTE (J.orge Kalume) -.Concedo ·a
Palavra aq nobre Senador Octã'vio Cardoso. fl:lausa.)
S•. EX• não está presente. ·
Concedo a palavfa ao nobre Senador Ni\!aldo Macha-.do.

O SR~ NIVÀLDO MACHADO PÍWNUI(.ClA

DISCURSO.QUE;ENTREGU~ A REVI$!. O· DO·

ORA/JOR. SERÁ PUBLICADO. P(JSTERJORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - COncedo_ a
palavra ao.nobre Senador Itamar Fra.nco~ por P'erinutã

com o

Senad~r

Mário Maia.

·

O SR- ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun,
cia o segui~te discUrso_.)- Sr. P.residente, srs: Sena~o-,
res:
·
-... ·
.
.
·
;
.. -· ,
Leio, hoje, no Jornal O Estado de S. Paulo, .o segu~nte:
.. "O .PresidCntC ·. dá Câmara,· DCputado Ulysses
Guirriarães (PMDB ....... - SP), _anunciou ontet:n• C:ril
São Paulo~ pontos q'ue já se enÇ.O:n'tram; ...pratiCamente· definido$-~· COm .r.elação à ASSC11l~léia Nacional·Constituinte~ upor serem consensuais ~tre quase todos ~s parti!los". O primeiro desses pontos é
que os Deputados~ Senadores a serem eleitos em 15
de novembro de 1986 serão os constituintes, retomando suas atividades legislativas porrhais assiin
que a Constituição for promulgadá!'
De iníciO;- salvo outra interpretaÇão, S. Ex• se esquecedos Senadores de 1982.
Continua a notrcia:

. ~~Durante. o período em que durar a Constituinte,
que Ulysses Guimarães avalia cm .cerCa de um ano,
haverá uma comissão representativa de deputados e
senadores com incumbência de cuidar das atividades legislatiVas ordinãrias. Essa comissão terá, segundo ele, entre 70 80 membros e para sua formação serã observada a proporcionalidade entre os
partidos políticos.
Ulysses Guimarães comentou que, durante o final da semana, conversou várias vezes com o Deputado Flãvio" Bierrecmbach, relator do projeto de
convocação da Constituinte e que prepara o sUbstitutivo a ser apresentado amanhã, em Brasflia.

e

.. "Não estou interferindo no trabalho de relator
- disse o presidente da Câmara ....... porque estes
pontos são praticamente consensuais. Apenas o PT
não concorda com que os parlamentares não sejam
ex.clusivamente constituintes."
A comissão representativa, segUndo Uly_sses Guimarães, evitarã que seja adotada a solução hoje prevista, de que o presidente da República legisle por
decretos--leis. Será unicimeral e terã, como sede, o
edifício do Senado."
E continua o Presidente Ulysses Guimarães:
. _."Sei que é diffcil, que não é uma solução perfeita
- ponderou ....... mas se formos procurar saídas
ideais c ortodoxas, vamos acabar criando outros
problemas, que irão disputar o tempo e a preocu·
· pação dos Constituintes ...
E de estranhar, Sr. Presidente, Srs.. Senadores, esta assertiva do Presidente Ulysses Guimarães: primeiro,- na
sua afirmação de que já são pontos consensuais; não
acredito-. Sr. Presidente, que haja um consenso em se
substituir o Senado e a Câmara dos Deputados por um
.sistema unicameral, proposto por S. Ex•, de setenta elementos. Com isto, estaríamos burlando a própria vonta·

de popular. A Constituinte- que vai ser-convOCada: já ê
_ atípica àqui, por várias vezes, temos defendido uma

constituinte independente e o nosso ponto de vista, ao
que p-arece, foi Vencido. Mas, se foi vencido, não ê justo
excluir, como pretende o próprio Relator da Comissão e
agora o próprio Presidente Ulysses Guimarães, os Srs.
Senadores eleitos em {982. Este ê o primeirO ponto sobre
o qual quero chamar a atenção: dar poderes constituin- tes·ao .Congresso Nacional, po~ que a~ast3r_!)S:.Srs. Senadores eleitos em 1982? Seria essa _a primeira pergunta
que deixaria à análise e ao exame do SCnado. da Repúbli·
· ·
·
·..
·
· câ.
Sr. Presidente, o que me parCce mais graVe,· meu caro
· Pr~dente MartinS Filho' que, neste. momento_, preside o
Senado da República, é o fato de o Presidente Ulysscs
.-Quim3rães qUerer estabelecer, S. ~(3.ir.av~S de um con·
senSo·, ainda não confirmado-~ como por exempJ9,-com o
nosso Lídei-•. Senador' Hêlio Gueiros, que O Senado e a
Cârriara sejam ·substituídos.' por 70. parlamCntares e: nO
sistema uniCanie"raL Ora, .iremos:· inovar na: Votação da
emenda â ·constit~ICão. e essa emenda vai ser votada~
possivelmerite. entre os dias 21, 22 e 23. Aí. Sr. Presidente e ·srs.· SenadoreS, A grande coritradição que se me àfigura: nãci'qnerem uma Asseml;>J_~iaNacional Constituinte específica;- cOm ·mandato. próprio'para elaboração dã
nova CoristituiÇão- do País,.como seria, doutrinariamente, ·o ffiais correto. t\:fas, o que pretende o Presidente
Üiyssçs, Gq.imarães, pelo menos, dedUzido peita impren-sa? Que o Senado e a Câinara Sejam substituídos por 70
parlamentares no sistema _unicamera't: E busco mais oindagações: .COmo é que. nós vamo_s. es.cÕlher esses parlamentareS? Va.mos deixar de eléger o Presidente da Câma.:
· ra dos· Deputados'! Vamos d~ixar. de eleger o :presidente
·do Senado Federal? A conclusão a que se chega do porquê desse sistema unieamei'at ..:.... que cu não Sei de onde o
Pi-esider:tte Uiysses Quimarães_ _tirou a idéia :- é que, se
não--houver esse sistema, q ~nhor Presidente da República poderia governar por decretos-leis.
Or'ã, sr ;-presidente, -há prOfunda diferença entre 1986
e 1945, ou em' relação à Constituição de 1946. Em.1945,
saímos de um período autoritáriO C na Constituinte que ·
fOi_ ççrn:ocad~. evidentemente no seu período de trabalho, Su~ Excelência o Senhor Presidente da República
pôde governar por decreto-lei.
Agora, não ....... eu jâ !=lisse e vou repetir ....... a Constituinte que está sendo convocada ê atípica. Porque vamos renovar o mandato de dois terços do Senado e vamos renovar a Câmara, na: sua totalidade. O Congresso teria os
seus poderes ordinários e, tendo os seus poderes oidinãrios, como ê que o Senhor Presidente da República
poderia governar por decretos-leis?
O Sr. Be~t~- Ferr_e~a- Pe~ite V. Ex• u~ aparte?

O SR- ITAMAR FRANCO- Não hã a mínima hipótese para este caso.
Ouço V, Ex•, nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira- Parece-me que escapou ao
nobre Deputado Ulysses Guimarães e parece-me também que estâ escapando a V. Ex•- eu não sei se é a minha pressa que me leva a esta conclusão - . o fato de
que, com· esse sistema unicameral que sC propõe, de 70
congressistas (deputados e senadores), proporciOnal~
mente às bancadas, vai·se criar outra dificuldade muito
séria, que é ·a função exercida, hoje, pelo ilustre DeputaM
do Ulysses Guimarães, como Presidente da Câmara dos.
DepUtados, de Vice-PresidCnte da República. Veja V.
Ex'-: quem será o Vice·Presidente da República? Pois
aquele que o seria, hoje, é o Presidente titular. Se nós não
vamos ter Presidente da Câmara dos Deputados, quem
viria substi~uir o Presidente José Samey, nos seus even·
tuais impedimentos? Está af mais uma indilgação nesse
corolário que V. Ex.• demonstra muito bem.
O SR. ITAJ\'IAR FRANCO - E mais urna indagação.
Senador Benedito Ferreira:. que V. ExP faz, a não ser que
o Presidente Ulysses Guimarães esteja imil!inando o se·
guinte, e é claro que nós estamos apenas refletindo e trazendo o problema ao Senado da Repíiblica: esse sistema
unicantcral. Evidentemente que alguém tem que p~dir
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es·sa base unícameral que S. Ex.• pretende. Mas, serâ o
presidente. dessa base unicameral - e vou repetir que é
base unicameral, porque não vejo outra eXpressão que se
possa dar ....... será ele o. substituto eventual do Senhor
Presidente da República? Ou pretenderia S. Ex•, o Presidente Ulysses Gui"marães. que o presidente da Assemble-ia Nacional Constituinte fOsse o substituto eventual doPresidente Josê Sarney?
Veja. nobre Senador Benedito Ferreira. cJue as indagações sãO várias, as fofmulações são as mais diflceis. E
o Senador Nivaldo Machado me diz que a propoSta se
complica. Quando o ·Ptesidente Ulysses Guimarães diz
qU:e isso é um- conseilso. E preciso chamar~ 'atenção'·do
Senado FedCral. COm o devido respeito,· por exemplo,
·que no caso da reforma tributária ...:_ e riós da bancada,
do Senado~ S.ó. fOmos tOmar conheciinento: da. -reformula'çã:o tr:ibutária às Vêsperas da và1;3ção.' O Sen_~o ficou
totalmente afa$tado das deliberações. que a Câmara dos
·Deputaçlos tomava, através d_e suas Lideranças.
.
Será que· agora, tambêm, o Seriado da República vai
·ficar afaStado? Serâ que estão esquecendo que o Senado
da República. votará tambêm uma emchda à Constituição? Será que o Presidente Ulysses Guiri1arães está se
esquecendo de que o Senado precisará votar a emenda à
ConslituiÇão, seja ela qual for? E mais ainda.. como ê que
se. pretende encaixar issO num substitutivo? E. agora, a
nossa atenção se volta para o Presidente da Comissão,
Senador Hefvídio Nunes, para dizer que n6s estaríamos
flagrantemente violando o·,Regimen.to Comum'do Congresso Na~onal, se introduz(ssemos ~sas normas consensUais. E interessante que S. Ex• ainda diz .o seguinte:
·"será unícanleral e terá como $ede o edificio do Senado'", ·
o que sigriifica que o Senado, pelo menos na pi.rte fisiCa,
está se:Qdo lembrado pelo Presidente Ulysses Goimarã~.
Mas. contin·ua o-. Presidentê da Câmara dos Deputados. Sr. Presidente e Srs. Senadoresr nesta entrevista:
. - "NO entantO, se esta idéia não for boa,' pOderemos examinar outras. Considero. contudo, que sert
uina imprudência: manter o Legislativo funcionando
normalmente com a sobrecarga do Poder constituinte."
Isso Ç incrível, Sr. Presidente, caso seja verdàde. S. Ex•
diz que considera uma imprudência manter o Legislativo
funcionando normalmente. Então, por que não permitir
que haja uma Assemblêia Nacional Constituinte com
poderes específicos'? Volto a esta formulação; _..uma imprudência manter o Legislativo funcionando normal~
mente". E não é uma imprudência manter70 parlamentares, escolhidos ao acaso, sob que critêrio, funcionando
para substituir -o Senãdo Federal e a Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara considera ainda que
.. a indicação de delegados constituintes, a partir
de entidades de classe e representantes da sociedade
civil, "poderia criar embaraços"; por isso, ele prefe-re a Assembléia Constituinte como ela foi idealizada
e anunciada por Tancredo Neves e Josê.Sarney, isto
é, sem delegados constituciomtiS ...
Isto não é verdad_e também- aqui hâ uma imprudência ....... porque a convocação de Sua Excelência o Presidente José Sarney não diz nada disso, não fala em colocar 70 parlamentares, não fala em estabelecer o sistema
unicameral, não fala em governar por decretos-leis, S.
Ex• não poderia fazê-lo porque o Congresso estará funcionando -noimalmente, o Senado estará funcionando
normalmente. e a Câmara tambêm.
E_ continua a entrevista inusitada do Presidente Ulysses Guimarães, a quem rendo minhas homenagens, embora a minha discordância no momento:
·~A anistia aos militares é outro ponto que preo.
cupa Ulysses, e ele infonnou, ontem, que já surgiu
"uma fórmula viáveJ•• .......... Sr. Presidente, ninguém
sabe dessa fónnula viável ....... ••... que tomará possível que se faça o que se pode fazer no presente momento." Não quis, no entanto, anunciar essa fórmula, sob a alegação de que ainda precisa conversar
com todos os partidos políticos a esse respeito."
·~Depois de anunciar que o novo Projeto de Lei
Orgânica dos Partidos Políticos entrará na pauta do
Congresso amanhã - isto também ~ uma surpresa
para nós, Senadores. pelo que me consta ....... Ulys!es
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Guimarães comentou que o problema da desinco_rnpatibilização de...
_
--~
Aqui há uma dificuldade n_a _l_ei_tura~ Sr._ Presidente-:II- A idéia predominante, hoje, é que os Mini1i_tros e Secretários, que também foram Parlamentares, terão prazo de desincompatibHização _de seis

meses; caso contrário, o prazo se estenderá para
oito ou nove meses. Mas esse ain_da é um acerto p_endente - ponderou."
_
A .entrevista do Presiçiente Ulysses Ciui~arães causa
espécie - não ao problema relativamente à anistia dos
militares- que mais à frente .comentarei- mas quanto
à afirmação categórica de_quejá há um consenso para se_
substituir a Câmara e_ p ·senado_ pqr _Qarl~-rçt~ntare$, no
sistema unicameral. Creio _que o Presidente _Uiysses Glti----:marães não deve ter corw~rsado. com 9.~ Sr.s:, Sena~ores.
E. se converso_u. descgni;IÇGetnP.~· ~- , ... ,, ___ ... ;..
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?_
O SR. ITAMAR FRANCO --Com._ :muitp_ prazer,
concedo o aparte ao nobre Senador Alcides_SalQ.anha.

DIÁRIODO CONGRESSO NACIQNAL(Sççlio II)

p_o~?a _anali_s_a~ __ -:- e_.gmho cert~?z~ _que. enco~traremos

uma sa[da. Mas, mesmo sé fazendQ a C:Onstituin_té exc_lusi.~~-~CiffiO=go_Stilrla:-Cjll:e ~Sse_, _Sena~or; terí~mci_s_-um
p~Õb)i"J1!<1 ainqª- I} a mã~; ~anto que,"res~oa~me~te, ~liega

mos a sugerir ao Dr. Herffiann Baita a c..riação dessa corili~são parã.rela-à Constituinte exclusiva e uma comiSs_ão
legislativa: chegamos a sugerir a S. Ex~. naquele de'bate,
que o terço dos senadores e_leitos em 82 fosse natural 7
me-nte compõiterite dessa comissão, porque esses têm
ni_~ridato popuJar já determinado e_ que se visse, então,
unlri. forma de preencher o restante. Mas, ninguém até
agora, Seilador - a não ser que V. Ex~ já nol! possa
adiantar, porque o re[atório da Comissão deverá sair
hoje à tarde~ amanhã a Comissão se reúne· para-apreciar
isso"-:____: en-controu uma solução ideal, adequada, para
esse problef!la que esta Constituinte nos traz. Vai-se fazer uma ASSembléia CõnStittiínte,-mas não se pode delegar·aa-EXecutivo o poder de legislar por decreto lei, e alguém tem que legílslar. Simultaneamente ser constituinte
e-legislador parece que, realmente, há alguns problemas
de ordem pragmática muito fortes. Ainda bem que o
Presidente Ulysses Guimarães está -tentando, cõmó bom
político que _é, quando S~ Ex' fala em consenso, está se
referindo às lideranças partidárias, não ao CongreSso e
nem à__ÇQI_T)._is;;_ãQ_em__si. S. Ex~ está se n~ferindo ao Líder
do PFL, ao Líder do PMDB, ao Líder do_PDS, que já se
manifesto.u_, ao Líder do PT, que S. Ex• Cita que não concordou. enfim, quando S. Ex• fala em consenso, está se
referindo às Lideranças partídárias, que também estão
preocupadas como nós. Agora, se V. Ex' puder nos auxiliar ou se trouxer aqui uma idéia que res-olva o assunto,
tenbq _impressão que o Presidente Helvídio, que está ali,
acatará com toda a satisfação, porque amanhã a Comissão ter~ que dis.cutir isso e até agoia não hã nenhuma
i_Q_éj-ª-l_uJU!nqsa g,pª~ de superar o problema, que é grande.._ Erª _.só -l$.$0~ -~

O Sr. Alcldes Saldanha- Senador Itamar Franco, a
respCítO- do problema da anistia, quando a notíêia- aí·se
refere a uma fofma viável_ tenho impressào_que, se for no
Jornal de Brasília, por exemplo, o mesmo jorrlal,-DUnla
coluna ao lado, traz a notícia qUe teria Sido encontrada,
que permitida a aprovaÇão da Emen_da Jorge Uequed.
Exatamente aí, essã. noticia d_iz que-posteriOrment~se!ia
encontrado, o--mesmo jornal já dá- as bases em q:ue ess_e
acerto teria sido feito., Quanto ao Testante, Si'._BenadQ.r.;_
realmente V. Ex• .toca num dós póntqs_ dífíC~i~- des~
Coii"Sliti.íinte. ·Que· é átíp!C;:Ç p-o~rque ~li.Otl'nàlmente- as
Coóstituin(çs_ ocorr~m_quandq há um rompimento qiiase
de força na ConstitUição que vige. No caso de 1946, safamos. do Estado .Novo ..e. e:ntrãvamos na red~r:nq_crati
zação; o Sr. Getúlio Va_rgas havia sido deposto pelos
O SR._~IAMAR ~-R_AN~_O --:- Agrad~ço o aparte de
seus. Ministros militares;ª me~ma_coisa.ocqt:r~\1 em 1930
Ex"i E-neffi~Vãi haver uma idéia luminosa, nem vai hae em 1934, como resultado da Revolução de 1934; amesver
nenhuma fórmula mágica -:-__esta, a verdade. A_ notíma coisa ocorreu em 1&89. q_!.!aJJdO o I111pêrio havia cafR
cia_ não disse que seriam os líderes, mas consenso do Predo. _o Poder__ E)(.egutí_vo fcgislaya, no p_erfodo Constituin- S1aúl1:e-Ulys~eS G,Uim~rães entte quase todos _os parti. te, por decreto-leis. Dessa vez é evidente que não RQ_d~_
d()S_. _J!_Cfãrá ~ue ~to_liTãiendo aqUi iirfta crítica, no bom
mos fazer _is.so, nem o Congresso Nacional concordaria
senti~O):!O P-r,esi_de~te Ulysses Guimar~es, porque já disnem o povo em entregar __ao Senhor _Presidente_ da R~
se -aq-Ui fhomem que merece de todos nós_ o maior respeipúbffca o díreíto de_ Iegísiar por decreto-leí. Então, realto.
Mas quanto a esse critério que S. Ex• quer adotar,
mente, cria u.ma siP-HlÇ~o difícil deo contornar porque que é- inusitado, não ê o melhor caminho. S._ Ex• não
veja bem- também defendo a Constituinte _e~çlysiy_a :~- _
aCeifi OS COt1stífU1i-úe5COm mãildatos espeCíficOs, vai ter
tenho feito isto na Comissão. _QuanQo.o Qr. Hermal).~
que aceitar o Congresso com seus poderes ordinários; S.
Baeta, P.res_i_Qente Qa Ordem dos Advogaq_os _d_ç Br_lj.~il. __
Ex~ não pode plnçar. Sob que critério_? Não há critério. E
esteve_ na ComísSào, pudemos perguntar -a S. Ex• se-rios
poderíamos chegar ao absurdo, como eu dizia ontem ao
auxiliava a encontrar uma fórmula, mesmo na Cónsti-_
Senador
Hélio Gueiros: há um Líder da Aliança Demotuinte exclusiva, de como _ficaria o -problema do Legislacrática que diz o seguinte: os senadores de 1982 Vão detivo comum no período de uma Constituinte, que pensaR
pender do que vai dizer o Regimento da Assemb[éia Namos deva durar quase um ano agora, porque não será
cional Constituinte. E preciso ficar bem _ç]aro ·que o"s seuma Constittiirit(i-Si!'nples~rião será um-a Constituinte fáR
nadores de 1982 farã~_parte da_Constituirite. Veja Y: Ex•
cil: a Idéia _que se tem é- que-ela levará -praticamente um
que pÔderla- acontécer Üm absuido ·sê rião· Se ac-eitassein
ano inteiro, cria rido o novo pacto políticOR--social dO"País.
os
senadores de 1982 na Constítuinte, não faríamos- parte!'
Como é-QUidTcã"fia-a legislação comum'? E mesm9 o Pre:-_
sídente_da Ordem não tinha uma idéia definida a respel!_o __ _ dOS·-nr parlameritai-es _que iriam dirigir unicamerafmente,
como-quero Deputado Ulysses Guimarães; iríamos para
desta simultaneidade: COngreSSO NaCiOnal e AsSeinbléia
onde?- Para as ~ahamas, gozar as delícias durante cerR
Nacional Constittiínte:·s. Ex• trazi?. um ãrgilmehfo que
realmente deixa _o_que pens-ar, -dizendo que a si_nlultru:utit~ __ p_~f~dO'fV~fà
E_x~· q_~e h( Uffi OOnif~-senS_o, o que
pretende dar. -Oia,- .s~- Queretn-faze-r Consiliuinte atípidade do exercício do rn_andato parlamentar propriamente dito e do mandato Constítuinle farra: cOJji ·qu_e-um -dos
c;:},,re_pito,_ o_Çongr_es~o, terá ~eus poderes o_rdinârios com
os senadores de 82, a-Assemblêia--Nacional Cons.tittdn_te
dois mandatos não pudesse ser bem exerçido, porque são
duas coisas absolutamente diVersas. O parta:men~àYCõ~:~
se; I~Ú_ll~- 151-mQ~m e_ C()l_ll_ <!S dy 82.__
mum tem. alêm da legislação comum. os seus compromissos normais de eleitorado. E V. Ex• sabe; uni âQs_
O Sr. Hélio Gueiros - Permite V. Ex• um aparte?
mais presfíi;IOSOs pãrliinli!ii.ta-res- deste Pais, futuro Go~
~Çi-sR."'ifÁMAi(F~ANcQ_-...,..._6UÇo o 11obre lfder,
vernador de Mfnãs Gerais, que· o-parlamentar ...
co_ll) _muit'? pr_azer._
- -- - -- O _SR. ITAMAR F~ANÇO -~ Obrigado pelo Gover~
nador_t
O Sr. Hêlio Cueiros- Nobre Senador Ité!-mar
Franco, a minha intervenção respeitosã ao diSCurso de
o·sr. Alcides_ Sitldanha --:-..... f!-.~s.~dJªdq_<!i~r)~_mente
v. Êx-· é somente Para déclarar que~ Com relaÇão à Ban~
por problemas qu_e, evidenteme11te, não dizem ie_sperto à
cada f:ederal do PMDB, no Se:Ílado Federal, não houve
Coi1s1ituinie, ·mas à $oluçãQ de problemas das suas.ârCas.
Se ele se dedicar a ser parlamentar, na boa expressão da
ainda nenhuma decisão oficia,l~C9!,l\ _relação a es~es. pQnpalavra, serã um mau constit_uin.te, e se se cle:d,içar ;:1 ser
tos rn~_is_ polê_micos introduzid?~ n~ Eln~~da do_ Pr~i
deTlte JOs€;'-SarneY. v-. Ex• sa6e queesla:mos Cõr'iVo"Cáifdo
um constituinte, será_ uni nlãu parlamentar. Não Vou tra- -a Bancada, e _a, Bancada, IiVi'e_m_e_me,_ se mari~feSf8,rífScibre
zer nenhuma solução a v: Ex•; Vou _di:ier apenas que o
esseS yOn-tOs P~l~miCOs~-s~ o eriilD.~~te_ Deputado Ub:-~se~
Presidente Ulysses Guimarãe!i está. te.Q.tªn,do ~lguma ~u
aUTinirãeSaóteeipou alSumã COlsa é J?ofque talvez tenha
g.estão par'a que este Cong~esso, no ·moment~ adequado,

v-::·
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ti~~ entre~istas ind_ivjduais ou pe~soais com cada um dos
Senadores: Mas,~de uma maneira geral, a Barlcada ainda
náO-atCIOiili1enn:uma-pOSíção com ·relação a esses pontos
polêmicos; tanto assim, eminente Senador Itamar Franco. que embora os jornais estejam dizendo e repetindo
que vamos votar, dias 21, 22 e 23, V. Ex• sabe muito bem
que. da parte da liderança do PMDB, V. Ex• não recebeu
ainda nenhuma convocação, porque só_ farei a convocação depois de realmente a Bancada do Senado Federal
do PM D B concordar em votar as emendas e as subemen~
das livre e soberanamente. Era só essa a explicação qUe
desejava dar ao discurso de V._Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu tiraria o só, nobre Se-_
nado r Hélio Gueiros,- porque foi muito importante a intervenção de V. Ex• V._ Ex.', na Liderança do nosso Partido. age com prudência, age democraticamente, porque
primeiro tem que s_e ouvir a Bancada, A Bancada primeirO -tem que se manifeslar. _tem.que-_se posicioriar. Evidentemente, [iz ressalva aqui, no iníCio-do meu pronunciam-entO, quando entendia que nós, Senadores, e particuR
larmente V. Ex•, jâ não teríamos o ponto de vista como
diz. o nabre Presidente Ulysses. G~,~imar~~; a.oã9 s,c;r. ~
dentemente, que tenha hayido distorção na entrevista
dada por S. Ex• o nobre Presid.ente da Câmara dos De-.
pulados.
Mas, congratulo-me com V. Ext e estou convencido de
que, na discussãd que teremos hoje, por- Convocação de
V. Ex•, poderemos analisar mais detalhadamente os aspectos ~que serão·abordados nessa convocação para os
dias 21, 22 ~ .23.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V.

Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
ouço o nobre Senador Nelson Carneir.o.
O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Itamar Franco, erc;;io que todos os colegas já lhe prestaram os esclareR
cimentos n·ecessârioS. Mas quero, ainda uma vez-, -discordar de V. Ex' quando sustenta a necessidade dessa ConsR
tituinte_ <!.~tP_nQil)a,_ livre~ que não se confundiria_ com o
Congresso ~leito a LS de novembrq, im::lu[iive: pelo argum_çnto que aqui referi, e para o qual ainda não encontreí
nenhuma resposta convincente. Gostaria do: obter de V.
Ex•. se a tiver. Esse Congresso Constituinte,' que seria,
inclusive, na versão inicial, integrada por aqueles famosos_delegados, "Denorex",_que não eram nem Constituintes, ou uma espécie, como disse na tribuna, de delegados, ou de Deputados ou de Constituintes tipo "Roberta Close", mas retirada essa excres<:ência que apareceu_ na História Constitucional dos_ últimos dias, muito
pior do que aqueles célebres Deputados classistas de
1934, retirado_iss.o, repito, o conceito de V. Ex• não seria
favorável, a Constituinte autónoma teria as seguintes
vantagens: V. Ex•, além das_dificuldades de duas eleições
suc.eÂsivªs_.em um an_o- um para_eleger a Constituinte e
outra para eleger outra representação, o que houve em
34 - V. Ex~ há de convir que, 50 anos depois, duas
eleições no ano esgotam qualquer fortuna no País. Primeiro, o poder económico iria eleger duas representações: a;_ çla Con._s_tituin_te e a_ do futuro Cpngresso. ~as
este não é O argumento' maior. O á.rgumento maior é' que
essa Constituiç&_o, feita por esses iluminados reunidos
numa Assembléia Nacioii.al Constituinte, não poderia
ser perene, nem- eterna, nem intocável- e quem emendaria. depois, essa ConstitUiÇão?- S<:rjain os Parlamentares eleitos normalmente na segunda_el~ição. Ora. eles
iriam retocar essa obra perfeita realizada pela Constituinte autónoma? Ou se teria.que convocar, todas as vezes, esses Constituintes para retocar _a obra por ele realizada? Eu não sei Como s_e faria: isso. E são os legisladores
orâinários que itão emendar a Constituição desses iluminados- então, por que duas eleições? Vamos logo entregar aoS qu-e vãO emendar a tarefa de redigir. Mas este
é um argumento para o qual gostaria de ouvir a resposta
convincente de y. Ex• a fim de_ que me rendesse a ela.
Quanto à afirmação que V. Ex' vê na imprensa, atribuída_ ao peputado Ulysses Guimarães, todos os que tiveram ÇJ_portunidade de participar da reunião por ele convocád~ e a gu~ eu fui,talvez por ser mais Agapito Durão do que Nelson Carneiro, porque cu não era Líder de
nada, _certamente.
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O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• é sempre o Líder
de todos nós!

O Sr. Nelson Carneiro- .- .. para fazer aqui um pouco
da história daquela reunião, o D~putad~ Ulysses Guimarães teve idéia, recordando o que aconteceu em outros países em que se criou uma· Comissão ConstitUcional -eu sou de uma Comissão e, ao mesmo tempo; trabalharia ao lado da Constituinte. Jâ aqui, desta tribuna,
me manifestei ccintrárío a -essa CoriliSsão. Mas o Deputa-

do Ulysses Guimarães apenas expôs a sua tese, não foi
votado, nem_ aceito, nem admitido. Apenas S. Ex•~ evidentemente, tendo propugnado por essa tese, deve estar
fazendo seu trabalho de convencimento. Dai, possivelmente, a notícia atribUída a S. Ex• Quanto _aos 23 Senadores eleitos em 1982, esses não podem ir para Bahamas,
como V. Ex• teme, ou ao menos gostariam de ir, não podem ir porque esses são tão representantes do povo
quanto aqueles que vão ser eleitos no dia 15 de novembro de 1986, e que têm tambêm um mandato Constituinte. porque se eles têm o poder de emendar a Constituição, que é muito mais do que fazer a Constituição,
têm o direito de emendar toda a Constituição, meno-s a
Federação e a República, çoisa que nenhum de nós pensa em remover. Então, eles têm todos os poderes que terão os Constituintes de 1986. Apenas acho que a Emenda Sarney têm um grave defeito, para o qual ninguém
têm atentado e que vai passando sem que seja emendado:
é que essa Constituirite, que deve ser livre, soberana, capaz de acabar com a Federação e com a República, sem
nenhum entrave, sem nenhuma restrição, essa Constituinte se reúne já bitolada no seu Regimento; terá que
votar no art. 39, em dois turnos: primeiro, po"r maioria
absoluta: no segundo, por maioria relativa, como se a.
ConstitUinte não_devesse, ela mesma, traçar os rumos do
seu Regimento: quer dizer, nós abrimos tudo mas fechamos o Regimento. Temos liberdade até para acabar com
a República e com a Federação, só não podemos mudar
o Regimento da futura Constituinte. Esse considero um
erro grave da Emenda Sarney e isto mesmo disse no_ discurso que pronunciei na EscOla Superior de Guerra
sobre a Constituinte. Não sei se esse texlO ainda vigora,
ou se apenas foi na primeira versão da Proposta Sarney,
mas salvo a proposta inicial, no seu art. 3~>, continha esse
dispositivo que colide com a soberania e a independência
da Constituinte, seja ela autônoma, da qual V. Ex• é pregoeiro, seja aquela que a maioria do Congresso desejaque seja eleita uma só assembléia em 19lf6, com poderes
para fazer a Constituição e cciittinuar o_seu trabalho legislativo ao lado, porque a Constituinte-ainda vai se reunir todos os dias. Reunida a Constituinte- ê nomeada
uma Comissão Constitucional e terã um prazo para deliberar. O Congresso pode, a latere, se reunir pela manhã,
à tarde, um dia sim, o outro não, de modo que é apenas
um trabalho de composição~ Não há, portanto, essa necessidade,_ a meu ver, de uma Comissão Constitucional.
Desculpe-me o tamanho deste aparte, que lembra os do
meu querido amigo, Senador Lo manto J_únior, e é a homenagem que presto à Bahia, mas é o mais longo que atê
agora pronunciei, jâ que, dele está sendo discípulo atento, nesta Casa, o- nobre Senador Nivaldo Ma.chado.
O SR. :P.RESIDENTE (Martins Filho. Fazendo soar a
campainha)- Nobre Senador Itamar Franco, a Mesa
informa que o tempo de_ V. Ex• já está esgotado. E temos
ainda a Ordem do Dia.

O SR. ITAMAR FRANCO-- Rogo a V. Ex• apenas
uns minutos para responder ao aparte do nobre Senador Nelson Carneiro.
"Nobre Senado-r Nelson Carneiro, voii ficar dentro do
raciocínio de V. Ex•, se me permite lamentando não ter
até agora c_onvencido V. Ex• da importância e da necessidade de uma Assembléia Nacional Constituinte Com
mandato específico.
Disse V. Ex• o seguinte: que o mandato específico exigiria alguns luminares que fariam a nova Constituição.
Inverteria eu o raciocínio para V. Ex• ·no Seguinte aspecto, na idéia do Deputado Ulysses G-tiiffiârães:-aCha V.
Ex• que 70 parlamentares escolhidos sob que critêrio não
sei- vamos imaginar· até que fosse Um critério jUsto~-·
poderiam substituir o Senado -Federal e -a Câmara dos
Deputados?
mai:-~
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O Sr. Nelson Carneiro -

Eu sou contra isso.

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja bem V. Ex• que
quero partir de seu raciocínio: ac_eitando o raciocínio em
relação à Assembléia Nacional ConstitUinte, com um
mandato específico.• para dizer qlie, então; nã~ podemos
tambê~ -ãc_~itar q·ue 7Ç) _pa_rl~mentares venham -a substituíra Câmara dos Deputã.dos e o Senado FedCral-exa..:tamente como lembra, neste momento, o ilustre Senador
Hêlio Gi.leiros: 500 pessoas vão ser substitufdas por 70.
Esses 70 serão os luminares. vão-se constituir unicameralmente, como quer o Presidente da Câmara, e vão ter
os poderes ordinários do Congresso Nacional.
Encerrand_o, Sr. Presidente, já que o meu tempo está
esgotado. é por isso que o Senado da República tem que
estar atento para não permitir e rejeitar, Sr. Presidente.
O Senado não pode concordar. O Senado da República
não pode dar o seu votO favorável para que 70 parlamentares venham a diri8ír, arrianhã, o Congresso Nacional,
sob a fornla uniCamefal, como pretende o Presidente
Ulysses Guimarães. (Muito b_em!)

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
João Lobo- José Uns- Guilherme Palmeira~ Josê lgnácio Ferreira- Amaral Peixoto --Severo Gomes
- Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (João Lob_o) - A Presidência.
convoca sessão extraordinária a- re.3.Iizar-se hOje, às 18
horas e 30 minutoS, de5Hitada à apreciação das seguintes
matérias:
- Redação Fiilal da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n'- 183, de 1984;
- Redações Finais dos Projetas de Leis do Senado n'

62. de 1981 e n• 95, de 1982.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
expediente que será lido pelo Sr. l9-5ecretário.

E lido o seguinte

RESOLUÇÃO
N• 104, de 1985
Prorroga-por 120_ (cento e vinte) dias o prazo concedido à ComiSsão Parlamentar de Inquérito criada
_pela Resolução nl' 13, de 1983, destinada a "investigar a persistência da pobreza absoluta do Nordeste".
O Senado Federal resolve:-

O SR.-PRESIDENTE (João Lobo) --A Mesa verificará se a pi-oposição está em condições de figurar e, se
for o caso, fará-com que ela seja incluída na Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Estã esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do.
Senado n9 56, de 1979- Complementar, de autoria
do Senador Henrique Santillo, que cria a Região
Metropolitana de Goíãnia- GO, na forma do art.
164, da Constituição Federal, tendo
PARECERES, sob n•s 452 e 453, de 1984, das
Comissões:
- -= de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido, em separa~
do, do Senador Murilo Badaró; e
-de Economia, favorãvel.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a votação adiada por falta de jlorum.

a

Sobr~ meSa, re<:juerimenio que será lido pCto Sr.
Secretário.

}9-

E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 407, de 1985
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do
art. 3IO do Regimento Interno, requeiro adiamento da
_votação d,o Projeto de Lei do Senado n~' 56. de 1979Co-mplementar, constante do item n' I da Pauta, a fim de
ser feita na sessão de 14 de novembro de 1985.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1985. - Hélio
Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Aprovado orequerimento, a matéria sairá dâ. Ordem do Dia para a ela
retornar na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 2:

Artigo único. -E prorrogado por 120 (cento e vinte)
dias nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito cria- da pela Resolução n9 13, de 1983, destinada a investigar
a persistência da pobreza absoluta do Nordeste.
Sala das Comissões, em 15 de outubro de 1985. -Jorge Kalume - Mário Maia- Eunice Michiles- Raimundo_ Parente- Alcides Paio -Gaivão Modesto_- Hélio
Gueiros :-:- Am~rico de So_uza- Helvídio Nunes- João
Lobo- César C81s :_Martins Filho- Milton Cabrai-Aderbal Jurema_ ~ Nivaldo Machado - G~ilherme Palmeira - Luiz Cavã.lcante - Jutahy Magalhães - Moacyr Dalla- Nelson Carneiro - Amaral Furlan- Benedito Ferreira- Gastão Müller- Roberto Wypych- Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli.
O SR. -PRESlDENTE (João Lobo)- O documento
lido ___ contém subscritores em número SF,J.ficiente para
constituir, desde logo, resolução, nos termos do art. 170,
alínea a, do Regimento Interno, combina-do com a· art.
37 da Consiitliii;ãõ federal.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr, Presidente, peço a
vra para uma questão de ordem.

Janeiro. que já deve estar pronta para entrar na Ordem
do Dia. salvo equívoco.

pala~

O SR. PRESIDJ,;;NTE HoãoLobo.)-.., Concedo a palavr~ ao nQbre $enador Nel~on CarneiJ"o~ Paia Uma
q ui:Stão de ordem ..
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para uma questão
de Orde·m.rsr. Presidente, V. Ex• acaba de ler as matérias
·que devem figurar na Ordem do Dia da sessão noturna.
trmtâr1á~~sr~ Presidente, que neli fosse'iriclufda a resolução que concede empréstimo· ao Estado do Rio- de

Votaç_ão, em turno único, do Requerimento n\'
49. de 1985, do Senador Amaral Peixoto, solicitando, nos termos do art. 280, a, do Regimento Interno, a retirada, em carãter definítivo, do Projeto de
Lei do Senado n' 17, de 1985, de sua autoria, que
"dispõe sobre a recondução de membros do Conselho Federal de Cultura".
Em votação.
Os Srs. Sei-tãdores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo co~ a deliberação do Plenãrio o Projeto de
Lei do Senado n9 17, de 1985, será definitivamente arquiVado.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -~Item 3:
VotiÇàO, em ·priineifo turno; -do Projeto de Lei
_do_Senado n9 20, de 1984, de autoria do Senador
-Nelson- Carneiro;· que acrescenta dispoSitivo à Lei nl'
6.649·. de 16 de maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos lacatãrio-s Coin maiS de 8_0 anos de
idade, no caso de Qespejo, tendo
PARECERES, sob n\'s 597 e 598, de 1984, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicida~e; _e
-de· Legislação Social, -favoráVel, com voto vencido dos Senadores Hélio GueirOs e Carlos Chiarelli.
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessão extraordinária do dia 16 de setembro do corrente ano, tendo a sua votacão adiada a requerimento do nobre Senador Humberto Lucena para a presente sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19Secretârio. E lido e aprovado o seguinte

O Requerimento nt406f85, lido em sessão anterio_r, de
ã.di_aQ}enta: __da discuss_ã_9 da matéria, a fi_ril de ser feita na
sessão d~:2!fde.otitub_rQ p(óximo.
Os.Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer sentados. (P.<1usa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matêria voltará à Ordem
do Dia na data prefixada.

REQUERIMENTO
N• 408, de 1985
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c d_o
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Lei do Senado.n.' 2Q,.de 1984,
constante do item n9 3 da pauta, a fim de ser feita na sessão de 14 de novembro de 1985.
Sal;,t _d;,ts_ Sessões, 15 de outubro de 1985.-:---- S!:.nador
Hélio Cueiros.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A

(Dependendo da votaçã_Q __do Requerimento n~'
406, de 1985, do Senador Octávio Cardoso, de _adiament~_ da discussão nos te:rm-õs doart. 3iO; àlínea c,
do Regimento Interno).

matêri::~

sairá

da Ordem do Dia para a ela retornar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) --Item 4:
Votação, em primeiro turnó (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento ln terno), do Projeto de Lei do Senadon~" 231, de 1983, de autoria do Senador Ályaro
IJiús~ -q-ue dispõe sobre a concessão de amparo previdenciáW' aos filhos dos trabalhadores rurais, des':' _
de que inválidos ou portadores de defeitos físicos ou
congênitos, tendo
PARECER, sob n"' 512, de 1984, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. [>RESIDENTE (João Lobo) -item 6:
Discussüo, em turno único, do ~roj~to de R~Q
Iução n9 up, de 1985 (aPresentado p_ela Comissão
de Cons_tituiçií_o ~Justiça como conclusão de s~u Parecer n"' 778, de 1985), que suspende a execução do_
art. l~'da Resolução ntl3, de4 de maio de !983,da
Câ01ar_a -~os Deputados, na parte em que deliberou
_su_sta-r o procesSo criminal contra 9 ex-Oeputado
oOfning?s AntOnio d~ Freitãs Dinii Neto.
Em discuss.ão o

projetO~

{Pausa.)

O Sr. I~ar Franco- Peço a palavra, Sr. P~esid-~~!e,

para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (João_!..obo)- Concedo apalúVril-tiõ nobre Senador Itamar Franco, para discutir a
ma(éria.

O SR. ITAMAR FRÁNCÓ(PMDB..:.. MGcPara discutir. Sem revísão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este ê um projeto que merece uma maior atençãO daA matéria constou da Ordem do Dia da ses.são ordiÇ<!_sa!_p_orqUf: se trata dê urit-a decisão da Corte SUprema.
nária do dia 16 de setembro do corrente ano, teildo a sua
volaçU.o udiada a re.querimento do nobre Senador Hum- - ----Evidentemente, nrto houve tempo de se analisar-e estudar
o projeto.-Diz o seguinte o nosso nobre Relator Senador
berto Lucena para a presente __sessão.
Airredo-Campos:
Em votação o projeto quanto à constitucionalidade.
Os Srs. Seõadores que o aprovam queiram permanecer
Com o Ofícía'_"S" n9 31, de !983 (Oficio n' 97:.
sentados. (Pausa.)
P/MC, de 1983), e para os fins previstos no item VII
Rejeitado.
do a_rt. 42 da Constituição, o Senhor Presidente do .
O projeto será arquivado.
Supremo Tribunal Federal remeteu ao Senado cá~
~ o seguinte o projeto rejeitado:
pias do acórdlío e do extrato da ata relativos à Ação
Penal n'<' 276-Q, do Distrito Federal.- Do_ acórdão,
PROJETO DE LEI DO SENADO
consta. a decisão da Suprema Corte que, por unanimidude
declarou "a incoustitucionafidade do art. (9
N• 231, de 1983
da Resolução n9 13, de 4 de maio de 1983, da üi.mara dos Deputados, na parte em que deliberou sustar
Dispõe sobre a concessão de amparo prevideno processo criminal em curso no STF, contra o exciário aos filhos dos trabalhadores rurais, desde que
Deputado Domingos Antônio de Freitas Diniz Neinválidos ou portadores de defeitos lisicos ou congêni~
to". Informa o Senhor Presidente .da Egrégia Corte
tos.
que o acórdlio foi publicado e transitou em julgado.
O COngresso NadOmi.I Qecreta:
Sr. -PieSii:le'nTi, vOu- examírlar se constã dos avulsos,
Arl. I~' O amparo previdenciário, de que trata a Lei
pois devia constar, não só a cópia do acórdão como dos
nt6.!79, de II de novembro de 1974, será concedido aos
ex tratos relativos à Ata, porque não- fa~emos parte da
filhos do trabalhador rural, desde que inválidos ou por~
Comissão de _CQostituição e Justiça, E_yj_dentt;.mente,
tadorcs de defeitos congénitos.
_
sempre nos baseamos, e o fazemos Criteriosamente, nas
Art. 29 Considera-se trabalhador rural, para os efeidecisões da referida Comissão.
tos desta lei, os assim definidos pela Lei Co_mplementar
__
~_as este _caso mere'?e um~ análise especial do Senado,
n9 II, de 25 de maio de 1971.
porque se trãt<l de consíde-rar inconstítucio"nar uma resO-Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta
lução da Ctimara dos Deputados.
lei serão custeadas pelo Plano de Custeio do Fundo de
E segue o parecer do nobre Relator, dizendo_o seguinAssistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL.
te:_
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi4. Acolhendo a quota do Ministério Público,
C<J.çào.
-ão: declarar inconstitucional o art. }9 da ResoluçãQ
Art. 5'<' Revogam-se as disposições em c.ontrârjó.
nn3, de 19'83, da Câmara-dos DePutados, na parte
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 5:
em que deliberou sustar o processo criminal em cur_so, contra o ex-Deputado Domingos Antônio de
Discussão, em turno único, do Projeto deResoFreitas _Diniz ~Çt()_, o :supremo Tribunal Federal enlução n9 115, de 1985 (apresentado pela Comissão
tendeu que a faculdade a que alude o§ 311 do art. 32
de Economia como conclusão de seu P.uecer n9_ 800,
da Constituiç[o não se aplica a ex-Deputados,
de 1985), que autoriza a Prefeitura Munic1Pa1-Cie
..Pçr:g_u~~_to, dizendo ele -~espeito_ ~ Imunida_d_e de
Ubemba (MO) a elevar_ em CrS 1()().988.400 (cen:t.
- 'hat.(!Te"~ ;pro~u_al, ~~por sua próPria fndolemilhões, novecentos e oitenta e õito
e quatro·~
próVísõria e- Se':Ciestina a defender Õ regular funciocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-namerfto do exercício de seu mandato, como, aliás,
dada, tendo
~-~~f1ui dQ,~Jsposto no§ 19 do_ mesmo disposto constiPa.receres, sob n~'s 801 e 802, de _198S,_das Com~s_--· tuçionªf'_, __ --·· --.. _
_ _
sões:
- 5"'~Do acórdão, constam as assinaturas dos
-de ConstituiçãO e Justiça,- Pela CoriSlifuCio"i:iâliom:e membros da Suprema Corte. _A decisão foi
dade e juridicidade; e
unânime e o acó_rdão_ fOi publicado no DiáriO da
-de Municípios, ·ravorável.
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Justiça de 11 de novembro de 1983, tendo à época
da remessa_do Oficio ''S" n,9 3!, de 1983,já tramita..:
do em julgado.
V~ju •. _S;r.· ~-~fdente 1 que a matéria aqui se refere a
1983 e nós estamos com um Projeto de Resolução n9 110,
de 1975. Nós sabemos se o Senado ao votar a matéria,
poderia impedir ou não essa decisão do Supremo Tribun<_ll F~,d~r!_ll. Eyi~en_te_!Tien~e tucio indica que não. O acó~
dão ·não se encontru apensãdo ao nosso estudo, razão
pela qual, Sr. Presidente, acho que esse projeto merece
um melhor _estudo por parte do Plenário do Senado. Vou
solicitar a V. Ex• não só cópias do acórdão e do e~trato
da ata relativa à tiÇão penal, pura que a possa examinar e
dar o meu J?arecer de plenário, devidamente estudado,
como ainda solicito a V. Ex• o adiamento da matéria
pelo prUzO de 20 dias~ V. Ex:f Poderia, i-egimentalmente,
-me· perniitlr que encarifínhasse à Mesa esse adiamento.
O S.R. PRES~DENTE_ (João Lobo) - O projeto continua em discussão, enquanto a Mesa aguarda o requerimento de adiamento de V. E~•

O SR. ITAMAR FRANCO - De acordo com o art.
310, alínea c,-sr·.-PI-esidente, encaminho a V. Ex• requerin:tento solicitando o adiameTito da discUssão do referido
projeto.

-0 SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. [9 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N<'_4!12, de 1985
Nos termos do art. 310, alínea "c" do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Resoluçüo n~' I !0, de 1985, a fim de ser feita na sessão de
4 de novembro de 1985.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1985. - Itamar
Franco.

0 SR~ PRESIDENTE {João Lobo)- A matéria sairá
da Ordt;_m__d_Q_ _Q_iu p(!ra a ela retornar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 li/, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economíu como cOnclusão de seu Parecer n'<' 834,
de 1985), que autorizei o Governo do Estado de Ser~
gipe n elevar em CrS 2.253.965.524 (dois bilhões, duzentos e cinqUenta e três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 lOS, de 1985, da Comis~ãQ .
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidude e jurTdicida_de~
Em discussão. (Pausa.)
Nào havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
sUo~

Em votaç(to.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projelo irá à Comissão de Redução.
Ê o seguinte O projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 117 de 1985
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
em CrS 2.253.965.524 (dois biiOOes, duzentos e cln..
qüenta e três milhões, novecentos e sessenta e cinco
mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado E_ederal resolve:
-Art. 1"' É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 2~ da Resolução n~'93, de onze de outubro de
mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizado a ele"v-ar em CrS 2.253.965.524 (dois bilhões, duzentos e cinqUenta e três milhões, novecentos e sessenta e
cinco mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros) correspondente a 92.254,42 ORTN, de CrS 24.432,06, vigente
em janeirof85, o montante de sua divida consolidada interna. u fim de que possa contratar_uma operação de cr~
dito âe igual valor junto à Caixa Econàmica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De-_
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senvolvimento Social- FAS, destinado a aquisição de
equipamentos destinados à segurança pública, obedecidas as condiçõeS admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo process_o.
Art. 2'í' _Esta resolução entra em vigor na dil.ta de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Está esgotada a
matéria cOilstante da Ordem do Dia.

Há oradores inscritos.

-

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Nelson Carneil:o- Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (João LQbo) -.,Concedo a palavra, para uma breve comunicação~ ao-nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para uma breve
comunicução. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr~idente,
Srs. Senadores:
Vive o País u ãineaça de uma greve nacional,~ -paffif
da mciu-noite de hoje, dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
A minha intervenção é para endereçar um apelo ao
Presidente daquela companhia e, também, ao Sr. Ministro das Comunicações, para que envidem esforços, a fim
de restabelecer o diálogo com esses empregados, para
que não haja tão grave colapso no serviço p-úblico nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente, _(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na busca constante e insaciável do ter, do possuir, do
desfrutar, do aproveitar, esquecemos do ser, esquecemos
da vida interior, d"a vida espiritual.
E tanto é verdade, Sr. Presidente, que vejamos a nossa
constante falta de tempo. Não há mais tempo para uma
boa lei tum, tud_o na base da pressa, do já, do agora ou do
ontem. Ninguém tem tempo puru falar, nem mesmo com
os próprios filhos, filhos que reclamam um pouco de
atenção, reclamum um conselho paterno. Ninguém mais
tem tempo para ouvir, para ouvir nem mesmo os seus
próprios filhos.
Todos corremos célcres, céleres para o desconhecido,
célercs e cegos; corremos para a sepultura de todos nós,
Hoje, Sr. Presidente, vou dar uqui um exemplo, há
pouco mencionado. Tínhamos um exemplo da sessão do
Congresso Nacional. Tenho o testemunho de colegas
que estavam ao meu lado, q I.!C participaram, que se deleit<lram, como eu, talvez porque, naquele momento, voltados como e_u mais para a vida interior;. para uma posição
mais introspectiva e menos superficial, como temos sido
normalmente, Sr. Presidente, a verdade é que, quando
ouvimos o Senador Marcondes Gadelha, naquele. alentado discurso, naquele discurso que foi motivo de orgulho
pura todos os seus colegas, envaidecídos de _ver um
membro do Senado Federal falar diante do mundo, Sr.
Presidente, porque ali não estava só o Presidente da
França, ali estavam os cml;laíxadores de quase todos os
países representados aqui no Brasil. E o Senador Marcondes Gadelha, com rara felicidade., traçava um perfil
das nossas dificuldades mas, sobretudo, altaneiro, sobretudo com dignidade, com a dignidade que a honra nacional reclama dos seus Líderes. Ele, naquele alentado discurso, justificada o nosso--Posicíonamerito e, Como que
bem inspirado, colocava em brios a França, através do
seu representante maior, para que eLa exercitasse o seu
papel histórlco de br;;cço da latinidade, ela, com todo o
seu acervo de ser~riços prestados à humanidade, ao indivíduo, ao homem em particular. Soube o Senador
Marcondes Gadelh,t, naquela oportunidade, concitar o
povo francês, os povos do chamado terceiro mundo,
para exercerem as suus responsabilidades, ao mesmo
tempo em que buscássemos a solução, sobretudo dcdig-

nidade, para sairmos dos flagelos, das dificuldades que
nos visitum e que já se hospedam há tanto temp9 conos-

co.
Pois bem, Sr. Presidente, eu pude sentir, por aqueles
ql,!_e.elogiavam u postura e sobretudo a quase ontológica
palavra do Senador Marcondes Gadelha, eu percebi a
angústia, _e alguns até extrapolando a continência mentul, ium para o verbo,_e diziam: um belíssimo discurso,
mas muito longo. Muito longo, como, Sr. Presidente?
Como pode ser longo um discurso que enfoca a problemôtica do quanto nos infelicita?
Mas é verdade, Sr. Presidente, é verdade que a desg~açaúa dessa pressa qu_~ não nos permite ter tempo mais
sequer puru os nossos filhos, estava ali presen-te, l<itente e
angustiante. E é por isso que eu, mais d<Js vezes, tenho
insístiao que é momento de pararmos para pensar,
sobretudo para repensar as dificuldades ...
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V.
te'!
O SR. BENEDITO FERREIRA zer, nóbre Senador.

Ex~

um apar-

Com muito pra-

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador, quero,
evidentemente, agradecer as refe:rências generosas ... _

O SR. BENEDITO FERREIRA -Não, não há gene~
rosidade alguma no que eu disse, simplesmente procurei
ser justo. V. Ex' sabe que, às vezes, s_ou atê impiedoso
nas minhas críticas.
O Sr. Marcondes Gadelha- De qualquer forma, fico
desvanecido, fico extremamente comovido que um colega traga um depoimento tão estimulante para um trabalho nosso que, evidentemente, não foi aquilo que a
França merece, que o País espera, mas simplesmente o
qut;: o engenho permitia, naquela ocasião, em que nós esfoi=Çamos para representar o Senado; e achamos que era
uma oportunidade para colocarmos o sentimento nacional, o sentimento interno do País, em relação a este
problema angustiante da dívida externa, nos termos em
que já havia sldo tfãduzido pelo Presidente Josê_Sarney,
na OrganiZãÇãO d~s Nações Unidas. Claro, como parlamentar, nós nos permitimos um pouco mais de_candência, de intensidade na linguagem, porque, de certa forma, estamos interpretando o sentimento popular mais
imediato que está mais próxlrrió-de nós. Diante de uma
posição tão afirmativa e tão generosa que a França assumiu para com o prQblema do Brasil, eu creio que nós não
podíamos perder essa oportunidade de colocar, com
toda a sinceridade, com toda a honestidade, aquilo que
efetivamente nós pensamOs. Nós penSamos em honrar os
nossos compromissos, nós pensamos em saldar essa dívida, mas é preciso Que o mundo saiba o sacrifício que isso
está nos custando; parll; termos saldo de I bilhão de dólares todo mês, nós estamos sacrificando os nossos trabalhadores, nós estamos sacrificando a modernidade do
nosso parque industrial, nós estamos sucateando o nosso
parque índustríál, nós estamos, de alguma forma-, renunciando a segunda revolução tecnológica, que está em pleno curso no mundo inteiro. E nós estamos inflacionando, porque somos obrigados a exportar tudo que produzimos, levando-nos a uma escassez-interna de sapatos, de
soja, de cítricos, enfim, de toda essa quantidade enorme
de produtos, de carne, de tudo que produzimos e que
tem que servir para-cobrir, de alguma forma, o nosso dêfiCit no ncisso balanço de capitãis. Ê Preciso que se saiba
qUe isso custa um ·sacrifido enorme, que 12 bilhões de
dólares anuais, que nós acumulamos, não caem do céu;
para que se-entenda, também, que o sacrificTO--da dívida
precisa ser dividido, precisa ser repartido também com o
credor~ Ninguém me diga que houve apenas ingenuidade
ou incompetência dC?S países devedores, nessa questão.
V. E~• sabe que, quando_esse processo de individamento
em bola de neve se iniciou, havia dinheiro muito fácil-...
O SR. BENEDITO FERREIRA vontade_.

Petrod61ares à

O Sr. Marcondes Gadelha- ... havia dinheiro boiando no euromercado, e era natural que os países, que queriam .cumprir um processo de desenvolvimento, acorressem a Londres, procurando esse dinheiro avidamente: e
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depois que se endividaram, nobre; Senador, a armadilha
se fechou._ Vietam os choques de petróleo --veio o segundo choque de petróleo- vieram as elevações das taxas de juros e veio, sobretudo, a inversão na relação de
troca de mercadorias, c;Qm uma queda acentuada dos
preços dos produtos bâsicos, que respondem pela nossa
pauta de exportações, e que responde, só essa parte de
inversão na relação de trocas, responde por 45 milhões
dos 100 bilhões de dólares que nós estamos devendo.
Ora. eu não djria que essa sitUação foi intencional, eu
não diria que foi concertada por alguma intellgentzia internacional, mas o fato é que nós estamos, hoje, numa situação na qual não somos só nós os resp-ónsâveis; agora,
ficam nos apodando de incompetentes, de irresponsáveis. de malbaratadores de recursos, e a cobrar, a todo
transe, essa dívida, independente do que possa acontecer
com a -qualidade de vida, com a coesão social interna do
País ou com a sorte da democracia nessas nações emergentes. Essas coisas precisavam ser ditas, nObre~enador,
e acho que era uma oportunidade única, nós tfnhamos de
prodamâ-la com toda a intensidade e convoc:ar a
França, que estã numa posição belíssima em tod_o esse
quadro, para que ela assuma aquele papel iluminador
que sempre te_ve. Nós es.t_itmos realmente precisando de
um novo iluminismo. V. Ex• sabe que a ordem moral, já
não digo nas relações internacionais, mas mesmo nas relações individuais, passou a aceitar o edonismo como um
critério somo ürna_ categoria, como um valor em si mesino. a fruição. o gozo, o usufruto independente da sorte
do outro, indepen~ente do conteúdo de alteridade que
existe em cada um de nós mesmos, e que está se tornando
um_~ norma çie comportamento.
O SR. BENEDITO FERREIRA -

Perfeito.

O Sr. Marcondes Gadelha- Uma norma de comportamento decantada. de quem não a usa é tido como idiota. é tido como um tolo, é tido como ingênuo. Ora, se
nós seguirmos dentro desta linha nós vamos partir para
um tipo de concentração de poder, de informação de poder, de informação" ínccimensurávet, e a humanidaâe
toda corre o risco de convulsões que nós não sabemos
onde vamos chegar. A revisão deste problema é uma revisão conceituai, urna revisão que tem de partir de uma
concepção filosófica; é preciso ·que haja -um reflexão
sobre esse sentido, é preciso que haja uinã. introspecção.
A França é o país indicado para refletir sobre esse assunto, porque ja fez isso hã 200 anos, quando era o indivíduo e não apenas nações dos grupos sociais que estavamsubmetidas a esta situação. Como o mundo se tornou pequeno. como estamos vivendo uma ordem planetãria,
creio que chegou a hora de que a França passe a conduzir esse tipo de raciocíniO em ltível internacional e não
mais em termos de relação apenas entre indivíduo e a autoridade, mas entre grupos de nações e os centros de poder que estão locali~ados no hemisfério norte. Esse papel
é de extraordinária valia e de extrema importância. A
nossa expectativa é de que a França cumpra isso, e que
no momento eu acho muito adequado, até porque estamos vivendo um clima de comemoração da Revolução
de 1789 - que daqui a 4 anos completará 200-ailOs- e
que foi, exatamente, o eixo desse tipo de revisão.
O Sr. José Fragelli --Permite V.

Ex~

um aparte?

0 SR. BENEDITO FERREIRA - Com muito prazer, ilustre Presidente. Eu gostaria apenas de aludir ao
aparte com que muito me honrou o nobre Mardondes
Gadelha; porque em realidade, como eu dizia, o nobre
Senador )Yhircondes Gadelha, com rara felicidade, com
essa mistura de humanista, de economista e de médico,
de nordestino sofrido da Paraíba, ele, mais do que ninguém, pode e soube sintetizar aquilo que vai na consciência d~todos nQs e, d~ modo especial, daqueles que, nesta
Casa, sempre propugnaram uma posição de dignidade
do Bras_il diante dos seus credores. Mas nunca preconizando com o escapismo da moratória unilateral, vexame
esse que o Brasil, atravessando todas as fases de suas dificuldades da construção, daquilo que somos hoje, sem~
pre respondemos pi-esente -aos nossos credores sem a
arma do ludíbrio, sem a arma da velhacaria. Por tudo is.so. nabre Senador Marcondes Gadelha, eu, a exemplificar. para patentear o nosso modesto ponto de vista que
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insistentemente eu tenho me batido nesta Casa, para que
paremos um pouco, sobretudo para que repensemos o
Brasil. repensando a nossa conduta como líderes, que assumamos. até mesmo quando necessária, a posição antipática de não darmos aos nossos liderados aquilo que
querem; mas aquilo que nos é possível realmente, legislar
e conceder. arrostando as incompreensões e as momentâneas impopularidades, mas nunca andando a reboque
da opinião pública. Por mais das vezes verificamos, não_
s6 no Legislativo, m_as__ desgraçadamente até na área do
Executivo,~ e mais acentuadamente na área do Executivo,
essa preocupação em ser cortesão da vontade popular,
em ser agradável, que nada mais é do que uma atitude
egoística. Em nome de um falso liberalismo niitguém
quer ser antipático, nlrigllém quer- desgastar-Se, ninguêm
quer agastar-se ou incomodar-se. E, daí, em nome desse
falso liberalismo, recolhem-se como verdadeiras ostras,
como verdadeiras lesmas no caramujo e acentados no
egoísmo, deixam as coisas como estão para verem como_
é que ficam e vão desfrutando .das momentâneas popularidades. Quero ouvir o nobre Senador José Fragelli que
me honra muito com_ .seu aparte.
O Sr. José Fmgelli- Muito obrigado, Senador_ Benedito Ferreira. O meu aparte é para reiterar a ·manifes~
tação de V. Ex' de que não há razão para se dizer que os
discursos pronunciãdos pelo eminente Deputado Federal Prisco Viana e Senador Marcondes Gadelha foram
longos. S. Ex•s em seus pronunciamentos abordaram
justamente aqueles pontos que não podiam deixar de se:r
percutidos numa fala como aquela que cada um produziu. E preciso que se lembrem que, com a presença do
Presidente Mitterrand, os oradores que representavam o
Congresso Nacional falavam não apenas para o Brasil e
para os brasileiros, mas falavam também para a opinião
pública internadonal, aquela que sempre está atenta a
essas manifestações que, de um modo profundo, dizem
com os interesses do Brasil e com os interesses daqueles
que porventura tenham algum conflito nesse campo da
renegociação das dívidas ex_t_ernas com o nosso País. E
preciso também lembrar-se que o Senador Marcondes
Gadelha e o Deputado Prisco Viana pronunciaram discursos, naquele momento, de grande responsabilidade
nacional, discursõs que, sem dúvida, serão impresSos
para que o povo, o nosso povo, deles tome conhecimento. Por isso mesmo vou tomar a providência de mandar
imprimir esses discursos juntarili:nte com o prOferido
pelo Chefe da Nação francesa, que, a meu Ver hoje, m.as
do que o seu pronunciamento de ontem no Itamaraty,
fez um discurso incisivo sobre como ele vê, como ele sente e como eJe deseja que a questão das dividas dos países
em desenvolvimento e subdesenvolvidos, dos países devedores deve ser tratada pelos pafses credores e, sobretudo. pelos bancos credores da nossa e das demais nações
devedoras. Não era possível que, tendo que abordar todos esses pontos, os dois homens que tinham hoje a responsabilidade de falar em nome do Congresso Nacional,
pudessem fugir à apreCiação com considerações mínimas
pertinentes a problemas tão graves. De sorte que participo da opinião de V, Ex• Os discursos não foram longos,
foram justamente dentro da medida que a importância
da matéria requeria. Devemos nos congratular justamente com o nosso Senador Marcondes Gadelha e com o
nosso Deputado Prisco Viana que falaram em nome desta Nação, e dos rePresentantes dela, que S. Ex•s, no dia""
de hoje, representaram-. E" insiSto que~o pronunciamentOdo Presidente François Mitterrand foi de uma impcirUri:
.c.~ ex.tra.ordinir:ri.a S.,i;xH;foi oão apefias inciSivo-, mas··~e .~
repetitivo, fez questão de mostrar _que a solidariedade
franCesa na apreciação e nas soluções esperadas desses
problemas vai muitO- a fundo e que a Nação francesa,
através de seu Presidente, está disposta a lutar·ao nosso
lado, porque a questão- como S.· Ex•.o Presidente Mlt~
terrand, no discurso de ontem ressaltou- a questão do
pagamento das dívidas externas das nações em desenvolvimento e subdesenvolvidas, não falam apenas dos interesses dessas nações, das condições de vida _interna da_s
suas populações, ma~ elas também refletem no futurO
das democracias no mundo ocidental. E _que se não houver solu.ções que venham ao encontro das reivindicações_
desses povos, desses países, a causa da liberdad_e, a causa
da democracia poderá estar em perigo no mundo_ ociden-

tal. Isso temos menifestado vã rias vezes e é. bom que fique-claro e, sem dúvida alguma, mais do que um ponto
de vista, esse sentimento nosso ganha força e, a nosso
ver. ganha Prestígio internaciolial quandõ a palavra do
Presidente Mitterrand avalisa as nossas reivi,hdicações.
Por tudo isso. nós os Congressistas estainos realmente
conv~11_3Q_os de gu!_Xo~9_s_hoje muito bem representados
na palavra do Peputado e-dOSetlador que láfar3.ITl em
nome do ·congresso Nacional. O SR~_!!EN_)illiTQ_FER_RJÚR_A- S~. P~eSidepte, Srs.
Senadores, _o Senador Frage!U, como pr()d.Ulo daquela
safra daqueles homens ainda não possuídos, embora vítimas tamb_é!fl Qessa pressa e deSSa correria, desse último
quãrtd
século XX. pôde ainda que amarrando um.a
laCuna histórica,_~ebuscando as origens do_ povo francês,
~mend;u as r~zões ali invocadas por aqueles_que o antecederam. no caso o..D~putado Prisco Viana e, -particularment_e. o nobre Senador Marcondes Gadelha. Ê quando
ele dá uma demonstração de que ainda é daqueles que
aprenderam o que leram, e soube preservar, na sua formação cultural e profundamente humanística, o senso da
oportunidade, porque tenho dito dias e horas gratifican- ·
tes, Sr. Presidente, nas duas Casas do Congresso Nacional. por onde lá se vão aproximadamente vinte anos em
que aqui permaneço, e nesse aprendizado constante, Sr.
Presidente, nesse convívio que me tem sido mais que gratifiE_f!_ilte, tenh'? tido momentos de alegria mas, sem dúvida alguma, hoje, não bãstasse o pronunciamento opOifunissímo de Marcondes Gadelha, o discurso também muito feliz do Deputado Prisco Viana, a- quase profissão de
fé do Presidente Mitterrand, como aquele peixe dentro
d'água, porque um velho parlamentar tainbém, talvez
contagiado pelo ambiente, mas nós tínhamos que, para
coroar essa figura extraordinário de José Fragelli, nessa
humildade realmente contagiante, !;!Sse que nunca
desvestiu-se da grandeza da humildade e daí porque ele
se faz cada vez maior em nosso coração, pode ali, sem
dúvida_ alguma, dehar a nós, seus amigos, colegas e admi_radores, efetJvamente gratífiCados pela sua competência, pela sua liderança.
Mas eu avalio, Sr. Presidente, como não estão lá os
mato~grossenses, realmente gratificados por terem enviado para cá, dentre os seus melhores, um dos melhores
para representar aquela unidade da Federaçã-u.--

ao

0 Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA zer.

Com muito-pra-

O Sr. Marcondes Gadelha- Só para complementar o
que disse o Senador Fragelli, ele próprio que fez um dis-_
curso extraordinário, um discurso belíssimo, extremamente comovedor, fechando a manhã de hoje com chave
de ouro. O Senador Fragelli disse muito bem que, nesse
encontro de brasileiros e franceses, na manhã de hoje, o
que menos contava era o tempo. E a prova disso é que o
próprio Presidente Francois Mitterrand, depois largou o
seu texto, largou o seu script e fez um discurso de não sei
quantos minutos, nãO Chegamos ·a- calcular, mas estava
como que de a(ma solta. estava numa atitude quase que
informal, quase que não protocolar, e falou abertamente. Se nosso trabalho teve algum mérito, foi precisamente
este, de provocar uma palavra.. mais aberta diante da comunidade internacional que lã estava representada pelos
seus- Embaixadores, O Presidente François Miterrand
;.tbrju a alp1a e cJ.isserfou longamef1te so)lre a (20fítifa ex~
. terna rrancêsa.'sobrê_a Sua visã,ó do'mun"do átuarésõbie
as disposições_da França em relação ao Terceiro Mundo.
Eu acho que para um resultado tão precioso quanto este,
que foi a fala do Presidente, todo tempo é pouco.
O SR. BENEDITO FERREIRA nobre Senador Marcondes Gadelha.

Agradeço·lhe,

Mas, Sr. Presidente, queria colocar com V. Ex• o meu
pli:ítO: pira que eu, itlsáit6 àrtlanhã; pudesse -diS-Sertar,
prosseguir neste meu propósito de hoje, que é, sem dúvida alguma. um chamamento, não uma_repreensão, mas
quase como que e mais especialmente u_ma autocrftica,
porque eu verifico õ pecado dã: pressa-, mais em mim do
qL1c cm meus r:m!:s; mas eu gostaria, de, oportunumente,
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prosseguir nc..'i.tc tema, mostrando uquilo que é curial, que
é o conhecimento de todos nós, do quanto, realmente, a
pressa é inimiga da perfeição e o quanto essa mesma
pressa tem-nos impedido, principalmente a mim, que
tanJQ p_reciso apren_der, tem-nos impedido de uma visualizaÇão maior e mais atTipla dos problemas que, sem dúvida alguma, desvestidos do maldito "não li e_ não gostei", por certo, Í1ós, legisladores, teremos maiores e melhores oportunidades de, expendendo os nossos pontos
de _vista. ~e trazendo as nossas contribuições à reflexão
do -Senado, jjoss8.ni.os en-contrar, Sr. Presidente, um caminho para esse Verdadeiro cipoal, para esse emaranhado conf:que a !'!ação se depara e que, dificilmente, se não
nos revesHrmos de humildade, sobretudo de humildade e
de paciência, de passarmos a ter e adquirir um pouco
mais de tempo, sobretudo de volvermos as nossas
atenções para a vida interior, dificilmente iremos nos deslflCTffnbir das grandiosas e honrosas tarefas que pesam
sobre nosl'õos ombros.
Sr. Presidente, por aqui, então, encerro, já que
alonguei-me tanto, esperando a oportunidade de voltar
ao tema e ao fulcrO do nosso modesto pronunciamento,
que estava mal alinhavado para o dia de hoje e que sequer pudemo~_ abordá-lo, porque fomos, realmente,
brindadoS, por ãpartes que valeram, pela sua substância,
muito mais para o nOsso objetivo, do que em realidade
aquilo que pretendíamos trazer para o debate nesta tarde.
Era o que ~inha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, peço a palavra,
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli, para uma comunicação.
O SR. JOSE FRAGELU- (Para uma breve comunicação. Pron~tlcia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A comunicação breve que quero fa~::er é uma saudação
justamente ao nosso Presidente, neste momento o Sena-dor Mário Maia, que completa 60 anos no dia de hoje,
Eu me sinto feliz, Sr. Senador Mário Maia, estando agora aqui no Plenário, com a oportunidade de saudá-lo. V.
Ex•, desde que chegou a esta Casa, mostrou os seus profundos sentimentos de homem, de politico, de brasileiro,
de patriota devotado a sua terra, aos seus concidadãos e
ao País. V. Ex•, com essa m_aneira espontânea, muito
simples, muito aberta de tratar com todos os seus colegas, e de tratar das _questões do seu_ Estado e do País,
com esse seu espírito de solidariedade cristã, animado
por sua alma de médico, granjeou, sem dúvida, mais do
que o respeito, a estim-a de todos os seus companheiros
do Senado.
Nós compreendemos, portanto, como é que V. Ex•,
numa luta árdua no seu Estado, depois de tantos anos
afastado da polítiCa, pôde chegar ao Senado da República carregado nos braços do povo da sua terra.
V. Ex~, estou certo, essa simpatia, essa aura -de solidariedade e de amizade que têm aqui no Senado, é a mesma
com que o cercam os seus concidadãos no Estado do
Acre. Po_rtanto, estamos certos de que V. Ex• aqui conti~
nua rã, nOs muitos anos que ainda lhe restam de mandl!to. a-representar com essa autenticiQade, çom essa firmeza. com essa grandeza, o povo não sóúa sua terra, do seu
Acre, ma_s todo_ o_ povo brasileiro.

" - '· ,() sr. Benedito Ferreini ..__ ~rmife v•. Ex• Umh rápida
interVenção, nobre Senador José Fragelli?
O SR. JOSt. FRAGELLI - Pois não.
O Sr. Benedito Ferreira- Queria, respondendo eventualmente pela Liderança do PDS, dizer que estou como
que a chover no molhado, sem dúvida alguma, ao manifestar soUdariedade às palavras de V. Ex•, porque ninguém ll).elhor que V. Ex•, nã_o pela circunstância de exer~
cer esse jugo que é a Presidência do Senado, esse verdadeir_o_ jugo a que __v. Ex• foi submetido por todos nós,
para que_ dirigisse esta Casa, sobreduto nesta fase diffcil
que o País atravessa. Não é por esta razão que V. Ex•
fala em nosso nome, mas pela sua investidura, pela sua
autoridade, por ser o nosso querido Senador Jos~ Fra-
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gelli, é por esta razão que v.-EX•Tala por todas as Bancadas. Desnecessário, pois, que eu me asso_ciasse, mas para
um registro formal, a Bancada do PDS, congratulando-

completar as homenagens que, neste instante, são presta"d:.ls0, com ·a melhor justiÇa;-:1-figúrã: -do nosso colega
Mário Maia, à figura do homem, do_ médico humani~
tá rio, Cficaz, possuído desse grande _espírito de solidariedade: humana e, também, ao poHtico e ao Senador.
Nós desejamos, Senador Mário Maia, que_V. Ex• te~
nha sempre ao lado da sua digníssima família muitos
unos de vida e constantes e permanentes oportunidades
de servir ao seu Acre e ao BrasiL (Muito bem! Palmas...)

se com V. Ex' pela oportunidade da posição de V. Ex~~
cumprimenta o nosso querido Mário Maia, o meu com-

panheiro de Câmara Federal, que como bem V. Ex• colocou. afastado, abrupta e brutalmente da vida pública,
eis que retorna para a grandeza do Acre e para a alegria

dos seus amigos, e S. Ex• deixou tantos aqui no Parlamento. e mais aqueles que têm tido a oportunidade de

O SR. PRESIDENTE (Mário Maiu)- Sinto-me sur~
preendido com esta carinhosa tr_aição, mas quero dizer
que só um coração generoso e uma alma simples, como
costuma ser a alma dos grandes homens, como a naturei:tcspontâneu do nosso colega e muito honradamente
Presit!entc tio Senado da_ República_, seria capaz de neste
instante, cm que estamos :i encerrar os nossos trabalhos,
lançar tantas palavras; até_ imerecidas, a este simples mé~
dico do interior, que rcpfcscnta, nesta Casa do Congres~
so Nacional, o rincào mais distante e talvez esquecido de
noss~1 Pútriü, que é o- Estado do Acre. Quero agradecer
as pal:lvras cariilhOsas, amigas, leais, que atingiram profund<lmcnt~ o cern_e do meu coração, _do __cQmpanheiro
Jos_é_ Fragclli que, falando como um colega, eu recebo.as
suas palavras tumbém como as do Presidente d_o Senado,
que convive conosco de uma maneira tão fraterna, de
uma maneira tão amiga; além dos companheiros que o
apartearam, o compàtlheiro Benedito Ferreira, meu amigo de tantos anQs_ de lutas, desde quando fomos companh\!iros na Câmara dos Deputados, e temos vivido algumas vezes juntos, outras separados pela distância, mas
-sempre pensando na grandeza do nosso País, através dos
nossos atos políticos, quer com mandato, quer sem el~
quer nu Capitul da República, quer nos adentrados dos
nossos Estados. Ao gaúcho, companheiro Alcídes Saldanha, tumbém quero agradecer as palavras carinhosas que
tevt.: pam conosco nesse momento em que nós completamos mais lO ~nos, além de m~o século de existência,
tempo que Deus_ nos abençoou para viver com dignida~
dt.:, com simplicidade, mas com respeito sempre à
família, â sociedade e à Pl.Ítria.

arrebanhar, porque, realmente, Mário Maia tem como

que aquele visgo, sem nenhum propósito de chamâ-lo de
"borrachudo", por ser do Acre, mas a verdade é que
Mário Maia, pela maleabilidad!! e, sobretudo, pela ama~
bilidade. é um colega que a mim não surpreende, porque
já somos velhos amigos e companheiros,-desde a Câmara
dos D_eputados. Mas, sem dúvida alguma, tem pontifica~
do esta Casa, como bem retrata V. Ex•
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte1
O SR. JOSE FRAGELLI nobre Senador.

Com mui~c;t_ prazer,

O Sr. Alcldes Saldanha- V. Ex• é intérprete da Bancada do PMDB na homenagem ao coJega. ao homem
público, ao Senador,_ao mç_di_ço e ao poeta. O PMDB
sente~se extremamente honra_dç em ter, Senador José
Fragelli, em sua Baricãda, homenS do quilate de V. Ex• e
do Senador Mário Mala. V. Ex• é o intérprete,_ neste momento. das homenagens do Partido do Movlrri_ento Democrãtico Brasileiro a esse seu mernbro que_ orgulha,
sobremaneira, participar conõsco do.s trabalhº~ desta
Casa.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V Ex• um aparte,
SL·n:tdür José_ Fragelli'?
L

O- SR. JOSf: FRAGELLI nobre Senador Aderbal Jurema.

Com muito prazer,

O Sr. Aderbal Jurema- Não podia eu fugir a apoiálo em suas manifestãções de carinho para c<Jm o Senador
Mário Maia. que foi meU colega na Câmara dos Deputados e agora aqui desempenha o seu mandato com seriedade e eficiência. O Senador Mário Maia, que todos co~
nhecemos como político, mas que meu filho mé.dico conhece como colega, como cirurgião e, vez por· outra S.
Ex~ deixa o plenário do Senado para ir ao Hospital de
Brasília exercer a sua profissão que é, sem dúvida, a sua
grande vocação, S. Ex' é um políticO em extensão à su_a
profissão de médico, que tanto zela. Por isso trago aqui,
como Líder do PFL, neste Plenário, a minha solidarieda~
de ao seu discurso que ê uma saudação fraterna ao com~
panheiro Mário Maia.
O SR. JOS€ FRAGELLI - Agradeço as palavras do
meu bom e velho amigo Senador Benedito Ferreira e,
sendo conhecedor, há tantos anos, de Mãrio Maia, seu
colega, soube expressar muito bem aquele sentimento de
amizade que sempre prendeu o Deputado Mário Maia
aos seus companheiros naquela Casa, que são os mesmos
que, hoje, o ligam tão fraternalmente conosCo--oS SeUS companheiros do Senado.
A palavra do_Senador Pelo Rio Grande do Sul, repre~
sentando o nosso Partido, o PMDB, também diz o quanto o Senador Mário Maia é conSiderado, acatado, querido no meio de todos nós da Bancada do PMDB.
E a palavra do nobre Senador por Pernambuco, beletrista, poeta, escritor, tantO. -quanto Mário Maia, vem

Ao companheiro Senador Aderbal Jurem a, com a sua
alma de escritor e de poeta, formador, plasmador das ge·
rações que ensinou nos bancos escolares das universida~
dcs, quero agradecer as palavras carinhosas que teve
para comigo neste momento em que me torno sexage~
niirio.
-

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O Sr. Senador
Moacyr Dulla encaminhou à Mesa requerimento de informações que, noS termos do inciso IV do art. 239 do
Regimento Interno~ será examinado pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Má cio Maia)- Concedo a pa·
lavra ao nobre-Senador Nelson Carneiro.
O SR: NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A maioria dos servidores cel_eti~tas contratados pelo
serviço público, ao alcançar o tempo de serviço necessúrio para a aposentadoria, re.<>olvem permanecer traba
\hando, porque passariam a ganhar menos do que o sa·
Júri o recebido na ati\lidade.
Acontece, ainda, que, alcançada a últiriúi "referência dã
carreira, tais servidores não obtém mais qualquer promoção funcional.
Tentando superar essa lacunt~, o DASP, pela Exposição de Motivos n~' 77, de22 de fevereiro de 1985, tratou
do reposlcion:1mento das referências, entretanto, mais
uma vez foram prejudicados muitos funcionários, pelos
critérios usados na aplicação da medida corretiva, não se

Quarta-feira 16 4029

concebendo nenhuma referência aos servidores localizados-no topo da respectiva categoria.
Houve, na verdudc, dois pesos e duas medidas, uma
v~ que, na mesma classe, com os mesmos deveres e atri~
buiçõcs, uns funcion{Jrios foram contemplados outros
não
Não temos competência de iniciativa para corrigires·
sas distorções, mas nos sentimos movidos a apelar às autoridades do Executivo, no sentido de encaminhar ao
Congn:sso Nacional projeto de lei concedendo complemcntuçào salarial, pela Previdência, quando da aposentadoriu dos servidores públicos vinculados à Consolidaçilo das Leis do Trabalho, a exemplo do que ocorre em
v[! rios estabelecimentos de crédito privados, no próprio
~anco do Bra?il,- ~a PETROBRÃS e outras empresas
p3iú-cstatais.
--ESsa iniciativa vfl-íU a corrigir a enorme distorção veri~
ficada, benefiCiando milhares de servidores, que se encOntram em Situação -idêntica, encarando, atualmente, a
aposent<Jdoria não um prêmio de uma justa atribuição
pelos seus serviços, mas um verdadeiro pesadelo, pela
incvirâ vel reduçãO dos vencimentos.
Temos em mão carta de uma funcionária trabalhista
do Instituto de Administração Financeira da Pr~vidênCia
e AsSistência Social que, tendo alcançado a última, não
obteve mais qualquer progressão, com um salário de
pouco mais de quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros.
Casos como esses são inúmeros. Daí o nosso apelo ao
Ministro da Administração, no sentido de pro~ove_r a
restauração da eqiltdade,_quanto à aposentadoría e- promoções dos celetístus, mediante Mensagem do Presidente da Repúblic<J ao COngresso Nacional.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mári_o Maia)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais h:.lVendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ex_traordinãria das 18
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em 'seu Parecer nl' 841, de
1985) da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmar<.J nJ 183, de !_984(n~> 169/83, na Casa de origem), que altera a relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, incluindo a
Rodovia da Integração Sul~Centro~Oeste.

-2Discussão, em turno úiiico, da redação fi"nal (oferecida
pela Comissào de Redaçào em seu Parecer n~' 830, de
1985}, do Projeto de Lei do Senado nl' 62, de I 981, de au~
to ria do ~enador Raimundo Parente, que dispõe sobre a
cobrança, pelas empresas concessionãrias de serviços
públicos, das contas de energia elétrica, água, gãs e_ telefone.

-'-3Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redução em seu Parecer n"' 829, de
1985), do Projeto de Lei do Senado nQ 95, de 1982, de autoria do Senador Gastão Müller, que veda a fabricação
de vcTculos automotores de passageiros, com potêncfa
superior a 180 (cento e oitenta) hp, que não sejam para
consumo à álcool, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) da a sessão.

Está encerra-

{ LevamaMse a sessão às 17 horas e 42 minutos.)
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Sessão, em 15 de outubro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli
PARECER
N•_ 861, de 1985

ÃS 18 HORAS E 30 MiNUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalurne -Aitevir Leal- Mário Maia -Euni(Da Comissão de Redação)
ce Michiles- Alcides P.o:~.io- Gaivão Modesto- H_êlip
Gueir_os _ Alex_<!Pdre Costa_ Alberto Silva_ Helv~~
--Redação final do Projeto de Resolução n9105, de
di o Nunes- João Lobo- José Llns- Virgiiio_'fávorã:
~- -1985.
-Moacir Duurte ~Martins Filho- Marcondes Ga~
~~Rel~t~r: s;~ad;~ Nivaltfu M~chad~~---de\ha- Milto11 Cabral - Ader_bal Jurema- Nivaldo
A Comis_sãQ ªpresenta a redação final C!o ProjetO de
Machado- Guilherme Palmeira --Luiz Cavalcante.Resolução n'>' 105, de 1985, que suspende a execução do
art. 194 da Lei n~' 744, de 1975, do Município de ltâpolis,
Lourival Baptistu- Passos Pôrto ~Lo manto JúniorLuiz Viana- João Calt:non- José lgnácío Fe~i~-: -=-Estado de_São Paulo.
Amurai Peixoto - Nelson Carneiro- Itamar Franco
Sala dãs Comissões, eiri IS de outuhro de 1985. -:-Jor..
- Murilo Badaró- Severo GOmes- Benedito Fefrei~
ge Kalume, Presidente_ Nivaldo Machado, Relatorra- Henrique &lntillo - Mauro Borges~ JOSê}'i-a~
Martins Filho.
gelli- Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli- Alcid~
Saldanha- Octuv!o Cardoso.
4}:-f§~O ~:<? ~A!lEC.ER _N11 861, pE 1985
OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimerito de40 Srs. SenaQcires. H:ivendo número regimental, decla-ro aberta a sessão.,_ ,~
Sob a proteçüo de Deus, iniciarilos nossOs lfàbalhQs_.
O Sr. IY-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos
do art. 42, item VU, da Constituição, e eu,
- - - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO ~1985

O Senado Federal rC$qlye:
Artigo único. E suspensa, por inconstituc.ionalidade,
nos tennos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 18 de maio de 1983, nos autos do
Recurso Extraordinário nl' 95.284-5, do Estado de São
Paulo, a execução do artigo t 94 da Lei n~ 744, de 28 de
novembro de 1975, do Município de Uápolis, daquele
EStado.
- - ·-·
- -

PARECERES
PARECER .
N• ·860, de 1985
(Da Comissão de Redação)

PARECER
N• 862, de 1985

Redação final do Projeto de Resolução n9 99, de
1985.

Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de
Resolução n"' 99, de 1985, que suspende a execução do
arl. II do Decreto-Lei Federal n"' 554, de 25 de abril de
1969.

-

-

- ·_ -

- .

Sala das Comissõ~s, 15 de outubro de 1985.- Jorge
Kalume, Presidente- Martins Filho, Relator~ Nivald9
Machado.
ANEXO AO PARECER No 860, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n9 99, de
1985.

Faço saber. que o Senado Federal aprovou, nos _termos
do art. 42, item VII, da Constituição, e eu,
----~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No
Suspende, por inconstitucionalidade. a execução
do art. 11 do Decreto-Lei Federal n"' 554, de 25 de
abril de 1969.
O Senado

Fede~al

resolve:

Artigo único. f: suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos du decisão definitiva do SupreinO Tribunal
Federal, proferida em 17 de agosto de 1983, nos autos
dos Recursos ExtraordináriOs n"'s 99.849-7 e 100.045-7,
ambos do Estado de Pernambuco, a execuç--J.o do ar1. li
do Decreto-Lei Federal nl' 554, de 25 de abril de' 19@.

PARECER
N• 863, de 1985

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 lOS, de
1985.

Suspende, por-inconstitucionalidade, a execução
do artigo 194 da Lei nl' 744, de 28 de novembro de
1975, do Muni~ípio de ltâpolis, Estado de São Paulo,

EXPEDIENTE

solução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fedl!ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.76SL788 (trinta milhões, setecentos e sessenta e nove_ mil, set~centos e oitenta e oito cruzeiros), cor·
respondente a 2.32[,43 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal
da ORTN de CrS 13.254,67, vigente em julho de 1984,
junto à Caixa EcOnômíc:a Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à aquisição de caminhão basculante,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasif, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

(Da Comissão de Redação)

198

~~ação final do Projeto de Resoluçiio n'i' 111, de

Relator: Senador Nivaldo Machado
A Co~issào apresenta a redaçào final d_o Projeto de
Resoluçao n{> 111, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu- nicipal de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo, a elevar em Cr$ 30.769.788 (trinta milhões, setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros), 0
montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniõés da Comissão, em 15 de outubro de
1985. -Jorge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado
Relator - Martins Filho.
'
ANEXO AO PARECER No 862. DE 1985
:.edação final do Projeto de Resolução 119111, de
198
Faço s-~_r ~que o S"etlacfo-Federal aJ:tmvoU, Tios termos
, Predo art. 42, item VI, da Constituição; e· eu-,
sidente, promulgo a seguínte
RESOLUÇÃO
No
• DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Moniz Freire,
Estado _do Espírito Sªn_~o~_ a contratar operação de
crédito, no valor de Cri 3Õ.769.788-(trínta milhões,
setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e
oito cruzeiros), para o fim que especifi~.
"o· Se~ ado Federal resolve:
_~Ai-U"' -E ã Prefeitura Municipal de Muniz Freire,
- ~ EsÚ!do do Espírito Santo.-n~s ternlos do artigo 2"' daRe-

(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n'1114, de
1985.

Relator: Senador Martins Filho:
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 114, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Rondonópolis (MT) a elevar em CrS
7.5\8.456,912 (sete bilhões, quinhentos e dezoito _milhões. quatrocentos e cinqUenta e seis mil, novecentos e
doze cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada
interna.
Sala das Comi_ss~s. em 15 de outubro de 1985_. -Jorge Kalume, Presidente - Martins Filho, Relator - Ni:valdo Machado.
ANEXO AO PARECER No 863. DE \985
Redação final do Projeto de Resolução

n~

114,

d~

1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, ítern VI, da Constituição, e eu, _ _ _ , Presidente. Promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
No
• DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de CrS 7.518.456.912 (sete bilhões, quinhentos e dezoito milhões, quatrocentos e cinqUenta e
seis mil, no\'ecentos e doze cruzeiros), para os fins que
específica.
O Senado Federal resolve:
Art. I~' E a Prefeitura Municipal de Rondonópolis,
Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2'i' da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
de CrS 7.518.456.912 (sete bilhões, quinhentos e dezoito
milhões. quatrocentos e cinqUenta e seis mil, novecentos
e doze cruzeiros), correspondente a 247.998,27 Obri~
g:ações Reajustáveis dO Tesouro Nacional - ORTN,
considerado o valor nominãl da ORTN deCrS 30.316,57
{trinta mil, trezentos e dezesseis cruzeiros e ciriqüenta e
sete centavos), vigente em março de 1985, junto à Caixa
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada _à implantação de galerias de ãguas pluviais,
meios~ fios e sargetas, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo,
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaçào.

-'outubro de !985'

DlAR!O DO CONGRESSO NACIONAL(Seçilo II)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.

}9-Secretârio.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTQ
N• 410, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
. •·b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nct 235, de 1984 (n~" 3.014/84, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dis-

põe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras
públicas, e dâ outras providências.
Sala das Sessões, IS de outubro de 1985.- Murilo Ba~
daró -

Hélio Gueiros -

Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 411, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
. "b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n'i' 142, de 1985 (n'i' 5.192/85 na Casa de origem),
que dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes de nível superior e dá_guuas providências.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1985.- Murilo Ba·
daró - Hélio Gueiros - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os -requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I
DiscUssão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de _Redação em seu Parecer n'l'
8~1, de 1985) da Emenda do Senado ao Proj~to de
Lei da Câmara n' 183, de 1984 (n"' 169/83, na Casa
de origem), que altera a relação descritiva das rodovias do sistema rodoviário- federal do Plano N acional de viação, incluindo a Rodovia da_lntegração
Sul-Centro-Oeste.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a red-ãcãÕ tfrial é-·cOnSiderada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria voltará à Câmara dós Deputados.
E a seguinte a redação final aprovada
Redação final da emeúdâ dõSCnailo '&o P"rojeto dê
Lei da Câmara n"' 183, de 1984 (n"' 169/83', na Casa
de origem).

EMENDA No\
(corresponde à Emenda n' 1-CT)
Substitua-se, no Estado de Mato Grosso do Sul, _o
traçado proposto para a Rodovia objeto do projeto, pelo
seguinte:
, "Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Navira[,
Juti (BR-163}, Caarapó, Dourados ... "

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida·pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 830, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n"' 62,
de 1981, de autoria do Senador Raimundo Parente,
que dispõe sobre a cobrança, pelas empresas concessionárias de serviços públicos, das contas de energia
~tétrica, ãgua, -gãs e telefone.

Em discussão a redação_ final. (Pausa.)
Não havendo que_m queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Êncerrada a d'iscussão, a redação _final ê conSiderada
definitivamente aprriii~da, nos termOs do ait. 359 do Re- gimento Interno.

E a segtiinte-ã tedação final aprov~da
Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 62,
de 1981, que dispõe sobre a cobrança~ pelas empresas
concessiombias de serviços públicos, das contas de
energia elétrica, ágUa; gás e telefone.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 E vedado às empresas corlcessionãrias -de
serviços públicos cobrar, dos respectivos consu\'llidores,
antes do dia 20 (vinte) do mês subseqUente ao lançamento do débito,_ as contas de energia elétrica, água, gãs e telefone que lhes sejam devidas.
Art. 2"' Na hipótese de atraso de pagamento, a multa a ser aplicada incidirá, apenas, sobre o valor tarifário
d_o_ <?'?~s~mo_ ou serviço efeti~amen~e utiliz~d~, não podendo exceder, mensalmente, a 10% (dez por cento) do
valor de cada conta, nem ser exigível antes de 30 (trinta)
dias, contados da data de_ vencimento do respectivo dêbi-

to .
Art. 3"' Na hipótese de falta de pagamento, os cortes
de fornecimento ou de ligação somente poderão ser efetuados decorridos 90 (noventa) dias do vencimento do
respecfivo débito.
Art. 4'l' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revõgaii1-se as disposições em contrário.
O SR~ PRE~IDENTE (Josê Fragelli)- Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão de Redação -em seu Parecer
n<? 829, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n'l' 95,
de 1982, de autoria do Senador Gastão Ma!Jer, que
veda a fabricação de veí~los automotores de passageiros, ·com potência-sUperior a 180 (cento e oitenta)
HP, que não sejam para consumo a álcool, e dá outras providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.

Encerr~da a discussão, a redação final é co~sidet:ada .
definitivamente aprovada; nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
~ · E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 95,
de 1982, que veda a fabricação de veículos automotores de passageiros, com potência superior a 180 ( cen.
to e oitenta) HP, que não sejam para consumo de ál·
cool, e dá outras providências.
O Congresso NaciOrlal decreta:
.
Art. l"' E vedado aos fabricantes de veículos auto-

motores p'roduz_ir carros de passageiros, Coni potência de
m-OTOf acima de 180 (cento e oitenta) HP.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos automotores que utilizem, como combustível, exclusivamente álcool.
Art. 2"' O Poder Executivo regulamentará a presente
lei dentro de 90 (noventa) dias contados de sua publicação, determinando prazo para os fabricantes de ve[cu- los automotores se adaptarem às suas disposições.
Art. 3'l' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç·ão.
· Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Esgotada a

matêria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, a apreciação do Requerimento n"' 410,
lido no Expediente, de urgência, para o Projeto de Lei da

Câmara n' 235, de !984.
Em vota~o o requerimento.
- Os Srs. Senadores que o aproVam permaneçam senta_~
dos. (Pausa.)
.Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matêria.
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Discussão, em turno único, do Projeto õe Leí da
Câmara n~> 235, de 1984 (n9 3.014/84, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, e dá outras providências
(dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça).
Solicito do nobre Senador Hélio Gueiros, o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. HELIO GUEIROS(PMDB- PA. Para emitir
parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:O Proje_to de Lei em .t;:·s.ame, de iniciativa do Poder
Executivo, estabelece as condições necessárias à lavrãtura das escrituras públicas, uniformiZando os procedimentos que antes da Emenda Constitucional n'l' 7, de 13
de abril de 1917, eram disciplinados pelos Estados.
Em sua tramitação normal a Proposição teve sua discussão iniCiada pela Câmara dos Deputados, onde, após
anâ_li_se e aceitação pela Copüssão de Constituição e Justiça, logrou aprovação.
Encaminhado, agora, a esta Comissão, cabe-nos um
pronunciamento sobre o seu mérito, pa forma do que estabelece o art. 1()0 do RegiQ1ento Interno.
A matêria, sem dúvida, reveste-se de oportunidade e
conveniência, pois nãó se-pode conceber que, para um
ato formal como a escritura pública, se adotem procedimentos e exigências diversificadas, sob pena de serem
desvirtuados o sentido e as garantias que o mesmo obje·
ti va definir.
Entretanto, a eliminação das certidões negativas com- probatórias de feitos ajUizados, pode trazer danos irreparáveis a uma transação imobiliária.
O desconhecimento da existênçia de um feito ajuizado
contra o vendedor, que tanto pode ser uma ação de execução (que gera penhora ou arresto) quanto uma grave
indisponibilidade de bens, prevista na Lei n' 6.024 de 133-74, que trata da Liqüidação e Intervenção de Instituições_ Financeiras determinadas pelo Banco Central ou
Ministério da Fazenda, levará por certo o adquirente a
enormes e provavelmente insolúveis prejuízos.
Acrescente-se o fato de que facilitará transações fraudulentas, como as transferênCias de bens de falidos e inter~
ditos.
A Lei Federal tem como princípio a uniformizaç[o da
Legislação.
O art. I"' do projeto em apreço determina que: __
..Ficã vedado exigir, p·ara a lavratura de atas notariais e respectivo registro, inclusive quando se tratar de imóveis, a apresentação de certidões ou documentos outros que não os expressamente determinados por lei."
Tendo em vista que a Legislação quanto à matéria não
é unifornie nos diversos Estados da Federação, e que em
alguns, os ?to~ noto_riais são regulados por portarias das
Corregedorias de JuStiça e, nas comarcas de menor porte, até mesmo por instruções do Juíz da Comarca que determinam ou facultam a apresentação de documentos
para a lavratura_de tais atas, teríamos uma enorme divergência de Estado para Estado.
Mais grave ainda seria o Legislador se utilizar da expressão "fica vedado", cerce<J.ndo o direito do adquirente de se proteger de um possível dano material, através
do conhecimento prévio de um ato jurídico impeditivo
de uma transferência patrimonial.
·
Além dó problema que representaria para os adquirentes de imóveis, o desconhecim_e~to de fe~tos ajuizados
envolvendo ou--o vendedor ou o imóvel, taiS como interdições, penhoras, seqUestros, arrestos, indisponibilidades e vários outros, o projeto cria uma nova exigência totalmente desnecessária.
O§ 49 do art. 19 da Mensagem determina a validade de
uma certidão em 180 dias. Inexplicável tal determinação,
pois- uma certidão é sempre cópia de um registro público,
eterna por definição, retratando perenemente um dado
momento certificado. Determinar 180 dias de validade
para tal documento é obrigar o usuário a requerer_ nova
certiaão 6 (seis) meses deQ_ois, para certificar a mesma
coisa, burocratizando e gera_ndo uma exigência inútil e
onerosa.
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A legislação citada na exposi-ção de motivos, a Lei n~'
4.591. de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o
condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, nada tem a ver com a matéria de _que trata o projeto de lei.
__ _
Pelos motivos expostos, a Mensagem n~' 69/84 do Poder Executivo, projeto de Lei n~> 3;014-B, de 1984, ora em
tramitação no Senado Federal sob o n~' 235 de 1984,.$9:-__
mente dará uma uniformização aos reqUisitos para a lavratura de escrituras públicas, se for_mQdificadp em sua
redução, para permitir correÇão em sua forma legislativa, e nas falhas e omíssões quanto às normas nete-1risti- tuídas.
No intuito de ver sancionada a mensagem oriy.oda __@
Ministério da Desburocratíz.a-ção, e paralelamente obter
um aprimoramento radical do projeto, apresentamos o
seguinte SubstitutíVO, QUe uniformizã a legislãção a.-nrvei
nacional no que tange a lavratura dos atos notariais.

EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redução, a fim de redigir
o vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a inesa,
a_r_exiaçào.do vencido para o turno suplementar, do subs-titutivo do Senado ao Projeto de Lei da.Câmara n~' 235,
de 1984~ que vai ser lida pelo Sr. 1~>-Secretãrio.
= t JiJo

ú

seguinte

PARECÉR
No 864, -àe 1985
(Da Comissão de -~edaç-ão)
Red.açãÕ do -vencido, Para o turno suplemeiitar, do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n~> 235, de )984 (_nl' 3.014/84_, ~a C~sa ~e orig~ro).
Relator: Senador Jorge Kalwne

Outubro de 1985

tiva do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre os requisitos para a Iavratura de escrituras
públicas, e dá outras providências.

Em discussão o projeto, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerra~
da a discussão.
Encerrada a dis_c_ussão_, em_ turno suplementar, sem
emendas, a matéria é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 318 do Regimento Interno e
volta à Câmara- dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora._à_apreciaçào do Requerimento n~' 4ll,lido no Expediente_, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~>
142, de 1985.
Em votação_ o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A Comissão apresenta a rcdoH;ão do vencido, para o
-tlirno Si..tpkmentar, do substitutivo do Senado ao Projeto
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
de Lei da C~tmara n"' 235, de 1984 (n"' 3.014/84, na Casa
matéria.
de origem), que dispõe sobre o-s-requisitos para a lavratunt de escrituras públicas, e dá outras providênciaS.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de outubro de
Câmara n~' 142, de 1985 (n~' 5.192/85, na Casa de
O Congresso Nacional decreta:
19~5. -José Jgnácio Ferreira, Presidente -Jorge Kaluorigem), que daspõe sobre os órgãos de represenArt. J9 Na Iavratura de atos notariais,-iriclusive os
me, Relator- NivaldO Machado.
tacão dos estudantes de nível supenor e dá outras
relativos a iinóVeiS, alêm dos documentos de__ id~n_üfi:____ ~- ~~!~H;:~(ÇQ__A_Q_j>AR_&ÇJ~B.~...!M~_,__Q~__!9-ª_5_ -------- -~ ~:o~~d:;ac~:~ ~d6'~l~~;~~o de parecer da Comissão
cação das partes, somente serão apresentados os doeuRedaçào do vencido, para o turno suplementar, do
.
mentos expressamente determinados nesta lei.
___ -substitutho do Senado ao Projeto de :Lei da Câritara
Solicito ao nobre Senhor Senador Jorge Kalume o pa§ 111 O disposto neSt3.tei ·se esteride, onde courecer da Comissão de Educação e Cultura.
09 235, de 1984 (n"' 3 .014/84, na Casa de origem),
ber, ao instrumento pã.rtiCUiar a que se refere o art.
que dispõe sobre os requisitos para a tavratura de esO SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
61 da Lei 4.380/64, com inclusão do§ 59 pela Lei n9
__ --~r_it~r!J~ p_!!_b1!cª-~' e _!lá_ º---u_t_!l!_S__ p~Q.vidêgç:las~
_:_::_::-pareCer~) ~S-r: Presídente, Srs. Senadores:
5.049 de 29-6-66.--~crtongresso Naclonal--aeCreta;-- --- ~- -O projeto de lei acima referido dispõe sobre os órgãos
§ 29 O tabelião consignará no ~to notãrial, a
Art. 1~ Na lavratura de atos notariais, inclusive os
de representação dos es_tudantes de nível superior, quais
apres~ntação do documento comprobatório do parchttivos a imóveis, além dos documentos de identifisejam: a União Nacional dos Estudantes- UNE, entigamento do Imposto de Transmissão Intervivos, as
cação das partes, somente serão apresentados os doeucertidões fiscais, feitOs -ajüizad0s-,-e ônus reaiS, ficandade representativa do conjunto dos estudantes das Ins- mcntõs expressamente determinados nesta Lei.
do dispensada sua transcriçã-o.
--tituições de Ensino Superior existentes no País; as
§ ]9 O disposto nesta Lei se estende, onde couber, ao
Uniões Estaduais de Estudantes~ UEEs, no âmbito de
§ 39 Obriga-se o Tabelião a manter em Cãr~nSl?umento particular a que se refere o art. 61, da Lei n~>
cada Unidade Federada e os Diretórios CentraiS de Estórici- os documentos e certidões de que trata o§ an4.3ti0, de 21 de agosto de 1964, modificada pela Lei n~>
tudantes- DCEs, a nível de cada Instituição de Ensino
terior, no original ou em cópias autenticadas.
5.049, de 2-9 de junho de 1966.
Superior. E ainda assegurado aos estudantes de cada
Art. 29 Ficam dispensados na escritura pública de
g---21' -o-rabelião consignará nO ato nOt<irial; a apre-curso ·de níVel Superior o direito à organização de Cenimóveis urbanos sua descrição e caracterização desde
sentação do documento comprobatório do pagamento
tros Acadêmicos - CAs - ou Diretóricis Acadêmicos
que constem estes elementos da certidão do Car.tório. do_
do Imposto de Transmissão íntervívOs, 3$ -certidões fis- DAs, como suas enfidades representativas.
Registro de Imóveis.
Cfris, ICitos ajuizados, e ânus reais, ficaliOo dispensada
Ajustificação da proposta contém informações sobre
-sua trans:crfção.
§ 19 Na hipótese prevista- neste ai"tig"O, o ínStruas principais iniciativas da UNE no deseQvolvimento da
§ J9 Obriga-se o Tabelião a manter, em Cartório, os
mento consignará" exclusivamente o número do redemocracia
e dos interesses nacionais do País.
documentos
e
certidões
de
que
trata
o
pari:!grafo
antegistro ou matrícula do Registro de Imóveis, s~a
____ Recebeu o projeto pareceres favo rã veis, com emendas,
rior, riO original ou em cópiilS aUtenticadas.
completa Localização, logradouro, número, bairro,
Comissões
de_ Constituição e Justiça, Educação e
nas
An.
2'1
Fit::•~m
dispensados,
na
escritura
pública
de
_
cidade, Estado e os documentos e certidões constanÇ!J.ltura daquela Casa e foi aprovado em plenârio com as
imóveis urbanos, sua descrição e caracterização, desde
tes do § 211 e do Art. 111 desta mesma lei.
referidas emendas.
que constem, estes elementos, dacertidã_o do Cartório do
§ 211 Para os fins do disposto no ParágrafO UniRegistro de Imóveis.
co do art. 49 da lei n~' 4.591 de 16-12-64, com reNo Senado Federal, foi distribuído a esta Comissão,
§
J
\'
Na
hipótese
prevista
neste
artigo,
o
instrumento
apenas.
dação do art. l~' da Lei n"' 7.182 de 27-3-84,
consignarú exclusivamente o núm-ero do registro ou
Levando em consi-deração as razões expostas na justiconsiderar~se-á prova de quitação a declaração feita
Trii1triCulu -no -Registro de lmóvefs, sUa completa lâcalificação do projeto e nos pareceres das Comissões da Câpelo alienante ou seu procurador, sob as penas da
zação, logradouro, número, bairro, -cidade; Estado_ e os_
mara dos Deputados _que o examinaram, analisamos o
lei, a ser expressamente corisigilada nos instrumendocumentos e certidões constuntes do § 2~> e do art. 1~>
mesmo do ponto de vista do mêrito educacional.
tos de alienação ou de transferência de direitos.
desta mesma Lei.
Art. 35' Esta lei serã aplicada, no que couber, aos ca§ 2~> Para os fins do disposto no parágrafo ú"rlico do
Dentro do momento históiico que vivemos, a sociedasos em que o instrumento público recair sobre coisas ou
arL 45' da Lei n\"' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, modide brasileira se reorganiza politica e institucionalmente
bens cuja aquisição haja sido feita através de documento
- Jicad;.t pela _Lei n~' 7.182, de 27 f:!e março de 1984,
em termos democráticos, os estudantes universitários
considcrar-se-<Í prova de_ quitação a declaração feita nelo
não sujeito a matrícula no Registro de Imóveis.
não ppderiam ficar marginalizados. Portanto, torna-se
alienante ou seu procurador, sob as penas da Lei, a·se;r
Art. 4~> Esta lei entra em vigor na data de sua publinecessária, conveniente e oportuna a aprovação deste
expressamente c6nsignada nos instrumentos de àiÍe~
cação.
Projeto que visa a ordenar a representação estudantil de
nação ou de _transferência de direitos.
nível superior no País, de forma eminentemente particiArt. 51' Revogam-se as disposições em contrário.
Ar L. 31' bEsta Lei será aplicada, no que couber, aos capativa.
E o- parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
sos cm que o instrumento público recair sobre coisas ou
O nosso parecer é favorável à aprovação, por estaCobens cuja aquisição haja sido feita através de documento
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A comissão
missão, do texto do Projeto de Lei ora sob exame, com a
nUo
sujeito
à
matrícula
no
Registro
de
Imóveis.
conclui seu parecer favoravelmente ao projeto, nos terredação final aprovada pela Câmara dos Deputados.
Art. 4'>' Esta Lei entra em vigor na data de sua publimos do substitutivo que oferece_.
E o parecer, Sr. Presidente.
cm;-J.o._
Completada a instrução da matéria, passa-se à discusArt.
5'-'
Revogam~se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer é
são do projeto e do substitutivo em turno úniCo. (Pausa.)
favorável.
Não havendo quem peça- a palavra, encerro a discusO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estando a
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua
são.
matéria em regime de urgência, pas-sã-Se imediatamente
apreciação.
Votação do substitutivo que tem preferência regimenà sua apreciação em turno suplementar.
Em discussão o projeto em turno único.
tal.
Discussão, em turno suplementar, do substitutiOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
O Sr. Itamar Franco-- Peço a palaVra para discutir o vo-do
.
.Senado
__
ao
Projeto
de
Lei
da
Câmara.n_~>
235,
sentados. (Pausa.)
projeto, Sr. Presidente.
de 1984 (n9 3.014/84, na Casa de origem), de iniciaAprovado.

Ao Projeto de Lei da Câmara_ !li' 235, de-1984
Dispõe sobre os requisitos para 8 lavratura de escrituras púbJicas, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (José Frage\H) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itam_aJ Er_;mçp, para discutir o
projeto.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir)- Sr. Presidente, creio que o ilustre parecer do Se-nador Jorge Kalume, no seu final, diz bem da importân~
cia do projeto, que o Senado vota nesta noite, da União
Nacional dos Estudantes, criada em 1937. Diz o Senador
Jorge Ka\ume:
"Dentro do momento histórico em que vivemos,
a sociedade brasileira se reorganizar polftica e institucionalmente, em termos demo-cráticos. Os estudantes universitáriOs não· poderiam ficar marginalizados. Portanto, torna-se necessãriã, conveniente e
oportuna, a aprovação desse projeto, que visa a ordenar a rep-resentação estudantil de nível superior
no País, de forma eminente-mente participativa".
Sr. Presidente, Srs. Senador_es, nós, que tivemos a honra de presidir, por duas vezes, o diretório acadêmic_o da
nossa Escola de Engenharia da Universidade Federal de
Juiz de Fora, que participamos de dir_etoria do Diretório
Central dos Estudantes, tivemos, no nosso curso, uma
atividade em que muito aprendemos e, !lesse aprendizado, Sr. Presidente, dele hoje muito aplicamos aqui, no
Senado da República, na formação democrática queaprendemos, não só nos nossos cm::sos ~ecundâríos,_ mas _
particularmente, nas nossas universidades. Um dos momentos mais trãgicos do regime obscurantista que o País
viveu. a partir de 1964, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi
exatamente cassar as lideranças estudantis, não pert!litir
o grande debate, não apenas nas universidades, nas escolas isoladas superiores, ou mesmo nos cursos secundãrios. Esse impedimento trouxe ao Brasil um mal terrível, em que poucas lideranças surgiram face ao regi~e de
arbítrio existe11te no País, que se viu impossibilitado de
renovar as suas lideranças políticas. Os diretórios acadêmicos. a União Nacional de Estudantes, como eu disse,
fundada em 1937, trouxeram uma contribuiçãO muito
grande ao desenvolvimento do BrasiL Qª es~udantes, Sr.
Presidente, sempre foram vanguarda de nosso desenvolvimento. Eles estiveram presentes na Abolição. Na História Contemporânea, estiveram presente, não só na luta
do çhamado "Petróleo é Nosso_'', mas cont'ra a luta nazifascista. Já, a juventude daquela época aH estava presente. nas ruas, nos momentos mais históricos deste País.
Portanto, nesta noite em que o Senado da República
vota o projeto que _vai permitir que a UNE ressurja, nesse momento histórico da Nação brasileira, nós não poderíamos deixar de levantar a nossa vqz e aplaudir, particularmente, o Senador Jorge IÇalume pelo seu parecer.
Evidentemente, Sr. Presidente, Srs.. Senadores 1 no art.
7<~ dessa lei, infelizmente, não seria o nosso desejo, nesta-·
noite.. apresentarmos qualquer emenda, para não atrasar
a aplicação desse projeto de lei, mas era necessário, por
exemplo, com refação à lei n 9 6.680, de 16 de agosto de
79. no seu Art. 89, que esse artigo fosse revogado _também, para se permitir a organização estudantil, nos ciclos seçundários, para que os moços, bem moços, iniciassem essa jornada democrática que nós queremos para o
nosso Brasil.
O Sr. Aberbal Jurema- Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador Aderbal Jureft!a.
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Com muito prazer,

O Sr. Aderbal Jurema- Eu quero trazer uma contriQ.uição a V. Ex• Foi aprovadp pela Comissão de Edp1
~ ( • . Càçã6' é CülÍUra 'iml Prqfélo, reguram efltafido''OS ~êntrós
estudantis de ~ível médip. be maneira que preenche a lacuna que V. Ex~ está falando da revogação do artigo. Está em andamento na Çasã--e deve ir a qualquer hora !1
plenário a regulamentação dos grêmios estudantis.
O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado pelo
aparte de V. Ex~. nobre Senad_or_Aderbal Jurema. Porque, exatamente, eu recordaria à Casa o absurdo do art.
8"'. da Lei de 16 de agosto de 1979, que dizia o seguinte:
"Art. 8'1 Nos estabelecimentos de ensino de)"'
e 2" graus somente poderão ser c-onstituídos grémios
estudantis com fiiH~lídad_es cíyicas, culturais_, sociais
e desportivas, cuja atividade se restringirâ aos limi-

_tes estabelecidos em regimento, devendo ser sempre
asSistidos por membros do corpo docente."
Vêja V. Ex• que, realmente, esse art. 89, da Lei n9
6.680, deveria ser revogado.

'ó Sr. Aderbal Jurerua- O projeto, (Juejâ foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está sendo aprovado
pelas comissões técnicas da Casa, revoga, justamente,
esse art. 81' e dâ aos estudantes de nível médio o mesmo
tralainento-que nós estanlos dando aqui com esse projeto da UNE.
O SR. lT AMAR FRANCO - Eu agra.c!.eço a inter~
venção de V. gx•
Sr. Presidente, vou encerrar e, como antigo Uder estudantil da minha cidarl~.- Juiz de Fora, congratulo-me
com o Senado da República, nesta noite, em que vê a
União Naciona[ dos Estudantes, na Nova República,
ressurgir. Esperamos que ela ressurja para o bem desse
País, para que a mocidade brasíleira, que vai comanâar,
quer queira alguns ou não, o processo do desenvolvi~
menta desse País, possa essa mocidade estar sempre à
frente dos nossos destinos.
E o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- ConTiriua êró
_ diScJ.!s-São-0 projeto. (P~usa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro -a discus~
-são.
Em votação.
OS S~S. Senadores que o-aprovam queiram perniKnecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
E o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 142, de 1985
(N9 5.192/85, na Casa de origem)
Dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes de nível superior e dá outras providências.

_O Congresso Nacional decreta:
Arl. 19 A União Nacional dos Estudantes- UNE,
criada em 1937, é entidade representativa do conjunto
dos estudantes das Instituições de Ensino Superior existentes no País.
Art. 2Q As Uniões Estaduais do~ Estudantes U-EEs são entid,ades representativas do conjunto dosesiuduntes de cada Estado, do Distrito Federal ou de Terrítóríos onde haja mais de uma instituição de ensino super~or_.
- ---Art. 3"' Os diretórios Centrais c;los Estudantes OCEs são entidades representativas do conjunto dosestudantes de cada instituição de ensino superíor.
Art. 4"' Fica assegurado aos estudantes de cada curso de nivel superior o direito à organização de Centros
AcadêmicOs - CAs ou Diretórios Acadêmicos - DAs
como suas entidades representativas.
Art. S\1 A organização, o funcionamento e as atividades d<.~s entidades a que se refere esta lei serão estabelecidos nos seus ts_tatutos, aprovados em assembléia geral
no caso de CAs ou DAs e através de congressos nas de-- mai~entidades.
,,.
Art. 6"' Est.Liei entra em vigor na data de sua publiC<Jção.
·
Art. 7"' Revoiam-se ás disposíçõeS em-d5nlfâi"iõ,-es,.peçi'a1nreílte as"""con1.i'tht5"' ha- Lei fl9"4.~M. de 9~de no-r....·
veinófo de 196.4, e na -Lei fl9 6.680,' de 16 de agosto de
1979.
.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando, para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

VotuçUÕ,,.em turno único, do Pro}eto de L,ei do $_enado
n9 244, de 1981, Complementar, de autoria do Senador
Cunha lima, acrescentando o parágrafo 49_ ao artigo 29

da Lei Complementar n9 I, de 1967, que visa. a reduzir,
em casos que especifica; o lirriite mínimo populacional de
que trata o ínciso I do mesmo artigo, tendo
PARECERES, sob n9s 945 e 946, de 1981, 745 e 746,
de 1984, das Comissões:
_
'"-de Constituição e Justiça- 1<~ pronunciamento, pela
constitucionalidade e juridicidade; 2"' pronunciamento,
favorável à emenda de Plenário; e
-de Municípios - 1"' pronunciamento, favorável; '1.1'
pronunciamento, cotttrárío_à emenda de Plenário
Discussão, em turno úníco, do Projeto de ~ei da Câmara n~ 45 de 1981 (nO? 650/79, na Casa de origem), alterando dispositivo da Lei n? 6.032, de 30 de abril de 1974,
que dispõe sobre o regimento de custas da Justiça Federal, para o fim de determinar o prevalecimento dos arts.
789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, sempre
q_ue se tratar de litígio decorrente de relação de trabalho,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 877 a 879, de
1983, das Comissões:-de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social; e
::- de Finanças.
-3

Discussão; em--turno único, do Projeto de Lef"da Câmara nl> 74, de 1981 (n't').563f79, na Casa de-origem),
q~e altera_a redação da Lei n9 6.664, de 2~ de junho de
197"9,- que disd{)Tina a profissão de geógra(o, t~ndo
Pareceres, sob .n.?s 838 a 840, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto em
separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Educação e Cultura, favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 49, de 1982 (n"' 2.159j79, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação do colégío agrícola de Sertânia, no Estado de Pernanbuco, tendo
PARECERES fAVORÁVEIS sob n•s 1.076 a 1.078,
de 1983, das_Comissões:
- de Agricultura;
-de Assuntos Regionais; e
- d~ Educação e Cultura.
_ Discu_ssão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n? 106, de 1982 (n9 4.800/81, na Casa de origem),
que disCiplina as ativídades profissionais dos vigias portuários e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'> 1.025, 1.026, e 1.027, de 1983,
das Comissões:
. -de Constituição e Justiça, favorável;
-de Legi!ilação Social, contrário, com voto vencido
do Senador José Ignácio Ferreira; e
-de Finanças, favoráveL
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cà~
mara n9 Jl, de 1984 (n9 3.68 l/77, na Casa de origem), al~
terando dispositivo da Lei n9 6,032, de JO de abril de
1974, que dispõe sobre o regimento de custas da Justiça
Federal, tendo__
_
PARECER FA YORÃ VEL, sob n' 487, de 1984, da

Comissão:
,.-:-d' Co~tit~!çà?,.e !J:Ist,iç~·,...
7

,., . ~>r

.. ••

~

.., (

•

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
muran9 54, de 1984 {n9 880/79, na Ca~a de origem), que
dá nova redação aos arts. 19 e49 da Lei n9 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de Assistência Judiciári<l aos necessitados, tendo
PARECER, sob n<? 81, de !985, da Comissão.
- d~ Constituição e Justiça, favorável, com emendas
que ~presenta de n'J's 1 a 3 - CCJ,
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 250;- de 1984 (n"' 4.222/84, na Casa de origem),
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que dispõe sobre ll reversão ao Município de Boa Vista,
no Território Federal de Roraima, nos termos que espe.cificu, de gleba patrimonial, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob_ n~' 174, de i985, da
Comísstío:
- de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Josê rrage!H)- Está encerrada a sessão,
-·
---- ..

resr)õndid<IS para podermos continuar na nossa peroruçUo.

O Sr. fJé_ljQ Gqeiros- Não sei se é regimental. Posso
apartear, Sru. Presidente?
Â. SRA. PRESIDENTE (Eunice Michilles)- -D~-Oiro
do prazo. O ilobre Senador Virgílio Távora dispõe de
mllis dois minutos.

O Sr. Hélio Gueiros- Assim como a ilustre Oposição
pergunta a respeito do
destino desse acordo entre lideranças políticas e líderes
da Frente Municipt~lista, a Liderança do Governo tamDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
bém _n.Qo_ pode_~~-_cansar de dar a mesma- resposta. A LiVIRGIL/0 TAVORA NA SESSÃO DEI4-IQ-8J E
deranç<Ü~_.e_xplicou que houve um acOrdO eiitfe as lideQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
ranças PolítiCas-do Con~resso Nacional e os Lideres ·aa
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Piente Municipulista. Foi consutnaâo Uin acordo nesse
nível pura ser levado à consideração do Presidentt; dã
República. Nós estamos nessa segunda fase. O texto do
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- (PDS - CE. Para____ acqrdq ~tú §,endo ex_aminado pe!o Preside~te d:d Rediscutir.)- Sn!, Presidente, çqm qu_e prazer a vemOS!l_O:_ pública. HoUVe, talvez, uma certãdemora, çÕmo está havamentc sentada nessu çudeira ... S~. S_enadores .. ,
--- verido.na a:~Cis~o;porQUe V. Ext, nobre Senador Virgílio
TávOffi, S,\Oe-·perrêífllrriente...
- -"--- ~ - -~·
Não vamos aduzir consLderações àquelas jã aqui apresentada_s pelo eminente Senador pela Bahia, Lomanto
O SR. VIRG[LIO TÂVORA- Não estamos criticanJúnior, mas trazer de novo à tona essa questão.
do, estamos quercnd_o nos informar.
Senhores da situação, aquele acordo assinado, ou pelo
-

nãQs~- C-ªJ!.!ia_:9e ,.m;teti_r_-ª--_mesma

( Le1·anta-se a sessão às 18 horas e 48 minutos.)

menos nos mostrado, no Plenário da Câmara dos Deputados, como assinado por Lideranças políticas e por municipulistas, vale, ainda_ está de. pé? Depois desse tempo
todo, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
houve por bem ratificâ-l_o, retificâ-Io ou anulá-lo? Essa é
uma pergunta que foi feita pelos Senadores Lo manto Júnior, Aloys_i_o Chuve!}_ e por quem no momento discursa.
Interessados estão todos eles em saber qual a situação
em que se encontra um acordo, mercê do qual havia sido
suspensa a votação de uma emçnda constítucional na
hora exata em que o ata ia se processar.
Esta seria a nossa primeira indagação. Realmente, Sua
Excclênciu, o Senhor Presidente da República, aceitou
ou não esse acordo? Em seguida, quais os termos desse
acordo, do_qual conhecimento temos apenas pela leitura
apressada, embora abalizada, do_Sr. Líder do PMDB na
Oimara Federal, Deputado Pimenta da Veiga?
Essas duas primeiras colocações é que gostaríamos, se
ciente a Liderança da Situação de algo a respeito, vê-las

O Sr. Héli() Gueiros- ... que o Minl.sfr-o da Fazenda,
Dilson Funaro, estava do outro lado do mundo. Evidentemente, não poderia se fazer uma consulta telefônica
para um assunto tão sério. Esperou-se, então, a chegada
de S. Ex~ e acredito que neste momen-to isso está-sendo
estudado. Quero escl:.!recer mais a V. Ex• cjue, segundo
tenho conhecimento, o acordo prevê a passagem paTa os
Estados e Municípios da Taxa Rodoviária Única, do Imposto sobre Transporte e um aumento de 1% para os
Muni_~ípios_ no Fundo de Participação. Em torno desse
elenco red-uzída de modificãÇõ€S que_se cinge a reforma
tributária que deverá se f:dzer, caso haja consenso nos
próximos dias.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos à liderança da Situação, mais precisamente do PMDB. Sua
proverbial assiduídade neste plenário nos pennitiu fazer
a interpelação e receber uma resposta que consideramos
sem rodeios.

Outubro de !985
O Governo ainda n~o tem decidido nada sobre esse
propalado acordo. _
Sr. Presidente, talvez Sua Excelência o Senhor Presidente da República, recordando aqueles tempos que tão
_ç!islinguido companheiro nosso era, lendo a Ordem do
Dia de hoje verificará o qÚào justo, o quão de razão tein
u coletividade dos Municípios cearenses em pedir real·
mente uma reforma, ainda que parcial, da ordem tributária e financeira que -hora vige neste País. Nós temos
exatumente oito projetas de resolução. Sete versam justamente sobre pedidos de empréstimos de prefeituraS•
para cuidar das suus fi_nanças que estão desequilibradas e
o oitavo, da crit~ção de uma região metropolitana, a de
Goi<i_n_ia, para, com a reunião desses MunicípiOs, maiS
recursos serem obtidoS para a montagem da sua infraestrutura. Razão, sobram demais, pois, aos Municípios,
dos mais afastudos lugares deste Pa.ís, para essa reclamação que, acreditamos, não é deles, mas, sim, do povo
brasileiro.
Era o qUe tínhamos a dizer, Sr' Presidente.

-ATO DO PRESIDENTE
N9 231, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe co_nferem os artigos 52, item 38, e 97, in·ciso IV, do Regimento lnternQ e deacordo com a delegaçi.'io de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora, n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que co·nsta do Processo número 014492 85 7
Resolve~ __ aposentar, voluntu_riamente, Getúlio Ivan
Carreiru, Técnico Legislativo, Clt~s.;;e "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senªdo Federal, nos termos dos artigos ror, inciso ur. e 102, inciso r.
alínea ·•,1", da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, § 4s>, da Resolução SF n9
5~. de 1972, e artigo 2", p:drágmfo único, da Resolução
SF n" 358, de 1983, e artigo J9, da Resolução SF n'i' 13, de
19~5, com proventos int_egrais acre?Cidos de 20%, e a gratiticaç-ào adi.cional por tempo de serviço a que faz jus,
observado o fímite_ previsto no artigo 102, § 2~>, da Constituição Federal.
Senado Federal, em l4 de outubro de 1985. -José
Fragelli, Presidente.

República Federativa do Brasil
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CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1985

.-------CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da ConstituiÇãO, eeu, José
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte

Fragelli~

Presi·

DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1985
Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.156, de l3 de agosto de 1984, que "autoriza a elevacão do capital do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sociá.I - -BNDES e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado otexto do Decreto-lei n• 2.156, de 13 de agosto d~ t984, qu~·;'autori~a a-~levação do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDEs e dá outras providências".
Senado Federal, em 16 de outubro de 1985:--- Senador José Fragelli, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 105, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal deJoviánia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito-no valor de
Cr$ 33.• 712.590 (trinta e três milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros).
Art. I • É a Prefeitura Municipal de Joviânia, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resoluáo n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 33.712.590 (trinta e três milhões,
setecentos e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros), correspondente a 2.543,45 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
- ORTN, considerado o valor nominal da OE.TN de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à a_quisição de caminhão
para coleta de lixo no Município; obedeCidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resqlução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 16 de outubro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
·
RESOLUÇÃO N• 106, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aurora do Norte, Estado de Goiás, a Côntratar operaçãO ·de crédito no
valor de Cr$ 141.371.509 (cento e quarenta e uni milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e nove cruzeiros).

Art. l Q É a Prefeitura Municipal de Aurora do Norte, Estado de Goiâs, nos termos do artigo 2v da Resolução n9 93,
de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 141.371.509 (cento e
quarenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e nove cruzeiros), correspondente a 9.669,80 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 14.619,90, vigente em agosto de 1984,
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junto à Caixa Econômica Federal,_esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinada
à implantação de meios-fios e sarjetas no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra errí vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 16 de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 107, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros)
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 10.720.000.200 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros), correspondente a 600.000.UPCs,considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 16 de outubro de 1985. --Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos dn art. 42, inciso VI, da Constituição e, eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 108, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$116.937.338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros).
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado.Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ II6.937.338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros), correspondente a 8.882,35 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional-ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$13.254,67, vigente em julho de 1984,junto
à Caixa ·Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à
aquisição de equipamentos para a coleta de lixo, obedecidas as condições: admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 16 de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.

-
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Faço saoer que o Senado Federal aprovou, nos termos do .art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 109, de ·1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araras, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros).
Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Araras, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federa"!, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões,
novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 13.254,61, vigente em julho de r984, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A, este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições ad_mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 16 de outubro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 110, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 897.577.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa
cruzeiros).
Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Arenãpolis, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 897.577.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cruzeiros), correspondente a 36.737,70 Obrigações Reajustá veis do Tesouro Nacional- O R TN, considerado o valor nominal da O R TN de Cr$ 24.432,00, vigente em janeiro de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvírriel)tO Social FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas no Município, obedecidas ascondiçõ_es a_dmitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Fed_eral, em 16 de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 202> SESSÃO, EM 16 DE OUTUBRO DE 1985
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

- N"' 239/85 (n"' 504J85, na orig-im}, SolicifaOdo a
retira.da da Mensagem n'>' 300, de li de junho de
1985, relativa ao Projeto de Lei do Senado n"' 160/85DF, que dispõe, no âmbito do Distrito Federal, sobre
microempresa, substituição tributária em operações
sujeitas ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, isenções deste e do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza e dá _ou_tras providências. Deferi~

da.
Submetendo à deliberaç-ão do Senado Federal o seguinú projeto de lei:
-Projeto de Lei do Senado n'>' 312/85-DF, que
dispõe, no âmbito do Distrito Federal, sobre microemprc.sa, isenções do Imposto sobre a CircUlação
de Mercadorias e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outms. providênciaS.
-Nos. 241 e 242/85 (n'so. 507 e 508(85, na ori·
gem), restituindo autõgrafos de projetas de lei sancionados.

1.2.2 ~ Leitura de projeto
--Projeto de Lei dQ_Senado n'>' 313/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis-

positivo ao Código Nacional de Trânsito (Lei n"'
5.108, de 1966), com vistas a estabelecer prazo devalidade dos exames de sanidade física e mental dos
_coil.dutores de veículos que especifica.

1.2.3- Requerimentos
- N9 412/85, de autoria do Sr. Senador José lgnácio Ferreira, solicitando que os Projetas de Lei d()_ Senudo n9S. 174 e_l85f85, sejam anexados aos Projetas
de l i f do Senado n"'s_. 70, 79, 82,. 8-5, 132 e I63/85Que
já _twmitam_ em conjunto.

- N9 413/85, de autoria do SI:'. Senador Moªcyr
Duarte, solicitando ínformaçõesao Poder Executivo,
para instruir o Projeto_de Lei n96, de 1985-CN. Deferido.

Lutiii~am·eneano- realizada na cidade dç: Montevideu, Uruguai, para tratar d_a-dívida externa da Amêrica
Latim~.

SENADOR HELVIDIO NUNES- Apelo às autoridades do Governo Federal no sentido do restabelecimento de recursos anteriormente retirados do
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste- FINO R,
- e-sua ..de.stinação para financiamento de projetas de
interesse daquela região.

1.2.6 - Comunicação
--Do Sr. Senador Jorge Kalume, que Se ausentará
do Pais.

1.2.7- Requerimento
1.2.4-- Comunicação da Presidência
- RCcebimento dâs Mensagens n'>'s. 236, 237 e
2~-~!_de _1985 (n95. 501, ;502 e 503, na orígem), pelas
qUais o Senhor Presidente da Repúbfica Solicita autorização do Seilido Federal, para que os Governos
dos E.<>tudos da P.uaíba e do Rio Grande do Sul possam elevar, temporariamente., o montante de suas
dívidas consolidadas.
1._2.5- Di~cursos do _Expediente
-

-

-

SENADOR N/VALDO MACHADO- Consider·a-c&s-sobre as perspectivas do ensino em nosso País.

em conseqUência do dia .. D" da educação.
SENADOR JOÃO LOBO -Impressões colhidas

par S. Ex• na

r~união

extra.ordinária do Parlamento

- N9 414/85, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n9 201/85 --Complementar, que cria o Estado do Tocantins.
1.3-0RDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n"' 244/81- Complementar, acrescentando o parágrafo 4'>' ao artigo 2'>' da_
Lei Complementar n9 I, de !967. que visa a reduzir,
em casos que específica, o limite mínimo ·populaciOnal de que trata o inciso I do mesmo artigo. Votação
adiada, a lim de ser feita na sessão de 28 de outubro
próximo, nos termos do Requerimento n"' 415/85.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 45/81, (n"' 650/79;na Casa de origem) ã.lterando dispositiVo da Lei n~>
6.032, ·de 30 de abril de 1974, que dispõe sobre o regi-
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menta de custas da Justiça Federal, para o fim de deSENADOR ROBERTO CAMPOS. em explicação
terminar o prevalecimento dos arts. 789 e 790 da
pessoal --Comentários aõ"discurso do orador que o
Consolidação das Leis do Trabalho, sempre que se
precedeu na tribuna.
tratar de titigio decorrente de relação de trab~h.o,
~-sENADOR SEVERO GOMES, em explicação
Aprovado. À sanção ..
pessoal - Contraditando 0: Sr.· Rober_to Campos.
-Projeto de._ Lei d~ Câmara n' 7.4/81 .(f!?
1.563/79, na Casa de_ origem), que altera a redação
SENADoRCESAR CALS~);;bileu de p;ata.ciO
da Lei n9 6.664, de26dejunhode 1979, quediscipli~
Lions Clube_de_Brasília_.
na a profiSsão de geógrafo. Aprovado. À sanção.
SENADOR MOACYR DUARTE -Projeto de Lei da Câmara n~' 49/82 _:_(g~_
CoQgi-_atuliulôO-Se-_com ~ SCDhO~ P~es_id~nte da Re_2.159/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a
pública._Pela assin3.tura do PlanO Naci~nãid.eRefor~
criação do colégio agrícola de Sertânia, nõ Estado de
ma Agrária.
-·
Pernambuco. Discussão adJada, a fim de ser feita na
sessão de 14 de novembro próximo, nos termos do
SENADOR NELSON CÀ:RNEERO -"'Apelo ao
Requerimento n'~ 416/85.
·--Presidente da CaiXa Económica Federal, no .sentido
- Projeto ·de Lei da Câmara n'l' 106/82 )}it __ _
de se dialogar com funcionáriOs daquelaentidade, vi4.800/81, na Casa- _de origem), que disciplina as ·atiVisando evitar greve. Defesa--da reposição salarial em
dades profissionais dos vigias portuâríos e dâ outras
- favor dos aposentados em div·ersos setores da Admiprovidências. Discussão adiada, a fiin de ser feita na
nistração FederaL
sessão de4 de novembro próximo, nos termos do ReSENADOR JOÃO CALMON- Prêmio recebido·
querimento n'i' 4f7j85.
pelo jornal Correio __BrazilieQS:e, em face da partici-Projeto de Lei da Câmara n'i' 11/84 {n·'i'
p<~ção no esclareçimen_to do <tSsassinato dojo_r_nalista
3.681/77, na Casa de origem), alterando __dispositi~o
Mí1río Eugênio.
da Lei n'i' 6.032,- de 30 _de abril de 1974, que dispõe
sobre o regimento de custas da Justiça Federal. AproSENADOR GASTÃO MVLLER -- Docutriento
vado. Ã sanção.
- -'"'l'ecebido por S. Ex• d_o Gov_ernador de Mato GroSSo,
-Projeto de Lei da Câmara n9 54/84 (n' 880/79~
a respeito de impasse na pavfmentação da BR-070,
na Casa de origem), que dá nova redação aos arts. 19
que estaria send~ cdil.do pelos índios das Reservas de
e 4~' da Lei n9 1.06_0, de5 de fevereiro de 1950, quees:
Sarigradouro e ~eruri.
tabelecc normas para a concessi:to de assistênciaju_di-

ciária aQS. necessitados~ Aprovado com emendas. Â
Comissão de Redaçào_
_
___ _
- Projeto de Lei. da Câmara n! 250}84. {n9 .
4.222/84, na.__Cí;l._s_a de origJ;m), que dispõe Sobre are. versão ao Município de Boa Vista, no TerritóriO Fe~
dera! de Roraima, nós· termos que especifica, de &le'ba
patrimonial. -Aprovado. Ã sanção.

-73•

SENADOR LCJMANTO JVNEOR
aní\.ersário do jornal A Tarde, de Sal.vador __, BA.

1.3.2- Comunicação da Presidência
--ConvocaçãO dC -sessãO extr"a.Qrcfinãria a re~liZar
se hoj~. às 18 horas e 30 mi_nut_os, com Ordem do Dia
-que designa.

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

1.4-ENCERRAMENTO

SENADOR OCTÁVIO- CARDOSO, como Líc;i_er
-Substitutivo apresentado pelo Relator da proposta de emenda à Constituição, que dispõe sobre a oonvocação da Assembléia Nacional ConstittJ.inte.,
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0

SENADOR S.EVERO GO!;JES. como Líder Alusões ao dis_c_tn·so Q_o--ofador que o antecedeu__ na
tribuna.

Ata da
3~

2.2.1 - Parecer encaminhado i Mesa

2.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n9414f8S, urgência para o Projeto. de Lej do.Sena(_io n~' 201/85-:- Complementar, que
cria o Estado de Tocantins e dâ outras providências.
Aprovado.
-~,Redação finaL do Projeto de Lei do Senado n9
81/84 -CciJ?plementar, qu~dá n_ova redação a-o$19
-do art. 106 da Lei Conlplementar n"' 35, de 14 de
março de 1979. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados.

- Redação final do Projeto- de Resolução n9
43/83, que dâ nova redação ao inciso X( do art~'"239
do Regimento lntern_o do Senado _Federal. Aprovada.
Ã promulgação.
- Redação firi.al do Projeto de Resolução n"
97/85, que suspende, por inconstitucionalidade, a
execução da alínea ''h" do-inciso I do art. !'~da Lei n9
5.384, de 27 de dezembro de 1966, do Estado do Rio
Grande_ do Sul. Aprovada. À promulgação.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
....... Mensagem n9 220/85. em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 418/85,lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso. lução n'i' I19f8S, após pareceres das comissõeS cotnpet_en_tes:__Ã Cof!_li_s~~o de_R_edação.
~- RedaÇãO -final do Projeto de Resolução n'
119/85, em regime de urgência. Aprovada. À promul. gação.

2.3.2 .- Designaçio da Ordem do Dia da próxima
_sessio.

2.4- ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr~ _Senador Virgflio Távora, proferido na
sessão de 14-10-85.

4-MESA DIRETORA

2.2.2 - Requerimento
~ N9 418/85,_ de urgência, para a Mensagem nt
220,[8_5, pela qual_o_Senhor Presidente da República
solicita retificaçào-da Resolução n' 75/85. que auto-

202~

riza o Governo do Distrito Federal a çontratar opemção de crédito n.o_valor de Cr$ 3.564.427.256.

_=- OQ S_r."Se_na®c.João_Calmon, proferido na sessão de L5-IQ.85.

2. (.~c;\~B,EJ~I!! !l-A
2.2- EXPEDIENTE

SENADOR ROIJERIP CAMPOS- Resposta a
discurso pronunciado pelo SenadÕr séveiõ- Gomes,
em sessão anterior, sobre a politica econômica da
Nova Repúblicu.
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- 5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 16 de outubrode 1985

Sessão Legislativa Ordinária, ·da

47~

Legislatura

Presidência.do-Sr. José Fragelli
ÃS 14 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM-SE PRE-·
SENTES OS SRS- SENADPRES: .
-

O SR_. PRESIDENTE (JOsé fragelli)- A_ lista de pres_en_ça acusa o comparecimento de 38 Srs. Seriador.es. Havendo número régill'!-ental, declaro aberta a sessão.
Sob ·a proteção de Deus, iniciamos nOssoS tra,balhos.
o-sr. f9-Secretário procederá à leitura de mensagem
présideilCiãl. --- --·---

Jorge Kalume- Mário M:iia - Eunice Míchiles Aloysio Chaves - Hê.lio O.u~iros.- Alberto Sil~a.~~ ,
·-- ~ JLda <t s~guinte
Helvídio Nunes- João Lobo .....;CesarCals-José Lins
__:_ Virgílio Távora ....;_, Moacyr Du,_arte...:... Martins Filho
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral~ Aderbal 11.1---:
MENSAGEM .N• 239, ole 1985
rema- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Louri(N• 504/85, na origem)
val Baptista- Passos Pô.rto- Lo manto Júnior- Luiz
. ExcelenÍI~;i~os s_~nÍtçres Meffibros dO Congresso-NaViana - João Calmon - Josê lgnácio Ferreira - N:~l--:
__ _ _
__
son Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró_- Se- ____cio__n_ill__;_____
vero Gomes-- Benedito Ee-rreir;;t - Mauro Borges ..=.
Tenho<~ honra de solícitar ã.-VOssas Ex.celênciis rei1Gastão Miiller _,José Fragelli- Enéas Fari.3. -~Jaison
ruda da Mensagem n9 3()9, .de II 'd~junho de 19~5. ~elati·
Barreto -Jorge Bornhausen --Carlos Chiarem- Alciva ao Projeto de ~i do Sen_ildo nt 160, Q.e 1?85-DF, que
"dispõe, no âmbito do Distrito Federal, sobre microemdes Suldanha - Octavio Cardoso

a

presa, .substituiçà~ 'tributária em op&rações suJeitas ao·
Imposto _sobre a Circulação de Mercádori'as, isenções
deste_e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
e dá outras providências", tendo em vista as razões apre-sentadas pelo Senhor Governador do Distríto Federal,
na inclusa expõSição de motivos.
Brusília, em 15 de outubro de 1985. --José Samey.
O. E.

9

8

N• !10( S-GAG
. Brasiiía, 12 de setembro de !985. ,
Excelentíssimo Senhor
Doutor José Sarney
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
No anteprojeto de lei dispondo sobre a isenção de impostos e conceituação de microempresas no Distrito Fe-
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dera!, que tive a honra de encaminhar atravês da E.M.E

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 312, de 198:5-DF

n9 017/85wGAG e que mereceu dessa Presidência a Men-

sagem n"' 300, de 11-6-851 encaminhando-o ao Se_nado
Federal, constou o regime de substituição tributária do_
ICM nas vendas de mercadorias às microempresas.
Entretanto, por força do Parágrafo únicO do art. 3~' da
Lei Complementar n'i' 48, de 10-12-84, este regime somente poderia ser instituído até o dia 9-6-85. Como o anteprojeto não foi ainda apreciado no Sena~o Federal,
hoje não se poderia mais, legalmente. instituir a s-ubstituição tributária. .
Por estas razões, tenho a satisfação de encaminhar outro anteprojf:to;-Solícitando a Vossa Excelência seja requerido ao Sen.ado Federal o retorno do constante de
Mensagem n9 300, substituindo-o pelo anexo a este expediente que está adequado à realidade presente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exc_elência os protestos do meu mais profundo respeito. Deputado José Aparecido de Oliveira.

O SR4 PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
defere a solicitação contida na mensagem que vem de ser
lida e determina o arquiVainento, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nO? 160, de 1985-DF. (Pausa.)
O Sr. 1'1-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo à dcliberação.do Sen~do Federal projeto
de lei nos seguintes termos:

MENSAGEM.
N• 240, de 1985
(N9 505/85, na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item
V. da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de_ Motivos do Senhor Governador do Distrito
Federal, o anexo projeto de lei que "dispõe, no âmbito
do Distrito Federal, sobre microempresas, isençõeS do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e dâ outras providênciasn.
Brasília, em 15 de outubro de 1985.- José Samey.
O. E. N'~' 990/85-GAGBrasília, 12 de setembro de 1985
Excelentíssimo Senhor
Doutor José Safney
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
No anteprojeto de lei dispondo sobre a fsenção de iffipostos e conceituação de microempresas nó Distrito Fe-

dera!, -que--Hve-a honr-a -de encaminhar através da -E.M.-E

n~ 017 /85-GAG e que mereceu dessa Presidência ã Mensagem nO? 300, de ll-6-.85, encaminhando-o ao Senado
Federal, constou o regime de substituição tributâria do
ICM nas vendas de mercadorias às microempresas.
Entretanto, por força do Parâg~afo único ~o art. -,39 da
Lei ~omplementar n'i' 48, de 10..12-84, este regime somente poderia ser instituído até o dia 9-6-85. ,Como -o anteprojeto- não foi ainda apreciado no Senado Fedcmd,
hoje não se poderia mais, legalmente, instituir substituição tributãria.
Por estas razões, tenho a satisfação de encaminhar outro anteprojeto, solicitando a Vossa Excelência seja requerido ao Senado Federal o retomo dO conStante da
Mensagem n9 300, substituindo-o pelo anexo a este expediente que estã adequado à realidade presente.
Aproveito a opo-rtunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. Cordialmente. - Deputado José Aparecido de Oliveira.

a

DiSpõe, no âmbito do nistrito Feder.~, sobre microenlpresa, isenções do Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e do Imposto sobre Serviços de Qualw
--==quer Natureza, e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:

Art. 6Y A pessoa jurfdica e a firma individual em
constituição poderão também enquadrar-se no regime de '
mlcroempreSa, deSde qUe os sóCioS óu o titular declarem
que a receita bruta proporcional prevista para o ano em
curso não eXcederá o limite fixado, conforme o caso, no
art. 39, bem assim que não se enquadram em nenhuma
das hipóteses de exclusão ~~vista no art. 4'1
CAPITULO III
Das Isenções Concedidas às Microempresas

CAPITULO I
Da Definiçio de Mlcroempresa
----
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A rt. J9 Para os efeitos desta lei, considera-se microempresa a pessoa jurídica e a firma individual que obtiverem -receita bruta anual atê os limites fixados neste
Capítulo.
Arf. 29 OS limites, a que se refere o artigo anterior, correspondem aos valoreS nominais das Obrigações ·
Reajustâveis do Tesouro Nacional (ORTN) vigentes no
mês de janeiro do ano-base, nas seguintes quantidades:
I - 10.000 (dez_mil) para as microempresa·s que se enquadrem como contribuinte do Imposto sobre a Circii-lação de Mercadorias - JCM;
11- 5.000 (cinco mil) para as microempresas que se
enquadrem como contribuintes do Imposto sobre Ser~
viços de Qualquer Natureza - ISS.

~~t. 39 - Para a a·Puração da receita bruta an~~l,
con-Siderar-se-ã o período de J9 de janeiro a 3 I de dezembro do ano~base.
Parãgrafo único. No primeiro ano de atividade da
microempresa, o limite de sua receita bruta serâ calcula·
do proporcionalmente ao número de meses decorridos
entre o_ da sua co~stituição e 31 de dezembro do me-smo
ano.
Art. 49 Excluem-se do regime de microempresas, de
que trata esta lei, a pessoa jU.r'ídica e a firma individual,
conforme o caso:
I - constituída sob a forma de sociedade por ações;
I I - da qual o titular ou sócio seja pessoa jurídica áu,ainda, pessoa física domicia_liada no exterior;
III- que participe do capital de outra pessoa jurídica,
ressalVadoS ós-inVe5tímentoS proveriientes de inCe"ntivos
fiscais efetuado-s antes da vigência desta lei;
rv - cujo sócio ou titular participe com mais de 5%
(cinCo por cento) do capital de outra pessoa jurídica ou
firma íiidividual, se a receita bruta anual global das interligadas ultrapassar o limite fixado no art. 2'1;
V - que realize operações ou preste serviços relativ~s
a:

a) importaç-ão de produtos estrageiros;
b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação e administração de imóveis;
·
·
e) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) câmbio. seguro e distribuição de títulos e valores
mobiliários-;
e) publicidade e propaganda, exceto os veículos de comunicação:
VI - que preste serviços profissionais de mêdico, engenheiro. advogado, dentista, veterinário, economista,
despachante e outros que se lhes possam assemelhar.
Parágrafo único. O disposto nos itens III e IV deste
artigo não se aplica no cãsO de participação da pessOa
juffdica ou fiima individual em centmis de oomptãs, boi-sas-de subcontratação, consórcio de exportação e outras
assQci_a.ções assemelhadas..

CAPITULO II
Do Enquadramento da Mlcroempresa
Art. 5'1 O enquadramento da pessoa jurídica ou firma individuar nO regime de microempresa dependerá de
comunicação da interessada, conforme dispuser o regulamento, do qual constarão:
I - seu nome e sua identificação, bem assim os nomes
e as ide~tificações cl_os ft!SP.~Ctivos .!iócios ou titular;
II -seu número de inscrjção no cadastro do ICM ou
do ISS:
III -cópia do seu registro especial de microempresa;
IV - declaração expressa de todos os seus sócios ou
do seu titular de que a receita _bruta do ano anterior não
excedeu o limite fixado no art. 29 e de que não Se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 49

Art. 79 _As microempresas definidas nesta lei ficam
isentas:
I - do Imposto sobre a Circulação de MercadoriasICM, nas operações de saída de mercadorias ou de for·
necimento de alimentação que promoverem na qualidade _de cÜ'ntribuínteS desse imposto;
I I - dQ__I_mposto sobre S_erviços de Qualquer Natureza- ISS, pelos serviços que integralmente prestarem na
qualidade de contribuintes desse impoSto.
Parãgrafo único._-- Em -relação aO-InipoStO -sobre a
Círi::ulação de Mercadorias- ICM, a isenção referida
neste artigo;
a) não se eStende à mercadoria submetida ao regime
de substituição tributária;
b) não dispensa a microempresa do recolhimento do
imposto devido por terceiro, a que se acha obrigada em
virtude de lei;
c) não implica crêdito do imposto para o abatimento
daquele incidente nas_ operações seguintes;
d) não permite à microempresa creditar-se do imposto relativo-à entrada de mercadorias no· seu estabeleci~
menta.
Art. 8'1 As microempresas, isentas ~os termos do
art. 7Y, fiCain- dispensadas do -cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária
do DistritO Federal, exceto:
1- a de inscrição.no-cadastro fiscal e suas respectivas
alterações;
I I - a de emissão de notas fiscais, podendo- estas ser
em modelos simplificados;
l i i - a de guarda, para exibição ao fisco, dos docun)entos r~lativos às compra"s, às vendas, aos estoques de
:riietcadorias e às receitas de serviços prestados;
IV- o de preenchimento e entrega do Documento de
Informações da Microempresa- DIMI, na forma e no
prazo estabelecidos pelo regulamento.
Art. 9'~' Deixando de preencher os requisitos Para o
seu enquadramento nos termos desta lei, a microempresa
pagaínentõ "do tributo incídente sobre o
ficará sujeitã
. valor da receita bruta que exceder o respectivo limite fixado no art. 2'1, bem assim sobre os fatos geradores que
vierem a ocõrr'er após a data-do" fato ou da sítuação que
tiver motivado o desenquadramento.
~_r.âgLa_(Q único. · A forma do câlculo e o prazo de recolhimento· do imposto incidente no caso deste artigo serão definidos no -regulamento.

·ao

CAPITULO IV
Das Penalidades
Art. 10. Aos infratores desta lei aplicar-se-ão as seguintes penalidades:
1 -pelo descumprimento das obrigações acessórias
pre_vistas no artigo 8'1: _
I. normas do item I - multa equivalente a 3_(três)
valores de referência:
2. norm.ãS do ftCm II - multa equivalentC a I (um)
valor de referência;
3. normas do item III ou IV:
a) suspensão dos beneficiaS concedidos nos termos do
ártigo 79:
b) multa equivalente a 5 (cinco) valores de referência;
li -'- à pessoa jurídica ou à firma individual que, sem
observância dos requisitos desta lei, pleitear seu enquadramento ou mantiver-se enquadrada como microempresa, sem prejuízo do pagamento do tributo devido e
dos ucréscirrios legais previStos na legislação tributãria
do Distrito Federal:
I. multa equivalente a 50% (cinqUenta por cento) do
valor do tributo devido;
2. cancelamento- ex officio da inscrição como microempresa no cadastro fiscal.

4040 Quinta-feira:l7
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da aplicação àquele limite da taxa de reajustamento
decorrente do disposto no caput deste artigo."

] I' O exame de que trata este artigo poderã ser
substituído por outro equivalente, onde e enquanto não
houver aparelhamento necessãrio, ficando em tal caso
sua validade restrita à àrea do Estado ou do Território
em que se realize.
§ 2~> Em caso de reprovação no exame psicotécnico,
o candidato terá direito a novo exame, com a presença
de médico -do IAPETC.
!fJ...--os exames psicotêcnicos poderão ser estendidos, pelo Conselho Nacional de Trânsito, a todas as ca-_
tcgorias de motoristas, à medida em que as repartições
de=trã"itS:ifOoestejãh'taparetnadas para esse fim.

§ I~' A multa prevista no item II deste artigo será de
200% (duzentos por cento) nos casos de dolo, frau_de_ou
simulação e, ainda, em especial, nos de falsidade das de-

clarações ou das informações prestadas às autoridades
competentes.
__
.
-·· _ _
§ 2"' As penalidades previstas no nú_mero 3 do item I
e no item II são comutativas.
§ 3~' Os valores de referência, a que se refere este artigo. são os constantes da tabela que fixa o coeficie_nle de
atualização monetáriâ previslO na Lei n'i' 6.205, de-29 de
abril de 1975.

Art. 4'~ Esta lei entra em vigor ha data de sua publicação. revogadas as disposições em- contrãrio.
Brasília. 29_ de abril de 1975; 154'1' da Independência e
87'~ da República, E~NESTO G~SEL --Arnaldo
Prieto.

(Ás Comissões de Constituição e Justiça, do v-iStrilo Federal e de Finanças.)
'MENSAGENS- DO- PRESIDENTE DA REPÚBLICA

CAPITULO V
Das Disposições Transitórias e Fin-ais
Art. 11, Aplica-se à microempresa, no que couber, a
legislação tributâria do Distrito_ Federat . _______ _
Art. 12. O GovernadOr dO Distrito -Federai baixará·os a tos necessários à aplicação desta i;;f _e- estãhet~râ_
procedimentos simplificados que facilitem o cumprimento das obrigações acessórias nela previstas.
ArL ,_IJ~ Esta lei ~ntra em vigor n.~ d;:t_ta 9~ SLL_?_J~º--º-1!.:- _
cacão.
Art. 14. Reyo_gam-se as disposições _em contrário.
de
de J ~85.
Brasília,

LEGISLAÇlO CITADA
LEI N• 6.205,
DE 29 DE ABRIL DE 1975
Estabelece a descaracterização do salário míõimo
como fator de correçio monetária e acrescenta parágrafo único ao art. 1' da Lei n'~ 6.147, de 29 de novembro de 1974.

Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados:
_ N<i> 24!_/8__5 Jn<.> 507/85, na origem), de 15 do corrente,
J'e[e-rente ao Projeto de Lei da Câmara n'~ 80, de 1985 (n'~
1.2f8J83, na Casa de origem) que cancela penas impostus ao "êx.-_Presidente Jo.ào Goulart, determina a .devolução das condecofaçõeS nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua, reinclusão nos quadros das respectivas ordens dos qu<~.is tenha sido excl_uído.
\Projeto que se transformou na Lei n'~ 7.38l,_d<? 15 de
outub~o de 1985.)
N~> _:!42/8? (n'~ 508/8?, n_a origem), -de- r~ do cõri-ente,
referente aO PrOjito de Lêí da Câmar~t n9"245, de 1984 (n9
3.853(84, na Casu_de..ori_gem), que autoriza a transferên~
--tia da participação da União Federal n_o capital da Companhiu Nacional de Álcalis.
_, ____ .
_
(Projeto que se transformou na Lei n'i' 7.382, de 15 de
outu_bro de 1985.) _

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vui à publicação.
O PreSidente da República,
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1'~
Faço saber que o COngressO NaciOnal decreta e_~u
Se_Cr'etârio.
sanciono a segointe lei:
- _
_ . __ _ .
Art. i" Os valores monetã,ríos fix~4ps CQJll !>ase no
____ ___É _li_ç!_Q__Q__S_~gl,!_Í!Jte
salário mínimo ilão serão considera-dÕs para quà.isquér
fins de direito.
_
PROJETO DE LEI DO SENADO
S i' Fica excluída da .restrição de que trata o caPut
N• 313, de I985
deste artigo a fixação de quaisquer viilóres salariais, bem
como os se_guintbs ·vãlores ligados ~ l~gislação 4_a previuAcrescenta_dispositivo ao Código Nacional de
déricia social, que Continuam vi"ilculados ao ·salárío iníniTrânsito (Lei n'i' 5.108, de 1966), com vistas a estabemo:
lecer prazo de validade dos exames de sanidade tisica
1- os beriefícios minimos estahelecidos_no ~rt. ~~.da
e mental dos conduto_res de veículos que especifica."
Lei n'<' 5.890, de 8 de junho de 1973:
- -_
H - a cota do saLáfio-fâmma·a que_se-refere·o_art.
Oco~gTe;s-;-NaClOijáTdecre~a;- ·
du Lei n"' 4.266, de 3 de outubro de 1963;
Art. \9 --~E acres~ntado- ao art. 73 -da Lei n"' 5.108, de
21 d~--;;-~~mbro de -t966(Código NaciOnal deTrâlls-itõ),
III- os benefícios do PRORURAL (!..~i~J.-;::qrople
seguinte§_ 40?:
mentares n'i's li, de 26 de maio de 1971, e l6,de 39 de~utubro de 1973), pagos pelo FUNRURAL;
--- "§ 49 Os exames de sanidade física e mental dos
IV- o salário~base e os benefícios da Lei n'~ 5.859, de
condutores de veículos utilizados em transporte coli de dezembro de 1972.
letivo de passageiros e de carga serão renovados,
v- o benefício instituído pela Lei n' 6.Ú9. o~·ü __d~-obrigatoriamente. de quatro em quatro anos.
dezembro de 1974:
VI- (Vetado).
Art. 2,_9__ Es!a lei entrará em vigor na data de_ sua_
§ 2'~ (Vetado).
_ __
p!!_b!iç_'-!Çàp_,_ -----c- --- --§ 39 Para os efeitos do disposto no art. 5'~ da Li::Ln'~ _
__ Art. 3'?- Revo_gãm-se aS disp-OSiÇões em-Contfár!_Q:__ ·
5.890, de 1973, oS monlãnt~-ãfualmente correspond~_n
tes aos limites de 1_0 e_2.U V~e$-O:)riaior salár_io rriíoimo -vigente serão reajustados de acordo ç_om_o di_sPQst_o _nOs
- ---A: consideração da Casa mais uma sugestão da AsSoarts. \9 e 2'~ da Lei n"' 6.147, de 29 de novembro.de J97:4......
ciação Brasileira de_ Mediciila de Tráfego, cOm vistas a
§ 41' Aos contratos com prazo determinado, y:igente~
minorar os acidentes de trânsito em nosso País.
na data da publicação desta lei, iriclusive os _deJocacão.
A redução do prazo de validade dos exame$ de sanida~
não se aplicarão, até o respectivo térmi_no, as disposições
de lisica e mental dos condutores de veículos de carga e
deste urtigo.
_ _ ____ ~--de
transportes de passageiros poderá, cei'tamerite, contri~
Art. 2" Em substituição à -correç"ãO _Pelo ·salário
huir com tal desiderato.
mínimo. -o Poder Executivo-estabelecer~- siste_iirfesp-ecial
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1985- Nelson
de atualização monetária.
Cameiro.
Parágrafo único. O coe'ficremé_--de ~ti.ia_li,zação n;on~
tária. segundo o disposto neste artigó, será baSeado no
LEGISLAÇlO CITADA
fato r de reajustamento salarial a que se referem os arts.
\9 e 2'? da Lei n' 6.147, de 1974, excluído coefiçiente d~_
LEI N• 5.\08, DE 21 DE SETEMBRO
aumento d_e produtividade_.__Poder_á e&tabelecçr-~~ co!"').q_
. ---~DE 1966
limite, pafã a-varfação do coeficiente,- a Varíáção das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacion-ai_.(O~I_N), ..
Art. 39 O arL I'~ da Lei nil0.147, de 1974, fica acrescido de parágrafO único coi'n a· seguinte- rt!!dªção:
---Art. 73. Aos condutores de veícUioS de 'rarisporte
"Parágrafo único. Todos os salários superiores
coletlvo e de esc:olares, e aos de carga, quando destina.,
a 30 (trinta) vezes o maior sal_ário_mínimo vigente
dos_a inflamáveis, eXplosivos e material fissil, bem como
no País terão, _como r_eajustaroento___l~al obrigªaos di VeículOs coP'\.capacida-de de seis ou mais tonelatório, um acréscimo igual à importância resultante ----dUS: será-_e~igid~-~~atlle ps_iCótéCrl"iOO.
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(A Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE(Josê Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido à comissão ·competente.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo S_r.
}'<'-Secretário.

1: lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 4I2, de 1985
Nos termos do art. 288 do Regimento Interno, requeremos que os Projetas de Lei do Senado n'~ 174/85 e
185/85 sejam anexados aos PLS n9s 70, 79, 82, 85, 132 e
163/85 que já tmmjtam em c_pnjurtto por força do RQS
n~' 336(85, aprovaao-nã s·essão de 19-9-85.
Sala das Sessões, 16 de QU~L,!,bto de 1985.- José Ignicio F:erreira, Presidente da Comissão de ConstituiçãO e
Justiça._

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri~
menta que vem de ser lido serã, nos termos regimentais,
oportunamente-Htcluído em Ordem do Dia.
Sobre u mesa, requerimento qUe serã lido pelo Sr. f9.
-Secretário.
É lido e deferido o Seguinte

REQUERIMENTO- N• 413, de 1985
Senhor Presidente:
Tendo em vista a tramitação, no Congresso Nacional,
do Projeto de Lei n'~ 6, de 1985-CN, que "estima a Receitu e fixa a Despesa da União para o Exercício Fi"nail.ceiro
deJ986_'\ requeiro sejam solicitadas, atravês do Gabinete Civil da Presidência da República, relação dos Bancos, lnstituições ou Conglomerados Fínanceiros credo'
res do Brasil, e respectivos valores,
Sa_la das CQmissões, 15 de outubro de 1985.- Moacyr
Duarte.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência
recebeu as Mensagens n'~s 236, 237 e 23&, de 1985_ (n9s
501, ·s:o2 e 503, na origem), ·pelas quais o Senhor Presi-dente da República, nos termos do art. 42, item VI, da
Constituição, e de acordo com o art. 211 da Resolução n'i'
93/76, do Senado Federal, solicita autorização para que
· ·os governos dos Estados da Paraíba e do Rio Grande do
Sul possam elevar, tl;."!mporariamente, o montante de suas
dívídas cónsOliàadas.
AS- matériãS s6rà0 deSPachadas às comissões de Econoffiiu e C~nstiluição e Justiça-. ·
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores
insciitos.
ConCedo a palavra ao_ nobre_8_enador_ae_qeQito Ferre;;:if'J. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra,
__
_ _
Concedo a palavra ao nobre Senador_ Lomanlo Júnior, por cessão- da nobr_~ Senadora Euni_cç: l\1ichiles.
{P<IUSa.)
S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macl!ª~
do.

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
--- -DrSCURSiJ QUE,- ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O Sil PRESIDENTE (José Fragelli) ·palavra ao nobre Senador JoãO Lobo.

Concedo a

O~tubro

de 1985

OSR. JOÃO LOBO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE X REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELV[DIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte discurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Começo por lembrar que há muitOs anos- num daqueles períodos às vezes fugidias em cjue o Governo Federal se interessa pelo Nordeste- foí criada a Superintendência do Desenvolvimento daquela _área. Bem dirigida, com uma equipe técnica invejáv-el, a S.UDENE cuidou, de início, do planejamento da Região, durante o
qual teria que identificar ci"portU!iídades dos Vários Estados que integram aquela região.
O suporte financeiro para QUe a SUDENE pudesse
realmente existir e operar, surgiu através de um esquema
popularmente conhecido como os arts. 34 e 18 doPianoDiretor, pois que, ainda naquele tempo, a SUDENE elaborava os seus planos e o Congresso~ após, os examiriava
e os aprovava.
Os tempos foram passando e as coisas forarit rriudando, o que é triste, mudando para pior em relação à SUDENE; formaram-se os famosos escritórios captadores
de recursos, localizados sobretudo em São Paulo e no
Rio de Janeiro, de tal sorte que chegaram a levar metade
dos recursos que deveriam ser aplicados na Região.
Em que consistia esse mecanismo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que facilitava de maneira assombrosa esse expediente de captação? Consistia-na faculdade q~~ o Governo Federal, através de lei, concedia aoS einpresârios e
às entidades jurídicas de abaterem 50% do seu Imposto
de Renda, contanto que esses 50% fossem aplicados no
Nordeste, naquei<J.s empresas regionais que desenvolviam atividades julgadas prioritárias pela própria SUDENE.
Se, participanàõ desses recursos, Sugando esses recursos surgiram os escritóríos de captação, por outro lado,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o próprio Goveril.o Federal entendeu de fazer a sua própria captação. Esses recursos, evidentemente, na sua totalidade, eram endereçados ao Nordeste para que, suprindo as suas necessidades, atendendo às suas carências, pudesse alcançar um
estágio superior de desenvolvimento a fim de diminuir,
pelo menos, já que extingüir seria quase lmj)Ossível, o
fosso existente entre Nordeste e Centro-Sul do País.
Mas, a partir de certo tempo, o Governo Federal resolveu participm também desses recursos e, diga-se de passagem, com os aplausos gerais do Nordeste, que via nos
seus irmãos de sofrimento, os nordestinos, que identifica vum na Amazónia .. ,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se V. Ex• permite interrompê-lo, quero consultar o Plenário sobre a
prorrogação do tempo de V. Ex~,- por 15 minutos, a fim
de que V, Ex•, Senador Helvídio Nunes, termine o seu
pronunciamento.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
_
Prorrogado o tempo de V. Ex• por 15 minutos.
O SR. HELV[DIO NUNES- Muito obrigado a V.
Ex•

Dizia eu, Sr. Presid_ente, que a partir de certo instante
o Governo Federal resolveu também participar e com os
aplausos gerais dos nordestinos, que reconheciam nos
habitantes do Pará, do Maranhão e do Amazonas, as
mesmas carências do Norteste; aplaudiram quando os
incentivos fiscais foram repassados, tambêm, àquela região. Não satisfeito com isso o Governo Federal, mais
tarde, criou o PIS, Prugrama de Integração So_cial, e resolveu ir buscar recur!:.os, para atender à programação,
exatamente naqueles originaríriiTICnte destinadqs aO
Nordeste, já agora também estendidos ao Norte.
Pouco depois, surgiu o PROTERRA, período em que
o Go\·erno entendeu que existiam atividl:ld~ prementes e
importantes que, w.mbém, precisavam ser atendidas e retirou mais uma parte dos recursos e incentivos tisCiLTs do
Nordeste e passou, também, a aplicar ao PROTERRA.
Já, agoru, o PIS e PROTERRA formando dupla,
aqueles recursos que deveriam ser empregados para um
sistema. por exemplo, de irrigação do Nordeste, que de-
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veriafn ser_: aplicados nã -cOnstrução de estradas v'icinais
nordestinas e ria forl-nação de pontos d'água no interior
do Rio Grunde do Norte, -para atender ao Senador do
Rio Grande do Norte qu-e, aqui, se encontra e, também,
para atender aos Estados do Ceará, Bahia, Pernambuco_
-já qUe o Ceará poâeria tiCãr de fora porque sempre
contou com a presença atuante do DNOCS -, o Governo Federal, ao invés disso, ainda- achou por bem
empregá-los na construção, por exemplo, a Ponte Rio- Niterói, com dinheiros tirados, repito, do PISe do PROTERRA._
O Sr. ~oacyr Duarte -

Perm!te V. Ex• um .aparte?

O-SR. HELVIDIO NUNES- Tenha V. Ex• o aparte,
nobre Senador Moacyr Duarte. Veja como foi bom fazer
a referência ao glorioso Estado de V. Ex•

O Si~_Moacyr Duarte- Apenas coincidentemente eu
me encontrava comentando com o Senador Lomanto Júnior a percuciência e a opoftu-nidadedo pronunciamento
de V. Ex•

O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado.
O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex.f, neste nlõffit!hto, fala
por todos os Senadores do Nordeste do Brasil, porque o
discurso de V. Ex• evidentemente é oportuno e as observações que está fazendo neste momento poderiam ser feitas por qualquer Senador do Nordeste do País. Veja V.
Ex•, quando lembrou o meu humilde nome, justamente,
nesta oportunidade, me encontrava com o Senador Lomanto Júnior comentando a beleza do discurso de V. Ex•
e a oportunidade de suas palavras.
O SR. HEL VIDIO NUNES - Senador Moacyr
Duarte, talvez, V. Ex• não saiba. Diria melhor, V. Ex•
sabe: não pode é medir a intensidade da amizade que lhe
tenho. De tal sortequecapto a sua palavra, ainda quede
longe, mas recebo sempre aquilo que está, por uma
transmissiio que não sei expticar, na sua consciêncía. O·
seu aparte engrandece, sobremaneira, as palavras que
profiro nesta tarde no plenário do Senado Federal.
Mas,_Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar dos pesares, apesa(das dis!_orções aqui jâ anunciadas, é precíso
lembrar ainda (jue na ânsia de atingir o Nordeste_, na ~n
sia de minimizar o-s efeitos, já àquela altura combalidos,
já iiqucla altura quase inexpressivos dos incentivos tiscais, o Governo Federal, ainda achou pouco e, então, re~
solveu e determinou que os incentivos fiscais tambêmdeveriam ser estendidos à pesca, deveriam ser estendidos
ao reflorestamento e deveriam ser tambêm estendidos à
hotelariu.
O meu- Estado nieSTi10,-Sr~ Presidente, passou vários
anos apenas ouvindo falar que havia uma entidade, neste
P<Jis, que cuidava de reflorestamento, mas que desta entidade não recebeu a mais mínima ajuda.
A pesca ficava, algumas vezes nas imediações do Ceará, o Ceará que mais expedito dominava toda a pesca da
costa, e eni matéria de hotelaria, alguns hotéis foram
const_ruídos em Fortaleza, ~utros na Bahia, mas a grªnde
quantíJUde de hotéis, os grandes hotéis, os melhores hotéis foram construídos no Centro-Sul do País.
O Sr. Cesar Cais- Permite V,

Ex~

um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES- Com todo prazer, Se~
nudor Cesar Cais.
O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Helvídio Nunes,
eu, como o Senador Moacyr Duarte, quero me solidarizar com o pronunciamento de V. Ex• Acho que todo
nordestino está cansado de ouvir falar que o Nordeste é
prioritário. Nós queremos é fato efetivo. E como homem
amante do Piauí, e at~_piauiense honorário, com muita
honra pam mim, ...

O.SR. HELVIDIO NUNES- Ê verdade.
O Sr. Cesar Cais- ... entendO qUe o Piauí precisaria,
den_tro do Nordeste, ter um tratamento especial não por- que o_ Piauí tivessa menos-potencialidade; Pelo contrário,
o Piauí têin muito mais potencialidade econõmica do
que até o Cc:.trá. Mas e (j_ue foi retãrdado o seu desenvolvimerito em_ função de_ uma infr_a-estrutura que custou a
chegar lá. A própria Boa Esperança, quando chegou ao
Piauí, j{L- o -restanie- do Nordeste estava eletrificado. Entlto, esse retardamento é que deu o descompasso do desenvoLvimento do Piauí. Agora, por uma questão dejus-

Quinta-feira 17 4041

tiça, poderia dizer a V. Ex• qUi, embora esteja de acOfdo
com a tese, no tocante ao reflorestamento, posso dizer
que, hoje em dia, o próprio I B_DF considera que o Piauí
têm os melhores projetas de reflorestamento na área da
siLvicultura, o re~orestamento à base de cajueiros. Há
tOda uma região, em torno de Ribeíro Gonçalves - ê
um dos eXt!inplos - em que há projetas, cada ~ia de
maior interesSe, parà o reflorestamerito no Piauí. De maneira que, sem discordar da tese, apenas para fazer uma
ressalva que neste momento o IBDF descobriu o Piauf,
vamos dizer, e crei_o que têm wn grande futuro o reflorestamento à base da silvicultura lâ no Piauí.

O Sr.

JOãO Lobo --- Pernlite V." Ex• um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES -Senador César Cais,
agradeço a participação de V. Ex' e adianto que, quando
fiz referência a reflOrestamento, não quis cOm isso significar todo o período que vai desde a extensão dos incenti-,
vos fiscais a refloreStamento até agora, porque sei que de
alguns anos ptlra cá, nas âreas de Uruçuí, nas ãreas de
Ribeiro Gonçalves, nas áreas de Eliseu Martins, em
quantidade quase que insignificante na área de Picos, na
região de Floriano, alguns empreendedores conseguir'am
recursos, estão cumprindo os seus compromissos, e estão
executando as suas tarefas. Mas, sõ a partir de pouco
tempo para cá, porque o que quis significar foi que passamos muito tempo esquecidos, mas ainda hoje estamos
longe de participar, como devíamos, dos recursos que
siio destin<Jdos no País ao reflorestamento.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.)- Peço a V. Ex~ não c_onceder mais apartes
porque IJ'le restam dois minutos -apenas.
O SR. HELV[DIO NUNES- Mas, V. Ex• há de convir Que riao p-oSSo -faliar a um- coestaduano. O Senador
João Lobo solicitou-me um aparte.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Justamente a
um coestaduano é que se pode.
O SR. HELVfDIO NUNES- Agradeço. Concedo o
aparte ao nobre Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo- Serei breve, Senador Helvfdio Nunes. Não tenho a eloqUência do Senador Moacyr Duarte
para repetir o que S. Ex• disse sobre o discurso de V. Ex•,
m<Js endosso suas palavras sobre o discurso que V. Ex'
pronuncia no momento~ Quero concordar com tudo que
V. Ex~ está dizendo, e entendi perfeitamente que V. Ex•
estava se referindo a um passado em que o Piauí havia ficado marginalizado, o que é uma verdade, O Senador
César Cais entendeu um pouco diferente. ~verdade que
ultimamente, de uns quatro anos para câ, o Piauí tem
sido mais ou menos vislumbrado- enxergado não, Senador Helvídio Nunes, porque este ano o reflorestamento transbordou cerca de 70% dos projetas, das áreas pretendidas pelos reflorestadores do Estado _do Piauí mais de 70%, 72% -quando São Paulo teve um aumento de 1,9%, enquanto que Minas Gerais teve uma diminuição na área relativa a 1984, uma diminuição pequena;
Sào Paulo teve um aumento, enquanto que o Nordeste
teve 74% de diminuição na sua círea de reflorestamento
de 1984 para 1985, apesar de ser ponto comum, declaração formar do IBDF, de que os refloreStadores doEstado do Piauí-são os melhores reflorestadores que o
IBDF tem no seu cadastro. Então, isto pelo menos, devia
_ ter servido para reforçar os pleitos dos refiorestadores do
E~tado do Piauí, vez que nós não temos muitos horizontes onde aplicar a nossa atividade. Temos exatamente essas atividudes primárias; reflorestamento, projetas pecuúrios, projetas agropecuários. t: isto que temos, não
temos um processo -de industrialização capaz de_atrair
recursos para o Estado do Piauí, Então, noS comportamos beril e coin -multo orgulho para nós piallienses, pensando que isso atrairia a atenção e a boa vontade dos ór~
gàOs que disseminam estes -recursos. Era este o aparte
que queria dar ao brilhante discurso de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex•
que encerre o seu pronunciamento.
O SR. HELV[DIO NUNES- Irei terminar. Sr. Presidente.
As informações do nobre Senador João Lobo foram
importantes e agradeço a participação de V. Ex' no meu
pronunciamento.
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Peço permissão a V. EX', Sr. Presidente, encerrando
essas palavras, já que o tempo estâ prestes a terminªr.
desejo fazer a feitura de um dos dois tei_egr~mas que_rece~
bi. Eles não são iguais, são semelhantes, çle maneira q~u~
..!:_!l_do um, clar~ gl!_e -~irei o oUtro lilmhém.
-.- - --~ -~
LegislaÇ'Jo PIM/P:ROTERRA que retirou me~aOe re- _____,._,_
cursos destinados incentivos fiscais Região Nordeste,_ e_x~

pira sua vigência corrente ano. Expectativa e esperanÇaNordeste em que esses recursos sejam reintegrados ao
FINOR. resgatando dívida Governo Federal mediante
fortalecimento me_can!smo incentivos·fiscals, que ago"ra
esperu-se deneficiará-fambem, pequenas e mêdias empre-

sas, de modo recupen.tr desníveis regionais atravês im~
pluntaçào projetas interesse desenvolvimento nossa.: r~_
gião-.Contudo, circulam informações que orcamento ...UnUi9__
exercido 1986, d!!stfnã-esses recu-rsos para outras ações.
Nesse sentido apelamos (V. Ex~.) sejam desenvolvidas
gestões junto autoridades Governo Federal, visando_<_J.s~
segurar restabelecimento -esses rOctirsOS ·réti!_a~'?~ FI_
NOR.
Estamos certos que esta medida favorecera _decisivamente soerquimento economia nordestina ainda fortemente marcada pela dependência regiões· màis desenvOlvidas nosso País .
SDS. Antônio Claúdio Montenegro- CEAG, Dii~tOi
Executivo.
Assina o primeiro telegrama Â.ntônio Cláudio Cãmafa_
Montenegro, Oiretor-Presidente CEAG, e Francisco das
Chagas Lages de Carvalho, Presidente da Associaçã~ ln_-_
dustrial do Piauí.
.t: o apelo, Sr. Presidente, que desejo formular neste
instante.~ que essas destinações afOra, que contrariam a
destinãção original que vão ser exti_ptas agora que o s.ejam, pan.1 que os recursos volt-em a integral- _e i cumpru·a
grande finalidade para a qual foram criados: a CQ_nstituição do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
(Muíto bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
expediente que será lido pelo Sr. 1~'-Secretário.

f: lido o seguinte
Em 16 de outubro de 1985
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelêncía, de
acordo com o disposto no art. 43, alfnea "a", do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa
a partir do d_ia 23 do corrente mês para visitar a Síria, a
convite c;lo Parlament9 daquele país.
Atenciosamente, Jorge Kalume.
O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai à publicação.
_
_
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. I "'-Secretário.

1:: lido o seguínte

REQUERIMENTO
N• 414, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371_, alínea
c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Seq_ado n~' 201, de 1985- Complementar, que cria o Estado
do Tocantins. ___ _
Sala _das Sess_õ_es, 16 _de outubro de 1985 . - Octávio
Cardoso- Nivaido Machado- Hélio, Gueil:"os.
O S~ PRESIDENTE (José Fçõ.lgelli) - De acordo
com o disposto no arL 375, III do Regimento Inten1o,
esse_rcquerimento vai figurar na Ordem do Dia da sessão
seguinte .

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.·
Altevír Leal- Gaivão Modesto- Alexandre
Costa --Carlos Lyra- Amaral Pt::ixoto ~-Roberto
Campos- Saldanha Derzí- Roberto wypy~fi-
Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotado
'O tempo destinado ao Expediente.
El.itão presentes na Casa 47 Srs. Senadores.

Passa-se à

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

ORDEM DO DIA
_o_ ·g~

~R~-SIDEN)'E (i0Sé--_;:~ag1_I_li) _::__~~~ _!:__

--- -Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n~> 244, de 1981- Complementar, de auto~
ria do Senador Cunha Lima, acrescentando o pará·
gni.fo 4"' ãci artigo 2<:> da Lei Complementar n~' 1, de
f967, que visa a reduzir, em casos que específica, o
limite mínimo populacional de que trata o inciso I
do mesmo artigo, tendo
_
_

PARECERES, sob n's 945 e 946, qe 198_1, 745 e
-='l4.rs;·ae 1984, das Comissões:
-de Constitui~ão e Justi~a - 1~' pronundamento, pela· cOnstitucíOnalidade e Juridicidade; 2~> pro- nühCiamento, favorável à emenda de Plenário; e
-de M1,1nicípios- ]"'pronunciamento, favorá~
"V'if; 21" pil.ulilnclilmento~- cõilirátio ã Emenda de Plenáflo.

o_ sJi -PRESIDENTE(José Fragefii)--=-sobie_-<\ tlleSa,
requerimento que será lido pelo Sr. !~>--Secretário.
E lido e aprovado o seguinte:
. REQUERIMENTO
- N• 415, de 1985

SR. PRESIDENTE (Josn'ragelil) -Item

z-,

Discussào, em. tur"no úÓiCo, do Projeto de Lei da
Câmara n9 45, de 1981 (nl' 650/79, na Casa cte cri~
- - gem}, alterando dispositivo da Lei n9 6.032, de30de
-abril de 1974, que dispõe sobre o regimento de custas da Ju_stiça Federal, para o fim de determinar o
prevalecimento dos arts. 789 e 790 da Consolidação
d~1s Leis do Trabalho, sempr~ que se tratar_ de litígio
decon:ente_ de rel_açào de _trab,alho1 tendo
._.PARECERES FAVOR~VEIS, sob n•s877 a
_812., de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
-de Legisla~ào Social; e
- -- -de Fmanças. "
Em discussão o projeto.-(Pausa.)
_
___
_
Não havendo quem queíiii discuti~ lo, encerro a dfscus-·
são.
Em votação.
Os Srs. Senadort;is que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Puusa.)
-" -;a,.provado.
O projeto irá a sançào.
~

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 45, de 1981
(N~>

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) -

Item 3:

·~-DiSCu-SSão, enl t"u-~~~OÓnic_o, do Projeto de Lei"da
Cümara n~ 74, de 1981 (n9 !.563/79, na Casa de origem), que altera a redução da Lei n~> 6.664, de 26 de
junho de 1979 que disciplina a profissão degeógra~
fo, tendo
PAREÇERES, sob n~s 838 a 840, de 1983, das
Comissões:
--de Constituição e Justiça, favorável, com voto
em sepafãdo -do Senador Aderbal Jurema;
-de "Educação e Cultura, favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
Em discussãu. \Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Lei do Senado n~' 244,-de 1981Complementar, constante do item I da Pauta a fim de
ser feita na sessão de 28 de outubro de 1985.
- Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1985.- Hêlio
Gueiros.
Õ SR. P.RESil>ENTE (José Fragelli)- A matéria sairá da Ordem do Dia, para retornar na data fixada.

o
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650j79, na Casa de origem)

Altera dispositivo da Lei nl' 6.032, de 30 de abril de
1974, que dispõe- sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal, para o fim de determinar o prevalecimento dos arts. 789 e 790 da Consolída~ão das Leis
do Trabalho, sempre que se tratar de litígio decorrente de relação de trabalho.
O CongreSso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 26 da Lei n~> 6.032, de 30 de abrll de
1974.__gassu a vigorar com a_~eg_ui-~te redução:
'"'A-rl. 26r Nos litígio"s decorrentes dis. r"elações
-dc-triibàlhO dos servidores com a União, indusiveas
autarquias e as empresas públicas federais,
obs~rYár-se~á;· (j_uarito às cUStas; -o-disposto nos arts.
----=7!9-5_1.29_ da ~o!lsolfdaçào dãs Leis do Trabalho.''

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N9 74, de 1981

(N9 1.563/79, na Casa de origem)
Altera a redaçio da Lei n~> 6.664, de 26 de junho de
1979, que disciplina a profissão de geógrafo.
O CongreSso Nacionaf decreta:
Art. 1<? A Lei n9 6.6"64, de 26 de junho de 1979, que
disciplina a profissào de geógrafo, passa a vigorar com
seu urt. 29 acrescido dos seguintes dispositivos:

rv- aos ri~~~~t;d~·s·~~-G~~g~;n~·~-~;; G;~g;a~
- fia e História, diplomados em estabelecimentos de
,e-ns-i"no strperior oficial ou reconhecido que, na data
da publicação desta lei, estejam:
-ar cõm contrato de trabalho como geógrafo em
órgão du administração di reta ou indireta ou em entidade privada;
- b) .exercendo a docência universitária;
VI -aos portadorse de Htulos de Mestre e Doutor em Geografia, expedidos por universidades ofi·
ciaiS ou reconhecidas;
VI- a todos aqueles que, na dat~ da publicação
destu lei, estejõ.lm comprovadamente exercendo, há
cinco anõs ou mãis, atividades p-rofissionais de geá~
grafo."
- Art 211 Esta lei será regulamentada no prazo de 60
(scssent:t) di:.~s.
Art, 3~' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaçào.
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrârio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 4:

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Lei da
- Cümara n~ 49, de 1982 (nQ 2.159/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a~riação do ColêgioAgrfco~
h1--de Sertânia, n·o Estado de Pernambuco, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.076 a
1.078, de 1983, das Comissões:
-de Agricultura;
-de Assuntos Regionais; e
- de Educação e Cultura.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. )9Secrctúrio.
Ê -~i_:i_o e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N• 416, de 1985
Nos lermos _do art. 310, alínea c, do Regimento ln ter~
no, _r~u§iro adiamento da discussão -âO -PiojeiO.Oe Lei
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da Câmara n'<' 49, de 1982, consfãilfe do item 4 da pauta,
a fim de ser feita. na Sessão de 14 de nov~_m_bro de 1985. .

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1985.- Hélio
Gueiros.

O SR. PRESIDENTE (José Frage!H)- O projeto retornará à Ordem do Dia na data [tXada.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 5:

Discussão, em turrfo -úniC·õ-; do Projeto de Lei da
Câmara n"' 106, de 1982 (n"' 4.80_0(81, na Casa de
origem), que disciplina as atividades profissionais
dos vigias portuários e dá_ outras providências, tendo
_
PARECERES, sob n"'s 1.025, 1.026-e 1.027, de
1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável;
- de Legislação Social, con trârio~ com voto vencido do Senador José Ignâcio Ferreira; e
-de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) :-Sobre!\ mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. (9-Set:retâriá.

REQUERIMENTO
N• 417, de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
o projeto e as emendas em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,_ ~ncerro a discussão.
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas.
Os Srs.Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

t à· Seguinte o pfoje'io aprovado:

(N9 880/79, na Casa- de origem)

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno. requeiro adiamento da discussão do Projeto de l.ei
da Câmara n9 l06, de 1982, constante do item n9 5 da
Pauta, a fim de ser feita na sessão de 4 de novembro de
1985.
Sala das Sessões, 16 de outubr_o de 1985. - Hélio
Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado__ o
requerimento, a matéria voltará à Ordem do Dia na data
fixada.

lte'" 6:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 lI, de 1984 (n<i 3.681/77, na casa de origem), alterando dispositivo da Lei n9 6.032, de 30 de
abril de 1974, que dispõe sobre o regimento de custas da Justiça Federal, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n•487, del984,
da Comissão:
-de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
Ê o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 11, de 1984
(N9 3.681, na Casa de origem)
Altera dispositivo da Lei n9 6.032, de 30 de abril de
1974, que "dispõe sobre o Regimento de Costas da
Justiça Federal".
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O filciso I do art. 10 da Lei n9 6.032, de30 de
abril de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. .. ....... ~ .•• ·--·· ._,. .•..•.•••..
I -o autor ou requerente pagará metade das
custas e contribuições tabeladas, até 30 (trinta) dias
contados da distribuição do feito,- ou,- não" hayendo _
distribuição, da prolação do despacho inicial;
Art. 29
cação.
Art. 39

DisCUsSão, em turno úilico, do Projeto de Lei da
Câmara n9 54, de 1984 (n9 880J79, na Casa de origem), que dá nova redação aos arts. 19 e 49 da Lei n9
1.060,-de 5 de-fevereiro de 1950, que estabelece: normas para a concessão de assistência Judiciária aos
necessitados, tendo
PARECER, sob n9 81, de 1985, da ComissãO:
""--'-de Constituição e Justiça, favorável, com
emendas que apresenta de n>'s I a 3 - CCJ.

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N• 54, de 1984

E lido e aprovado o seguinte:

O SR. PRESIDENTE ()osé Fragelli) -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 7:

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

Dá nova redação aos arts. 19 e 49 da Lei 0'11.060,
de 5 de feverei_ro de 1950, que estabelece normas para
a concessão de assistência judiciária aos necessitados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 Os arts. !9 e 49 da Lei fi9 1.060, de 5 de fevereiro de I 950, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. i"' Os_ poderes públicos, federal, estadual,
municipal, e a Ordem dos Advogados do Brasil,
concederão assistência aos necessitados, nos termos
-da present_e _1~. man_tendo um serviço organizado
para tal finalidade.
Art. 49 A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inícíal, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,_sem prejutzo próprio ou de sua
família.
§ !9 Presume-se pobre, até prova em contrário,
quem afirmar essa condição nos termos desta lei,
sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
§ 29 A impugnação do direito à-assistência judici~ria não s~spende o curso do processo e será feita em autos apartados."
Art.- 29 _ Es"ta lei entra em vigor na data de sua ~ubli
cação.
Art. 39 ReVo8.im~se as disposiÇ-ões em contráiíO:

O SR. PR.ESIDENTE: (José Fragelli)_- Votação, em
globo. das Emendas de n9s 1 a_3, da Comissão de CÕnstituição e Justiça.
Os Srs_, _Senadores que as aprovam queiram permane-cer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria irá à Comissão de Redaçào.
São as seguintes as emendas aprovadas

EMENDA N• 1-CCJ
Dé-se à emenda do projeto a seguinte iedação:
_ ••pá no'Y~ ~edação a dispositivõ_s de Lei n~ 1.060,
de 5 cre -reveriaro de 1950, com as alterações poste- Tiores,- que ·estabelece normas para a concessão de
assistência judíciáría aos necessitados."

EMENDA N• 2-CCJ
Dê-se ao art. f9 da Lei n9 1.060/50, proposto no art. 19
do projeto, a seguinte redacão:
"Art. I<> Os poderes públicos federal e estad\.Ial, independentemente da colaboração que possam receber dos__ ~unic1pios e da Ordem dos Advogados do BraSil, concederão assistência judiciária
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aos necessitados, nos termos da presente lei, devendo manter serviços organizado~ para tal finalida-

de.••

·

EMENDA N• 3-CCJ
Dê-se ao art. 39 do projeto a seguinte redaçào:
"Art. J9 Revogam-se as disposições em contrãr"io, especialmente o parágrafo único do art. 29 e
parágrafo 39 âo art. 49 da Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950."_' _
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) -

Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 250, de 1984 (n9 4.222/84, na Casa de
origem), que dispõe sobre a reversão ao município
de Boa Vista, no Território Federal de Roraima,
nos termos que especifica, de gleba patrimonial, ten~
do
PARECER FAVORAVEL, sob n•174, del985,
da Comissão:
- de Finanças.
Em _Qiscuss?.o o projeto.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
_Em_ votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado._
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 250, de 1984
(N9 4.222/84, na Casa de origem)
Dispõe sobre a reversão ao Município de Boa Vista, no TerritóriO- Federal de Roraima, nos termos que
especifica, de gleba patrimonial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica revertida ao Município de Boa Vista,
no Território Federal de Roraima, a propriedade da gleba patrimonial adqUirida por compra ao Estado do
Amazonas no ano de 1899-e registrada às folhas 23 do
Livro de Registro de Títulos dos anos de 1890/lg99-da
Divisão de Arquivo Público do Estado do Amazonas.
Art. 2"' __ O Poder Executivo adotará as providências
necessárias, dentro de sUa alçada, no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação desta lei, para o seu cumprimento.
Art. J9 Esta lei entra em vigor na data de sua public-ação.
Art. 49 _R_evogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Coricedo-a
pa)avra., ao eminente_ Sen_a~or Octáviq Cardoso, como
LídéJ;:,
-

O SR. OCfAVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronuncirr-o- seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
Hoje, pela manhã, penso que assistimos a u·m episódio
pelo meno~ _inusitado n-o--nosso Parlamento. Quem sabe
atê eu devesse usar uma palavra um pouco mais forte do
que "inusitado". Na verdade, o Relator, ilustre Deputado Flávio Bierrenbach, proferiu um relatório e apresentou um substitutivo que surpreendeu, segundo ouvi, o
seu próprio Partido, tais as inOvações que colocou no seu
substitytivo e que, segun-do as ·aparências, não eram do
conhecimento do seu Partido. Sou inclinado a pensar
que, pelo menos, eram do conhecimento do Presidente
Nacional do PMDB, porque noticiaram os jornais que o
Dr. Ulysses Guimarães estava tentando, juntamente com
o Líder Pimenta da Veiga, demover o Relator de seu propóSito de introduzir determinadas inovações.
Mas penso que o erro maior, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que cometeu o Relator foi ter acreditado no seu
Partido, porque, na verdade, pouca coisa do que colocou
no seu substitutivo não terá sido dito pelo PMDB a_o
longo desses 20 anos.
Vamos e_~an:t_~nar isso por partes: haveria alguém no
PM DB que se insurgisse ontem, quando esse Partido era
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bém, constituí-los, delegar-lhes o menos, que é fazer alegislação ordinária. E uma das coisas que não entendo~
_OUtra cojsa, sr_. Pres_idente, parece que se quer distinguir
a legitimidade, a pureza da eleição da Assembléia NacioAssembléia Constituinte exclusiva'? Certamente não. H averia, por acaso, ·algUém na Bancada da Oposição de ofl--TnUiaÇão-tri_b~tãria.-As~VéSpe·rasde fisOTver o.prOOliffiã -- -nal-ConS1fti.finte; legitimidade e pureza que não se quer
atribuir a outro tipO de eleição. Quando se tratar de eletem que negasse aos militares punidos e aos civis ·a ãnis-da,_ reformulaÇão __ tributária através de uma emenda à
ger Deputado e senador, então, se alega que influirá o
tia ampla, geral e irrestrita, com retorno aos cargos, aos
CÕnstituição, a Bancada do Seilado desconhecia qual~
poder econômico, dizem as esquerdas; a direita díz que
postos, com a recomposição pecuniária? Certamente
quer acdrdo_~V, Ex•-têm razão po_s_ pontos em que chama
influirá o poder ideológico das esquerdas, a arregimennão.
a atençã_~ do Pryi_DB. ~<l:S• há _outros ~u_e o PMOB, por
tação -d_a$ eSquera~~. a disciplina das minorias ativas. Se
Na verdade, o que o_nobre Rela_tor não_ S(!.bia ~ra que 9__
exem-plO,- senaaor OctaViO- caraosO, niiilca defendeu.
PMDB havia mudado de posição. E, certamente, não foi -- --Nós jarrla"fSdefendeffiOS--:-pOf~eXeffij)lO, -qUe 0-Presídenle-- --ãrruma umaSêfiede desculpas para macular, para menosprezar o mandato dos c_ongressistas em detrimento
avisado desta mudança. Daí esse deJ>compas_so_,-d;d t<?da
da Assembléia Nacional Constituinte fosse o Vice- da" Pureza dO maridato dos ·constituintes.
essa celeuma que se criou hoje pela manhã e, depois disPfeslài::ritC -da RepúbliCa.
so, no- noticiário de televisão que tive oportunidade de
_ _Qra. Sr_ Presidente, Srs. Senadores, sejamos realistas.
O SR. OCfAVIO CARDOSO - Eu não faria essa
assistir. Houve quase que um escândalo em torno do
A fonte do poder, a constituição de uma e de outra asinjustiça nem a V. Ex• nem ao Parttdo.
substitutivo do nobre Relator.
sembléia, da Assembléia Nacional Constituinte e do
Mas, Sr. Presidente, algumas coisas não podem passar
Congresso futuro da República, emanarão, um e outro,
desapercebidas e sem comentários n_o substitutivo apre--_O Sr. lj:a_IJiar Franeo- V. Ex• sa,be que nem podemos
do povo brasileiro, do patriotismo, da seriedade do povo
sentado pelo nobre Relator.
concot:dar com isso, tanto assim que apresentei uma
brasileiro. Apure~ do voto resultarã da atitude de maMarca S. Ex• um PlebtCistó-piarã õ dia 2 de ma.rço de
emenda para ser examinada pela Comissão Mista,
g:istrado do Presiden~ da República, se não corromper,
1986 e marca, como prazo_máximo de desincompatibi_H':_
_ rrocessando-se a eleição direta do Vice-Presidente da
nem permitír que alguém do seu governo corrompa o
zação, o dia 31 de dezembro deste ano. Diz S. Ex• - ~
~ _g_~pú_bliça.,_~Qut_rª----c_9_i_sa i_~~Sitàda- e V:E1<:.-_v_~i me pervo~o __cj.Q_ ~Jeito_r__ 9rasile"iro, -s-e õs Governadores se portanessa parte com muita propriedade ..:_Que os atuais ad-'
mitir que recorde o -Seu -pi-OnunciameftiO -nesiã-lnter-rem à altura dos seUs mandatos. se assim o fizerem, os
ministradores: Governadores, Ministros, Secretários de
vençào um pouco l'l]aíS longa e até antí~regimental que
Prefeitos e todos aqueles que detêm parcela do poder.
Estado e PrefeitOS ilão devem manipi.dar o orçamento de
faço -. é que, por incrível que pareça, essa idéia é do
Não distingo, Sr. Presidente, o voto melhor, da As86. possivelmente em favor de_ suas próprias canaídatt.i:-:.Presidente UfySses Gtiimarães; E,u-a debatrontem, porsembléia Nacional ·constituinte", do voto que constituirá
ras, o que é uma verdade- este é um aspecto de moraliqu_eJoi_el~ que__a_!!!)_u_~e ªos_ioft!ªis, e _está irisC:rida nO
o futuro Congresso Nacional. E repilo esse tipo de asser-.
dade.
_çpNe-~g_~-9-9_s_!!l:l_.~Jit~tíy_o_ do_ Deputado Flávi<? Biem_m~tiya, como político de alguns anos que sou.
Mas, Sr. Presidente, e o plebiscito? Pode ser feifõ
~ _.b.ãJ:h~ 2éja V. Ex•: qUerem eliffiinara
e SenaVejo, entretanto, na pregação de muitos e na conSoliuma série de cautelªs que_devem ser tomadas pelo Poder
do: não querem permitir a eleição nem do Presidente da
dação do substitutivo do eminente Relator, vejo, isso
Público, para que não haja, de parte daqueles que não
Câmara, nem do Presidente do Senado e querem fazer
sim, materializada a vontade daqueles que querem se
sendo ainda lançados candidatos, jâ se sabe que serão
um arranjo, Senador Octavio Cardoso, com os Senadosobr~por _aos congressistas e aos políticos, inValidando
candidatos à Constituinte, e que estarão em seus cargos?
res de_ 1982. Como1 "Durante o período de funcionaum e outros para valorizai- as-suãs próprias fúturaS-canTambém, _Sr. Presidente, pode-se perguntar, por que o
mento da ASSembléia Nacion3J ConstittJ-iote, as--funções
didaturas e as_ suas_ próprias posições. Isso sim, é o que_
atualmente atribuídas ao- Congresso Nacional serão
substituto do Presidente da República há de ser o Presi-_
vejo. Desprestigiar, desrespeitar, menosprezar o Senador
dente da AssembléíS. Nacional Constituinte? Ora, o Dr.ei_e-rcjdi\SPof umaCoiTilssaO repreSen.tã.ttva -coritposfã pee o Deputado, o político de um modo geral, para que se
Ulyssesjá é o Presidente do PMDB.já ê o substituto do
J91! S~jj_ªªOr~s-_~l_eitos em 82"._ P_o_sS_i'!_el_~e~te, e?tão,_os
abra_J,lma .,._.aga, para que se abra uma oportunidade para
Presidente da Repúbhca, Já é o Prestdente da Câmara
--seo~dPtei:.~-m_82 nàÓfafiiltn -P.à:fte d_a~.CÕQstifUínte, õu
essa representação de delegados avulsos, de delegados
Federal: não poderá continuar sendo o substituto do
até poderiam fazer, mas isso aqui perffianece sob interroexclusivos ou de delegados só à Assembléia Nacional
Presidente da República, porque_ Oão poderá ser reeleito
gação, ~·Acrescida -~veja V. Ex•- de mais 46 constiConstituinte. Esses fatos é que não podemos permitir
Presidente da Câmara. S~rã por iSso? Então, precisa ser
tuintes escolhidos_ pela própria Assembléia Nacional
sob pena de estarmos, também nós, menoscabando a
eleito Presidente da Constituinte pa_ra continuar a Ser
__ÇQP.._@.ill~E-ª--:-!'Q.tJ:!!a estacionada E_elo seu regimento
QQS~ªJ1Jil.Çª9_,e_~Jrr~:inuin~o o Jl_osso mandato,
Presidente da República substituto?
-- ·---incerno~ respeitado o critério da prõPorcionalidade-p3rti- Não há de ser, certame"Dte, graciosamente, que o Ltderdária".
Veja
V.
Ex•
o
absurdo,
a
idéia
e~tapafúrdia de
do
Partido da Frente Liberal, chamou o substitutivo de
Causa um c_erto espanto que depois de tantas dem_ársubstituir o Congresso Nacional por esta Comissão que
panfleto. Eu não ida a tanto porque fá disse que a mínha
.ches em que o Presidente Na_cional do {>artidQ_y__g;_QU d~_:____
~eles ch-ãinani de Comissão Representativa. E essa ComisBancada ainda não tem posição. Mas, eu o vi na televimover o relator de uma série de coisas, não tenha se
são funcionaria como? Em que sentido? Subs_tittJ-indo tosão, e não devo ter-me enganado, o nobre L(der Carlos
apercebido de que em favor também da sua isenção
dos os poderes? Aí sírii, Senador Octavio Cardoso, foi o
Chiarelli, dizendo que o substitutivo não passa de um
como Presidente do Par,ido deveril:l. t~r preveni~o o r~la- _
que ine permiti -Ontem- chamar a atenção do Senado da
panfleto e que o relatório não tem outra linguage.m setor da impropriedaôe da alteração do texto constill!cio~- _
não a linguagem do palanque eleitoraL
nal para esse desiderato proposto pelo nobre R~lator,_._ ---República: ora, se o nosso partido, o PMDB, na sua
mâiótfã"nã<Hiiiet entender os constituintes com inandaMuito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
Veja, Sr. Presidente, que o nobre Relator não refletiu
tos·
espeCíficos,
como
é
que
ele
pode
concordar
com
essa
o pensamento do seu Partido ou o seu Partido hoJe,
comissão
representativa
que
vai
ser
específica?
Argucomo Governo, não teOete e não ·adota mais o discursp
O SR. PRESIDENTE (José FragelÚ) - Concedo a
mentava ontem o Senador Nelson Canteiro, que uma
de: oposição de ontem. Devo dizer, na qualidade de Líder
palavra ao nobre Senador Roberto Campos.
Constituinte isolada, de mandato específico, seria formada Bancada do PDS, que a nossa posição ainda será toda pelos luminares, pelos sábios. E essa representatividaO SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- M·T. Pronun·
mada depois certamente da convocação e do ex~m~"QJ.l<L
de será tirada como? Então, os Senadores de 1982 f;: mais
c;ia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, nobres Srs. Sefará com os seus companheiros o nosso Fresidl!nte e_ilPY
-46
membros
vão
substituir
o
Congresso
Nacional?
O
na_d_ores:
tre Senador Amaral Peixoto. Mas, por enquanto, antecipovo vai eleger Deputados e Senadores, sabendo que seAusente do País, não pude responder antes ao discurM
pamos algumas das nossas perplexidades: a de fazer um
rãó substituídos por uma Comissão representativa. V.
so do Sendor Severo Gomes em 11 de ou_tubro, que pre~
plebiscito. uma eleição da Constituinte e um.~ _eleiçã:~
-Ex•
tem
razão
em
muitos
aspectos.
O
que
esperamos,
hotende
refutar minhas críticas a esse escândalo fantasiado
congressual no ano de 86 e, em seguida, um referendum.
nestamente, nobre Senador Octavlo Cai'doso, é_ que o
de estatística, que é a proposta orçamentária para 1986.
Para quê, Sr. Presidente? Para aprovar as teses ritínOií-_,_
PMDB realmente nào mude de posição naquelas teses·
Não o fiz antes, mas ê fãcil fazê-lo.
tárias rejeitadas pela Assembléia Nacional Constituinte,
que defendeu ao longo dos anos de obscurantismo que
O discurso do ilustre Senador se diVide em duas parde:;de que eesas teses minoritárias alcancem 2/5 ou 40%
tes:
és-te-País
viveu~ Mas--;- há uma coisa que ê preciso que se
insultos sem raciocínio e raciocínio serii fatos.
dos integrantes da Assembléia Nacional Constituinte.
Ao invés de analisar as questões levantadas à aprodeiXe bem claro: nós também, como V. Ex•, não tomaO Sr. Itamar Franco - V. Ex!_ permite um aparte,
priação das idéias do MiniStro Delfim Netto, sem pagamos a nossa posição face ao pafecer do nóbre Deputado
nobre Senador Octavio Cardoso?
mento ~e direitos autçr:iis; ãs posições c_ontraditórias
_illyi.Q _{ljç:nenb.aç_h_, O poi,Jre Uder _Héli~ Gueiros teve,
sobr~dív1da eXterna, a -incoerência rio tocante à iniciationtem O cuidado de CO~lVocar-a 8-aneã:da- embor-a flão
O SR. OCTAVIO CARDOSO- Com muito pfS.~ef:_~: -----conhecendo o parecer- para amanhã, a fim de estudar
va privada, o descontrole das despesas e a proposta orça~
mehtâria predatória da poupauça privada e agravante da
O Sr. Itamar Franco- Escutando as judiciosas p8.lãe éxãrhfnar todos esses aspectos. Quero fazer juStiça ao
vras de V. Ex~. prezado Líder, é primeiro para dizer que
nobre Líder Hélio Gueiro~ neste momeilto. Era este o
estatização, o Senador embarca no caminho fácil dos inpelo menos em relação à Bancada do PMDB__nQSenado
_ aparte q~e des_ejava ~ar a V. Ex•
sultos pessoais. O primeiro insulto é acoimar a privati-não falo aqui pelo seu_ Líder-, _fica_tnQS _totalmente
zaçãO Como irlStrumento para aliviar o endiVidamento de
''projeiõ. rii!CiCoforiialista". A tese é exótica. Há no munmarginalizados de ___qualquer entendimento _que tenha
"SR. oCTAVIO- CARDÜSQ- -Sou muito -grato a
doJrlteiro! inc:lusíve na China Comunista, uma anda de-sido feito com o Presid_e_n_te Ulysses Guimirã~- ~ Q__J,..~I.;ler
V.-~~·· nobre Sena4or I~amar Franco. Sr. Presiden_te,
não vOU estender-me ITia.is;-mas gostaria de fazer alguns
Pimenta de Veiga. E neste ponto V. Ex• têm razão~ pelo
sestatizante~- Deng Xiaopii'lg, muito inaís lucidamente
menos o que a imprensa noticiou e o que se depreende é
registras. Os constituintes a serem eleitos no próximo
que o Senador Severo Gomes, declara que- ..as empresas
ano, a esses constituintes não se quer dar atribuições
que tanto o Presidente Ulysses Guimarães quanto o
estata,is que não passarem o teste do mercado não devem
con_g!es~Uji~---'S_ãg__s~i por-que e não entendo, Se 0: povo
sobreviver"; Felipe González, o Líder Socialista espaLíder o PMDB na Câmara dos Deputados estiver_am Qn~-
pode_ o mais, _se pode delegar-lhes a atribuição de redigir
tem com o Relator, O_eputado FlávíO Bierrenbach, en·
nhol nos adverte contra a falácia de criar empresas esta~
o documento _maior_d~ Nação, é evidente que pode, tamquanto nós da Bancada do PMDB esperávamos, pelo
tais para fomentar o progresso -ou garantir a segurança,
Oposição, a uma proposta de plebiscito? Não, certamenR
te não. Haveria alguém no PMDB da Oposição, não no

PMDB do Governo, que rejeitasse a proposta de_uma

menos atê ontem à noite, que esse parecer chegasse às
nossas mãos. V-eja, portanto, V. Ex• a nossa marginalização. Marginalização do Senado que já se processou -caind_a_dizia_ ont~m-__ aqui_nesla_ Casa:-:-: quando da refer-
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quando o que fazem apenas é criar ineficiência e numerosas "nomcnklaturas" burocráticas. Além de constituírem um perigo para o plUralismo políticO.

Na Itália, o Líder socialista- Bettino Craxi comanda
um amplo programa de desestatização.
"Desestatização Total: a Nova Ordem na Itália", é o
título de um despacho do correspondente O Estado de S.
Paulo, em Roma, (edição de 5-L0-85) para descrever as
privatizações que estão sendo realizadas pelos grandes
conglomerados estatais; a I RI, a ENI e a EFIM. Na Inglaterra, já foram privatizadas, carreando amplos recursos para o crãrio, empresas de petróleo e telecomunicações. Na França, cujo Lfder Socia1ista, François Mitterrand, ontem nos visltou, hã generalizado des_encanto
com a estatização, pois que apenas três das numerosas_
empresas estatais não dão dé;ficit. Contrariando seus
postulados ideológicos de promessas de campanha, os
socialistas franceses começam um tímido processo de desestatização que, sem dúvida, avançará rapidamente
com a esperada vitória eleitoral, em 1986, dos partidos
de centro. Até em Portugal, a corrente liberal e privatizante logrou vitória eleitoral sobre a corrente socialistamarxista eStatizante.
Será que a França, a ltália, a Espanha Socialista, assim como a Inglaterra estão incorrendo deliberadamente
o risco -de neo-colonialismo, simplesmente porque existe
a possibilidade de estrangeiros comprarem no mercado
participações nas empresaS desestãlizadas?
f.m minha locução anterior mencionei a venda de participações aciáriárias cOmo SolUÇão para:-a-dfVlda interna. Mas, nada obsta a que se procure também usã-la
para aliviar a dependência criada pela dívida externa.
Os vários países, aqui citados, há muito entenderam o
que o Senador não quer entender. O poder do Estado e a
sua soberania provêm não da propriedade acionária desta ou daquela empresa, e sim de sua capacidade de dominio iminente: legislar, regular, tributar e desapropriar.
O mundo avançou muito mais do que o Senador Severo Gomes, anquilozado em idéias 44 nacionaleiras .., ca~
nhestas e diria mesmo infantis.
Reconheço~lhe todos os direitOs iX:ceto o de questionar o patriotismo dos outros, simplesmente porque dele
discordam.
Aliás o PMDB- se é _que o PMDB designou o Sena~
dor seu intérprete - é tão contraditório que não sei sequer se se dá conta de que, em pronunciamento magistral. disse recentemente o Senhor Presidente da Repúblí~
ca, José Sarney, em São Paulo, na entrevista de4 de ou~
tubro, na entrega de prêmios da revista Exame. Disse o
Presidente Sarney:
.. A priVatização da economia brasileira deve ir
mais além da mera venda de artigos do setor público. Ela deve ser compreendida como uma nova postura, na qual a liderança do processo de desenvolvi~
menta económico pa.o;sa a ser exercida por um setor
privado, desvencilhado das teias do estatismo::
Estou de pleno acor_do com o Presidente Sarney, é o
Senador Severo Gomes que não está e talvez o Presiden~
te deva ser severo para com o Senador Severo Gomes.
Aliás, em toda essa discussão de endiVidamento externo e formas de aliviâ~lo, há enorme irrealis-mo e névoa
mental. A pior forma de dependência é o empréstimo, e
não o capital de risco. Os investidores de risco estão sob
nosso controle; suas empresas participam de nossas vicissitudes económicas, boas e mãs; antes de qualquer remessa de lucros há que gerar lucros e eles só são remetidos se houver divisas. Os haveres estão no Brasil e pod~m ser desapropriados por interesse público.
O endividamento, tão do agrado do PMDB, pois que
clama por dinheiro novo, este, sim, cria dependência. Os
credores não dependem de nós. Seus haveres estão no exterior. Se os juros não são pagos, configura-se a insolvéneia e os nossos haveres no exterior:_ podem ser legalmente arrestados.
Oessarte, nobre Senador, se fosse possível- não é, infelizmente, tarefa fácil- persuadir os credores a converterem seus crédiros em participações acionârias, estaríamos diminuiildo e não auq~entando nossa dependência.
Exatamente o contrãrio do que diz o Senador, cuja capa-
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cidade de inventiva é obviamente superior à sua capaci~
dad~ de ani'dise.
Não posso deixar sem reparos uma insinuação maldosa do Senador à d_esapropriaçào d~ "sucatas pertencentes
a certas empresas estrangeiraS, paganóo o dobro do va~
lor dos equipamentos novos". Imagino que o Senador
queira se referir à nacionalização das empresas Amforp;
Companhia Telefónica Brasileira e ITT, em 1964. Sendo
privatista, fui ocasionalmente o executor dessas estatizações. A raz:ào_é simples. As tarifas de energia elétrica e
telefones haviam sido contidas demagogicamente, numa
época de inOação crescente. Seria impossível criar recur~
sos para investimentos, sem brutal elevação de tarifas,
isso seria politicamente imposslvel, enquanto essas em·
pfcsas estivessem pertencendo a capitais privados estran·
gei.ros. donde a d~cisão de ~acionalização. O que o Sena~
dor não _mencionÕu são eis fatos seguiiltes:
·_
I - A nacionalização negociada resultou de um acordo pessoal entre o Presidente Goulart e o Presidente
Kennedy.
2- ~s condições da negociações foram fixadas por
uma cõinissão intermiitisterial do Governo Goulart sob
i liderança ·da saudoso Ministro Santiago Dan tas, após
exaustivas avaliações. Terceiro: inconcluso o acordo no
Governo Goulart, o Presidente Castetlo Branco deCidiu~
se a remover esse entulho financeiro que entorpecia o
fluxo de financiamentos para o Brasil. Determinou uma
renegociação da qual resultou uma redução de preço e
uma extensão do prazo de pagamento, em relação ao ne~
gociado no Governo Goulart.
4 -O Presidente Castello Branco submeteu o texto
dos contratos, com especificação de preços e condições
ao Congresso Nacional que os aprovou integralmente,
após maduro debate.
Isso revela a extraordinária frivolidade da velada insinuação do Senador, pois que estã acusando dois Presidentes da República - inclusive o Presidente Castello
Branco, a quem' serviu como Ministro de Estado - um
Comitê Intenninisterial e todo o Congresso Nacional, de
compactuarem com estatizações, diz S. Ex•, lesivas aos
interesses do Tesouro".
- -Co-~tf~uernos no capítulo dos insultos sem raciocinio,
antes de passarmos_ao çfo "raciocínio sem fatos".
Acusa-me o ilustre Senador de atitudes fascistas, simplesmente p-orque insisto em que o Governo formule
uma política coerente. Tal politica econômica pode ou
não ser aprovada pelo Congresso e pela sociedade, mas
deve, pelo menos, ser formulada. Se ter uma política económica- Coerente é fascismo, o Brasil estaria condenadQ_à
"bagunça". E a democracia não é, não deve ser~ "arquitetura da bagunça".

-o ilustre Senador é que revela atitude fascistóides, ao
se avocar uma espécie de monopólio do patriotismo,
simplesmente porque quer uma PETROBRÁS forte,"mas-serrrmonop6Ho- posição que coincide, aliãs, com
a de Getúlio Vargas em sua proposta ao Congresso e
Castello Branco_- e porque detesto o estatismo e a demagogia populista que arruinaram o País atribuíKme o
nobre colega um projeto neocolonialista. Não sei se S.
- l::x• qUer estender similar acusação a esses ilustres PresidenteS, Oeiúlio Vargas e Castello Branco. Se o fizer,
acrescentarã mais um capítulo a sua conhecida irresponsabilidade acusatória. E tempo de abandonarmos· esses
personalismos injuriosos, indignos desta Casa,
O Senador se revela extremamente perturbado porque
aludi aos '"economistas de esquerda" no poder. Ora bolas, pensei que considerassem isso um elogio, pois se intitulam também "progressistas". Afinal, que são? Eles
consideram a posiçao de "'centro'.' '"desintereSsante", por
não engajada .. Não são de direita, pois não acreditam no
capitalismo liberal. Que são então?
Já sei. Nào estão nem na direita, nem na esquerda. Estão nas nuvens.
Certamente está nas nuvens quem prevê uma inflação
de 140% pflra 1986 e admite um déficit (subestimado) de
211 trilhões de cruzeiros, dos quais não menos de 195 trilhões a ser financiados, segundo o texto orçamentário,
por venda de títulos públicos ou talvez por simples emissãO morietâria.
--Certamente está nas nuvens quem com essa proposta
,orçamentária comparece a Seul, e espera convencer o

SiStema Financeiro Internacional de que o Brasil des~
cohriu iin1:i"nOVaTorma milagrosa e indolor de combater
u inflação, sem programa coerente e disciplina verifica~
da.
Certarrlente não podem-os cantar a ode ritore vincitore
aos nossos músculos negociadores de S_eul. Esperemos
qLIC. pelo menos, retornem realistas.
Sr. Presidente, a ironia dã história é que antes que õs
economistas de esq-uerda exibissem seu talento negocial
nós só Hnhamos uma Condicionalidade, a do FMI. Este
desejava, mas não exigia, liberalização comercial e abertura para capitais de risco. Agora, os paises credores,
exibindo maior flexibilidade e compreensão da crise do
endividamento. oferecem dinheiro novo. Mas racional~
mente aliás, exigem-programas de "'reajustamento estrutur~"- De sorte que teremos três condicionalidades: a do
FMI. que não foi dispensada: a do Banco Mundial, que
exigirã botarinos ordem niS estatais e abrirmos espaço
para a iniciativa privada; ·e a dos governos credores, que
exigirão que- o Brasil. demasiado endividado como estâ.
aceite capitais de risco, muito menos onerosos, e aumente sUa efidêricia pfodutiva Pela- aceitação de um grau
mínim-o de OOmpeiiÇãci comúcial.
Está nos custando caro ess~ "machismo da puberdade". A Nova República se recusou a aceitar" o acordo ·negociado Pelo Dr. Afonso Pastore, Presidente do Banco
Central, que nos permitiria prazos de pagamento de 16
anos e redução de l% nos spreads. Sendo nossa dívida
para com os bancos privados da ordem de 45 bilhões de
dólares, economizaríamos _450 mHhões de dólare_s por
ano. E quanto estamos desperdiçando para financiar a
chamada "negociação independente" da Nova República, a qual não ê .. negociação" porque não apresentamos
nenhuma proposta, nem ê ..independente" porque o au~
menta de endividam!!nto_ que advem dos spreads altos
aumenta o grau de dependência.
Quanto à posição ideológica do Senador, desesperei
de entendé-la. Quando trabalhamos juntos no Governo
Castello Branco - que hoje talvez ele considere um interlúdio autoritário- pareciâ-me uril homem de direita,
tal a robustez de seus ataques ao "Estatuto da Terra".
Essa peca era considerada um assalto à propriedade e
um convite à improdutividade, Hoje ouço dizer que o Senador ê.líder de esquerda. Serã convicção ou serã modismo? O Brasil está criando uma nova e interessante espêcie animal: - "os burgueses de esquerda".
Encerrado o capítulo do raciocínio com jnsultos, passemos ao capítulo. mais relevante, aliãs, do raciocínio
sem fatos.
No ques(fonamento de minhas afirmações sobre política económica, só há uma coisa Correta no discurso do
nobre Senador. Realmente, o perigo a que aludi de um
orçamento paralelo de despesas do Banco do Brasil, sem
aprovação do Congresso, foi contornado pelo art. 39 do
projeto de leí_ que encaminhou a proposta orçamentária.
Este proíbe subs_ídios ou encargos de qualquer natureza
mediante adiantamentÕs do Banco do Brasil ou do Ban~
co Central.
Agradeço ao ilustre Senador essa retificação e parabenizo o Presidente Sarney por propor esse dispositivo sa~

neador_,
Todas as demais contestações do ilustre representante
do PMDB são improcedentes e baseadas em confusões
conceituais e incorreções estatísticas.
Não tenho o que retificarem porque me desdizer. Se·
não vejamos.
O Senador contesta que os encargos da dívida externa
e interilã tenham atingido menos da metade do déficit de
caixa !lo primeirO -semestre deste ano. E cita como com~
provação a "emissão de títulos no valor de llS.trilhões
de cruzeiros". Em outras palavras, confund~ ..estoque"
da dívida com ••nuxo" da dívida. O algarismo citado por
Sua Excelência se refere à emissão bruta de títulos.. Ora.
o que financia o déficit de caixa (além da criação pri~
máría d,a moeda) é a emissllÇ~ "líquida de títulos", descontada a rolagem do principal. E essa emissã.o líquida,
no primeiro semeStte atingiu apenas a CrS 17,2 trilhões e
não a 115 trilhões, cifra que o Senador colheu sem saber
interpretã~la, leigo que é em contabilidade pública. Não
seria mau que seus assessores também aprendessem a
distinguir entre ..estoqüe" e "fluxo" ...

·
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Contesta em seguida o Sena_dor a necessidade de__..dearitm~tiq_a, a aceitação de um dêficit equivalente a pelo
sestatizar empresas ou cortar gastos para resolve a quesmenos 6% do PIB: Cálculos atualizados do prof. Carlos
tão do déficit". Esse posicionamento é alarmant~. porLongo, publicado na "Folha de S. Paulo" de 13 de ouque inflacionário, e eStrãnho, porque contrastante com
tubro de 1985, encerram previsões ainda mais 9esastroafirmações do Presid_c;nte _Saro~y ~__do Ministro,.f_~.m<!_ro,
s_~. O défjc;_t_dc;:__ç_a,i.x~. C;Oil]O_percentagem do PIB, subiria
todos preocupados com os déficits das estataili. Para dode 5.4% em 19.85 para 6.4% em 1986, enquanto que o décumentasr sua contestação. O Senador menciona o ~ga
f!ÇJ; global ascenderia de 8.4 para 10.6%t
rismo de 243 trilhões de cruzeiro_s d~ "encargos financeiBizarTa:. a-alegação do Senador de que o setor coircitiros", comparativamente a 4l3 trilhões paras. ''outras
vo está se sacrificando conscientemente para garantir o
despesas". Compreensivelmente, dado sua total falta de
ê11;it.o_dQ__ s_e~or privado da economia. O co,ntrário suçedt;::
familiaridade com a técnica orçamentária, o Senad_or__
tendo poupança ~egativa, o Goverilo drena a poupança
acredita que a rubrica em causa- CrS 243 trilhões- se
privada, elevando assim a taxa de juros. Encasula-se em
refira apenas a encargos da dívida. Completo engano.
posições monopolísticas que não permitem aferição de
Essa rubrica, titulada aliás com imprecisão pouco recoeficiência. As -estataiS monopolísticas se habituaram a
mendãvel, inclui o gro.sso das despesas anteriormente
transferir seus custos, mecanicamente, aos consumidoirriputadas ao orçamento monetário, i.e., subsfdíos ao
res, e espetam extrair do usuário, por via de tarifas, os
trigo, açúcar e álcool, preços mínimos, estoques regularecursos de investimento, que deveriam disputar no merdores, além do pagamento de juros, o qual representa
cado, como o faz a empresa privada.
66% da rubrica em causa e 24% das despesas totais do
-Estamos todos cansados das lamurias do PMDBOrçamento. Os encargos da dívida, portanto, estão lOnge
que ma-is pafece um Partido de lamúrias que de idéiasde explicar o déficit. Mesmo se anulados os jl_lros, havesobu;:_q __e_n.f!h:_i9~mento externo e interno que herdou. O
ria a necessidade de sérios cortes nos_gastos das estatais e
Presidente S~rn.c:;Y tem ~!lzão_ em" se queixar da herança~
nas verbas de subsídio, exatamente como afirme_i. Vejo,
Desde que faça mudanças. Mudou sim, mas para pior.
aliás, com surpresa e choque, que a cifra de 2 t 1 trilhões
Em cinco meses da Nova República- AbrilfAgostode cruzeiros, consignada na proposta orçamentária, estâ
o dispêndo do governo federal cresceu de CrS 15,6 tri~
longe de representar o déficit público, pois a julgar por
lhões para 41,4 trilhões, ou sejam 71%, em termos reais,
declarações do Ministro Sayad (Correio Braziliense de 4depois de descontada a inflação do período (55%). Como
10-85),."0 orçamento para 1986 das 321 empresas estaresultado, a dívida pública aumentou em 26% em termos
tais vai chegar a Cr$ 1 quatrilhão", para receitas operareais. Só tem direito de falar contra o pecador quem se
cionais de ordem de Cr$ 700 trilhões. Configura~se assim
abstem do pecado. Não é certamente o caso da Nova Reum déficit potencial de'CrS 300 trilhôes, só nos estatais.
pública ..
Não_ sei em que planeta estava o Senador, ao.declarar
O nobre Senador por São Paulo diz não saber a que
que não é necessário cortar gastos para resolver a quesatribuir meu, .. ímpeto contra a reserva de mercado na
---=-tão do deficit..
_
_ __
âr~a da informática". Uma das razões é que não quero
0 Senador considera também infundadas minhas afirver o Brasil atrasarMsC TeCMtogicamente, fazendO para
mações de que no orçamento de 1986 "não foram inéfiú~-
usar uma-pitoresca- éxpresSão do grande ministro os·valdas despesas de substancial magnitude como os défiçits
do Aranha, _"a fest~_-dos ur_inóis na época da privada pado sistema previdenciârios, dívida externa das empresas
te~te". A -razão mãis importante, entretanto, é que a lei é
estatais inad_implentes (GB-588, MF-30 e MF-09), e déabsolutamente inconstitucional. Entre a Constituição e a
bitos dos Estados e' Municípios honrados pelo Tesouro
lei, fico com a Constituiçãõ.
.
Nacional". Para ilustrar sua refutação o Senador ªfirma,
Reafirmo por isso minhas anteriores colocações, que
num impulso de pensamento desiderativo, que a Previassim resumo:
dência Social não terâ déficit nó ano que vem. Tirarei o L -A p-ropo-sta orçamentá_ria-não é uma peça séria.
chapéu se a Nova República conseguir esse mila,gre: ver
T_r_ata-&.c; d~ llrn. "~cândalo fantasi~do de estátist_iça ... "
para crer! O recente alíviO de caixa do SINPAS_resultou
2. O Çong_res~o deve rej~itaiã._ R~oposta ~ solicit.ar ao
da aceleração do recolhimento das contribuições. pelo
Executivo que a reformule sem incompatibilidades.absistema bancãrio, mas nada foi feito para corrigir os desUrdas: -~lois-é engariar ó Povo tfa-nsinitlr-lhe a esp~rança
feitos estruturais do sistema. Quarito ao déficit_do_s Es~a_:
de que um--déficit previsto" de Cr$ 211 trilhões, superpoSdos e Municípios, é o Senador e não eu quem "'falta com
to a uma expansão monetâria anualizada de 2[0%, nestea verdade". A dotação 3201.03080342.45.5.:--: ~_'Enç;ugos
ano, seja compatível com uma previsão onírica de inlda dívida pública fundada externa"- no valor de 7,644
fação de 140%, no ano vindouro.
trilhões de cruzeiros, cobre apenas as dívidas já assumi~
3. O Congresso não deve aprovar nenhum aumento
das pela União, referentes inter alh_1. ao Ministério dos
de impostos que não seja precedido de um programa de
Transportes (DNER, SUNAMAM, PORTOBRÁS,
corte de gas.tQs e uma política concreta de desestati~ação.
etc.). Não encerram netl.hurria provisão para os encargos--De outra maneira, _não estaríamos restaurando a ordem
emergentes no ano vindouro, que aliás, por desconheCie _s_im sa_ncionando__ a desordem .. Quod Deus avertat...
dos, não poderiam serobjeto de dotação espeCífica, e sim
(Muito bem! Palmas.)
do "Fundo de Contingência". Há duas circuntâncias extremamente graves. De um lado, mesmo os encargos reO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Cçmcedo a
Jativos aos compromisso~ "já assumidos" estão subestipala~a ao nobre Senador SeVero GomeS, _êoino_ Uder.
mados. A cifra de 7,6 trilhões é lírica porque a própria
-o SR. SEVERO GOMES (PMDB _ SP. Como
SEST -u:nYConfidenciado que os estima em 25 trilhões.
Líder. pronuncia 0 seguinte discurso. Sem rcevisão do
orador.) -Sr. Presidente e Srs._ Senadores:
Esse dado é de estimativas não _oficia1s. De outro laçio. a
0 ilustre Senador Roberto Campos procurou descrereserva de contingência- 27,3 trilhões- não dá sequer
para manter o salário real do funcionalismo público!
ver a crítica que fiz aqui, na semana passada, como um
O nobre Senador considera enganosa minha afirconjurito de in:Sultos sem raciocínio. A minha preocumação de que o orçamento para t986 "acarreta aumento.
paCão, --n-este -m(imento, é de ni.ostrar qUe esses r_a_docf~
da proporção do déficit em relação ao PIB". E acr.~cen~
nios são corretos, portanto, não são insultu~sos.
ta que não s_e pode estabelecer co.mparação entre a atual
A primeira obServação do Senador Roberto Campos é
proposta e as anteriores, porque_ ''o custo das_ çlfvidas,
relativa ao problema da atitude predatória com relaçãQ à
não incluído no orçaJJlento d~ 12_84, foi de 104- trilhões d~
poupa11ça, na medida em __que, com um déficit de 211 !ricruzeiros, e só eJe r_epresentava muito mais que os 5,9%
lhões, e a Preocupação-qUe não estâ, vamos dizer, exdo PIB previstos para 1986". Novamente, o Senador inpressa, nem a_firmada ~m nenhum lugar, de c_obrir esse
cide na confusão entre Q "estoque" da dívida e. "fluxo" __
déficit_ com o aumento da dívida pública, que estaria
da divida. O algarismo citado _se refere ao estoqueaçu--:-- - --OcO_~en~-~~ã atrt:Ude predatOria com relação à paumulada ao_lo_ngo do tempo. Minha correlação se refer:e
pança privada que, no meu entender, nãQ corresPonde à
ao conceito abrangente dQ '~déficit_ de caixa", estatistica~
verd_l_lde?-._ Pqr guê?_ Porque, desse déficit de 211_trilhões, o
Senador RobertO Campos ilão desconhece que há uma
mente verificado até agosto deste ano e extrapolado até
parcela sub~tancial_e.quivalente ~ 60 trilhões de cruzeiros,
dezembro. A probabilidade é de que esse déflcit seja de
que são títulos que estão no Banco Central e, QOrtanto,
5,9% do_ r.LB~ se _c;_ste crescer a 5% ao ano. A proposta
orçamentária, baseada numa hipótese de crescimento do
não irão pressionar a poupoança -privada. Mais ainda,
PIB de 6% ao ano, implicaria, por simples manipulação
que desse déficit há uma parcela coberta por operações
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de crédito externo, que também não irâ competir com a.
poupança privada.
Se retirarmos esses 60 trilhões em títulos que estão no
Banco central e mais oS 15 trilhões e 700 bilhões em operações de crédito, que não competem com a poupança
privada, chegaríamos a 135 trilhões. Mais ainda, como _
há um programa'de melho_rar o desempenho das estatais,
principalmente com uma volta a tarifas realistas, chegaríamos ao que estâ no orçamento de um déficit de 105
trilhões, pOrtanto, n~o 40~ da poupança, mas exatamente a sua metade, ÍO% da poupança. O que se pode dizer é
que, neste ano de 1985, se examinarmos o processo é que
vamos encontrar, no cumprimento do orçamento herdado,_u_rna_importância _de deseqililfbrio em torno de 40%.
Quer dizer, esse o_rça.mento para 1986 é um o_rcyamento
que reduz a busca _d_e recursos que podem ser, vamos dizer, de um lado, com lançamentos de títulos, com um
melhor desempenho da economia, com cortçg, despesas,
o que re~Jmente mostra que é um orçamento sério, exatamente a metade do que se espera para o desempenho
de J9E5.

Ó nobre Senador também reage contra a afirmação ligada a uma proposta neocolonialista, que é o que identificamos no seuo_ discurso. Quer dizer, entendemos que
quem quiser entregar o controle das grandes empresas
estatais para o capital estrangeiro, estará realmente entregando à massa da economia brasileira, a capacidade
de decísão, porque sabemos muito bem que o poder,
dentro de uma sociedade, não se exerce pura e sim;:,lesmente de_ntro dos seus aspectos formais. Conhecemos o
que havia da sociedade brasileira. Conhecemo_s qual é o
peso. por -exemplo, hoje, das deci_sões, principalmente
nesses anos passados, na área financeira, que era influen-ciados por um setor que tinha capacidade de gerar decisões com a sua pressão interna dentro do PaJs.
O Sr. Roberto Campos-- V. Ex• me permite um a par~
te?
o sR. sEvERo GOMES - Eu ouvi com" Ini.tita:
atenção a V. Ex•, de: maneira que deixe, primeiro, eu
acorrrpanhar o d~sCurso de V. Ex• e, em seguida, darei o __
aparte.
O Sr. Roberto CamPos- E que o controle ucionárío
não poderia ser vendido sem modificação legal. Várias
leis garantem a manutenç1io do controle acionário. Seriam participações minoritárias.

0 SR. SEVERO GOMES- Nobre-Senador, eu acho
que o Congresso inteiro sabe, e V. Ex~ já declarou muitas
vezes. que é partidário de uma desestatização completa
da economia brasileira, de todas as empresas e não se
trata pura e simplesmente dessa nuance que potlerfamos
ufanar ...
O Sr. Roberto Campos- Dentro dos limites legais.
O SR. SEVERO GOMES- V. Ex• me permite continuar não é?
X3 Ex• se refere ao discurso do Presidente Sarney. Ora,
não é só o Presidente Sarney, o PMDB, todo o Congresso brasileiro des~ja que aquelas empresas que cafram na
mão drJ Govem.o... _por motivos que todos conhecem, sejam priVatizadas. Isso é o desejo de todo o mundo. O que
nós não queremos é a privatização das grandes empresas
que foram _responsáveis, no passado, pelo avança da economia brasileira. Nós não teríamos uma indústria automobilística se não tivéssemos uma grande siderurgia es-tatal~ e· ás_siin. por diante.
Então, nisso, não há nenhuma contradição. Todos nós
queremos a desestatização dessas empresas que caíram
na- -niâO
Governop-or "aêidente de caminhos.
Outro ponto colocado pelo Senador Roberto Campos
é, o pfoblema da AMFORP. Ora, custa a todos nós entender esse processo, por mais que ele tenha sido aprovado pelo Governo, por mais do que ele tenha sido até referendado pelo Congresso. E preciso lembrar que, em 22
de abril de 1962, o então Embaixador em Washington,
hoje Senador Roberto Campos, assinou um memorando
com.o Goverpo americano em que o Governo brasileiro
se obrigava a adquirir o patrimônio da AMFORP pelo
valor de 43 milhões de dólares.

-ao

Outubro de 1985

Dizia o Ministro das Minas e Energia, à épOca, Oliveira Brito, que essa atitude do Senador tinha sido tomada
sem o conhecimento do Presidente da República e nem
do Ministério das Minas e Energia. Mais tarde, o Canse~
lho Nacional de Economia avaliou esse patrimônio em
46 milhões e a ELETROBRÀS, mais generosamente, em
57 milhões. Ocorre que o património da AMFORP foi
comprado por 142 milhões e 700 mil dólar~. Infelizmente, não estã aqui o -senador Cid SaOJ.paio, testemunha, na
época, como Governador de Pernambuco, dessas operações. Mas, para termos uma idéia, posições semelhantes na época; na construção de Três Marias, gastou-se o
equivalente a 162 dólares por quilowatt; a de FURNAS,
134; e na compra da sucata da AMFORP, 269 dólares
por quilowatt. Levando em consideração que a grande
maioria dessas concessões já 6st3.vani perem-ptas, jâ esta~
vam caducas.
O Senador reclama com relação à afirmação de que
nós estávamos diante da idéiasf;iscistas. Da me$ma m;aneira com que ele imagina que os técnicos do Governo,
que os Ministros do Governo deviam se reiubilar com o
fato de serem chamados de esquerdistas, eu também poderia imaginar que o Senador ficasse contente com o fato
de ser chamado de fascista, porque o fascismo, pelo menos, era uma direita, na êpocã, que tinha um projeto nacional, que tinha um projeto popular, muito diferente da
direita contemporânea, que tem o projeto antinacional e
o projeto antipopular.
O Senador volta a falar no- problema do déficit de iii
trilhões, e que eu já tive ocasião de mostrar como é que
isso aí, na verdade, com relação a sua cobertura, resumese à metade.
O Senador recorda o problema do Estatuto da Terra".
Eu quero lembrar que o Estatuto da Terra;-que foi aprovado, que está hoje em vigor, não é o EstatUto da Terra
da proposta originária do Ministérío -do Planejamento.
Foi um tema discutido na êpoca e que, no COngresso,
sob a Liderança do então Deputado Bilac Pinto, foram
introduzidas modificações fundamentais. A questão fundamental que eu colocava na época, é que, no projetõ
inicial, _o que havia era a idéiS. de que a boa agricultura
era a propriedade familiar, e o que não fosse a propriedade familiar não seria a boa agricultura, desconhecendo, evidentemente, o que era a agricultura brasileira de
hoje, e da época também, da sua capacidade de engendrar e produzir, que todos nós conhecemos.
O prablema da desnecessidade da desestatizaçào para
cobrir déficit é que vem do que? Primeiro, a responsabilidade das grandes empresas que ninguém quer ver privatizadas corresponde a 90% do património, d_os investimentos -- ELETROBRAS, S!DERBRÁS, PETROBRAS, Vale do Rio Doce. Quer dizer, com relação
ao restante, a desestatização de pequenas empresas, realmente, teria um efeito irisigriificante com relação ao volume de recursos.
S. Ex• volta a falar do problema da Previdência. Quer
dizer, todas as informações que vêm à ãrea governamental, é de que hão haverá déficit da Previdência. Então,
nós vamos assistira senador Roberto Camp-os continuar
afirmando que haverá esse déficit; inaS não há nenhuma
base para isso. A não ser aqueles dados ·que não estão ao
nosso alcance, e que aqui o ilustre Senador colocou
como dados de conversas íntimas e que- não eScapam anossa compreensão, a nossa inforinação.
E com relação às estatais, o que se espera ê o seu melhor desempenho e que elas não tenham déficit, -e que,
portanto, os recursos que estão alocados para a satisfação de eventuais problemas que surjam na ârea dosEstados e MunicíPiOs, ou podem ser cobertos pelos recursos que jâ estão aloc_ados, ou pela parte da reserva de
contingência.
A outra questão é o crescimento do déficit com relação ao Produto Interno Bruto que, de acordo ccom o
ilustre Senador, passa em 85 de 4,7 para 5,9. Ora, realmente, esse dado é verdadeiro, e ele passa principalmente
pelo aumento do serviço da dívida interna crescente e
que é responsável, por uma diferença de 1.3. Só o_ crescimento da dívida é responsável por cerca de I%. O restante, poder-se-ia atribuir, comparando um orçamento com
o outro, é de que no ano passado nós não Hvemos o estrangulamento, o congelamento de preços das empresas
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estatais; que-; evidentemente, na medida que têm os seus
preços congelados vão aumentar o déficit.
O dado verdadeiro para se avaliar o desempenho é o
déficit de ciixa ilobal,- porque esse mostra õ funcionamento-ao nosso-orçamento: Nós tivemos e vamos ter em
85, dentro da projeção, um déficit de caixa global de setentà"-e-dciís trilhões e para 86, um déficit de cinto e cinco
tdl_hões. Portanto. um défíciCSe-reduz enotmemen~e. de
um a~Õ para outro, cresce' com relação ao Prod_uto_lpterno Bruto, pelas razões que indiquei, mas a redução do
déficit de setenta e dois trilhões para cento e cincO, é bom
lembrar que é preciso inflacionar o setent~ e _dois para
poder comparar as duas cifras, e se ~le fo_r inflacionado
para acomparar com o déficit de 86 nós chegaríamos a
um déficit de cento e oitenta e sete este anõ.
Cõ-mrelação à repetição de que não há um sacrifício
do setor coercitivo, acho que basta lembrar que grande
parte da nossa expOrtação de produtos industrializados
se torna possível, porque se compra um aço a preços
congelados, que Se compra energia a preços também
congelados, e qiie tudo is-so vai se resumir Oa redüção do
preço do setor voluntârio das empresas que estão realizando exportações.
V. Eit fala, de n-ovo, na reserva de mercado da informática. Eu acho que esse é um capltulo também do panorama maiS aniplo do projeto de reco ionização. Não só
fala sobre o proble01a de reserva de mercado da informática, comO no seu díScu-rsci procura mostrai da absõluta
desnecessidade da criação do Ministério de Ciência e
Tecnologia. Criado, idéia do -ilustre patrício Tancredo
Neves, mas que, no_d_iscurso, o Senador procura dizer
que foi uma distr<:~.cão, um cochill) de Tancredo Neves.
Não, não foi um cochilO é- um Pafs gue deseja se desenvolVer cieOtificamente·, 'tecnOlogicamente e a reserva de
mercado é uma vontade nacional. Se nós formos conVersar hoje com a universidade, com a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência, com os empresários, para
discutir-esSa queStão, quer dizer, as únicas pessoas que
eu realmente conheço e que estão contra a reserva de
mercado é o Senador Roberto Campos e o Presidente
dos Estados Unidos, Ronald Regan. Enfim, Sr. Presidente, outros d_etalhes poderiam ser abordados no curso
desta resposta, e há dados novos, oferecidos pelo Senador Roberto Campos, que vamos examinar com o maior
cuidado.
Mas eu gostaria de fi~alizar, procurando dizer primeiro que nã_Q eram insultos, mas claros raciocínios. E, se-- gundo, que este or_çamento é uma peça séria, é uma peça
que se analisarmos corretamente vamos verificar que há
uma redução do déficit, que existe uma preocupação
com relação a todos os itens, na relação das suas despesas e do orçamento que foi elaborado. E o maior mêrito
desse orçamento é de que, pela primeira vez, nós estamos
revclanqo o déficit que estava escondido no período passado. Eu quero lembrar que o Senador Roberto Campos
falou pelo_ PDS que, ~urante todos esses anos, manteve a
aproVação, sem-disc-utir, da -parte esconàída~do déficit,
que agora vem à luz do sol. Haverá, evidentemente, imperfeições nesse orçamento, mas pela primeira vez neste
ano de 85, surge um orçamento que procura englobar todos os itens de despesa que estavam ocultos no passado e
que monstram a _disposição deste Governo de oferecer
uma peca séria, refletida à consideração dQS Srs~ Senado·

res.
Muito obrigado. (l\1uito bem!)
O Sr. Roberto Campos- -sr. Presidente, peço a pala~
vra, para uma explicação pe.o;soal em vista de ter sido objeto de alusão pessoal._
O SR._PRESIDENTt (José Fragelli)- Par_a_uma explicação pessoal V. Ex• tem a palavra por dez minutos,
nobre Senador.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, meus
comentários são os seguintes:- Diz o nobre Senador que
não é objetivo da proposta orçamentária exercer nunhuma pressão sobre o .setor privado, sugando-lhe poupança. Ora, a proposta orcam(mtâria encerra um déficit
previsto de 211 trilhões de cruzeiros, dos quais 195 trilhões a serem financiados pela emissão de títulos públicos. Quem vai comptar esses títulos públicos? Uma pequena parcela pode ser comprada pelas estatais, o grosso

terá que ser comprado pelo mercado, em competição,
portantõ, Com_ o uso da poupança privada pelos agentes
privados. A carteira de títulos do Banco Central representa operações de controle monetário, via open market e
não fina:nçiamento do déficit. Na realidade o GoVerno
sugará inuíto mafs que 195 [rHhões porque, como já expliquei, há grave subestimação do déficit. Poder-se-ia dizer que o Governo recorrerá -a impostos; impostos são
também sucção de recursoS privados. A emissão de papel
moeda é também um "imposto-inflacionário", ou seja,
novamente uma sucção de recursos no setor privado. A
verdade é que qualquer que seja a forma de seu financiamento, um déficit dessa magnitude_ implica uma ab·
sorção de fatias da poupança privada.
O nobre Senador se referiu á possibilidade de conversão de empréstimo em participações aciõnárias, como
"neocolonialismo". Ora, há até incentivos fiscais para
encorajar essa conversão. Alguns rebates fiscais, previs-tos na legislação, visam a iriduzír empresas, aqui localizadas, que tanham dívidas externas, a convertê-las em
participações acionárias. Não se trata, portanto, de inovacãõ neocolonialismo. Quanto ao perigo de se transferir e controle de grandes empresas estatais para os credores estrangeiroS, há que atentar que vã rias dessas empresas são cobertas por dispositivos legais que vedam a venda de mais de 49% de ações ordinárias. A não ser que se
mud-e. a- rei, as Priv-atizações teriam Que ser dentro dos Iimítes legais, ou seja, através de participações minoritárias· de ações ordinâríãS -o-u {xfrHCípaÇões erri açôes pre--ferenciais. Não existe o perigo que indicou. o nobre Senador. conquanto eu não considero isso-um perigo. Para
mim, o Governo ~ssegura o seu controle sobre a economia e defende sua segurança, através do seu poder eminente de legislar, tributar e desapropriar, e não através
da propriedade acionária. Se os Estados Unidos dependessem para sua Segurança de ter uma estatal de petróleo, de aço ou ôe que seja, seri_am o país mais indefeso
do mundo, porque não tem estatais. No entanto, ganharam duaS gue_rras mundiais ... -

Há

uma afirmação bizarra de que eu, como embaixador, teria as~inado um memorandum a meu talante. Isso é_
estranho na praxe diplomâtical Nenhum embaixador,jamais assinaria um memorando para um governo estrangeiro sem autorização eXpressa. Eu recebi autorização
expressa do Itamaraty, simplesmente porque o Presidente Goulart havia se convencido. dos ~rgumentos do Presidente Kennedy, d~ que era. preciso nacionalizar as empresas americanas, necessáriás de serviços públicos. Receia va o Pres!aente Kennedy que, se isso não fosse feitO,
transforma-se-ia Cãda aumento de tarifas, pai-a as empresas de eletricidade ou telefonia americanas, num cãso diplomitiCo e numa explosão nacionalista. Recordo-me de
ouvir o Presidente Kennedy dizer ao Presidente Goulart:
''Pelo amor de Deus nacionalize essas empresas. A rigor
não é_ preciso pagar _não ser a Int!ito longo prazo, e eu
me esforçarei por obter generosos termos de pagamento.
Darei, em contrapartida, fundos do trigo em doação ao
Governo brasileiro, para que possa fazer o pagamento
iniciai. eleimando O-Peso económico da compra, a: fim de
obter tranqUilidade política. O meu desejo ê anteciparme aos problemas políticos, porque, senão, o Congresso
americano vai querer estabelecer restrições ao fluxo d_e__
investimentos e financiamentos para ·o Brasil, se houver
·confiso:;o ao invés de compra negociada."
O- President~ Goulart aceitou,_ obviamente, esse raciocíniO que era lídim.o. Na iealidade, a transação efe-:
tuada folótima. Pagamos sim 143 milhões de dólares,
mas o Senador se esqueceu de dizer que as prestações se
escalonariam ao longo de 40 ano_s, de 1964 a 2009; que o" Expor Import Bank" nos deu um financiamento inicial
equivalente ao pagamento à vista; que as avaliações_oscilavam entre 160 e 172 milhões de dólares. e que_a transação foi aprovada pelo Congresso Nacional, ao qual foram abertos todos esses números. Como embaixador
não assinei nada sem autorização, cumpri ordens, como
o revelará qualquer pesquisa nos arquivos do ltamaraty.
Outro assunto é o Estatuto da Terra. Diz o meu caro
amigo, Senador Severo Gómes, quê o defeito bâsico da
proposta inicial era assimilar a reforma agrária à frag. mentação do país em pequenas propriedades. Nada disso. Desde a proposta origiilai se garantia sobrevivência à
"empresa rural", eempreSa rural poderia ser um latifún-
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funcionáriO-s em atividade, quando todos enfrentam os
mesmos problemas de uma inflação de três digitas.

m-onstraram o verdadeiro espírito de jornalismo, de persistência e de coragem". O responsável executivo pela or-

Ao encaminhar esse apelo dos aposentados ao Minis-

ganização do prêmio, o também Jornalista Alípio Viana·

tro Aluízlo Alves, esperamos que Sua Excelência examine as razões apresentadas, fazendo-lhes justiça.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

_Freirc,-completou: "A matêria foi escolhida porque reve~
foli-O esforço conjunto de uma equipe no sentido de descobrir os responsáveis pelo crime~ o Juri entendeu que
este compromisso em ir até o fim na busca da verdade é
uma das principaiS.v'ir"tiides da profissão de jornalista".
Ao exercer essa busca, o C()rreio Braziliense fez, antes
de mais nada, Jornalismo. Buscou a n_otícia. buscou a
verdade. Encontrouwas. O que mais engrandece essa luta,
porém, é ter ela se exercido contra um formidável con~
junto de forças,_ que se espraiavam pelas bases carcomidas da Velha República.
Na realidade, a n~tícia não se esgotava, como num
caso policial comum,_ ao se desvendar o nome do assassino. Que o autor da matéria do crime se c_hame Naàreno
ou Divino 45 ou quem fôr, esse fato não elide outro, de
malar relevo, que operava no âmago da polícia de
Brasília uma organização criminal. Mais do que isso,
apUíau.;se que esse tumor tínha ramificações em outras
áreas, até mesmo _em escalões subalternos das Forças Arftfa"das. Pior, cOmprovou~se que as autoridades policiais
errtfirreg--adas de proteger a população e pagas para isso
como o dinheiro dos impostos sofridamente recolhidos
por esses-contribuintes, estavam na realidade protegendo
as· bandidos. Maior distorção do que essa é impossível.
Note-se que- Mário Eugênio, na sua competente e incansável faina policial, passara a evitar referir-se-a essã
gang como Esquadrão da Morte. Á medida ern que se
aproximava da elucidação de diversos crimes até então
misteriosos, como o assassinato de um chacareiro queresidia-_·próximO ·de. ~rasília, perce.bera que seus autores
eiam meros ladrões de carros. o volume de "negócios"
por eles movimentados tornara-se fabuloso. E, gozando
··"das _certeza de impunidade, a quadrílha fazia o que se
chama na gfria policial queimar arquivos, matando desapiedadamente quem se interpusesse entre eles e sua lucrativa in-dústria. Dos carros furtados o ..negócio"
~rnp_liara~se. No c~rne da polícia incrustara-se a mais ativa quadiilha crimi.nosa que já funcionara no Distiito Feder;Jl em todos os tempos. A descoberta custou a vida do
repórter.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Sr. Senador
Martins Filho encaminhou à_ Mesa requerimento de informações que, nos termos do inCiso VI, do art. 239, do
Regimento Interno, será examinado pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
pa,lavra ao nobre Senador João Calmon.
OSR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:_

Desde que, a 10 de novembro do ano passado, o assas-sinato do Jornalísta Mário Eugênio choc-ou a opinião
pública de todo o País, sabia~se que esse nefando crime
reunia característica muito especiais. Não era apenas o
fato de se tratar de um jornalísta, morto presumívelmen~
te por razões ligadas ao exercício de sua nobre tJrofissào.
Infelizmente, a História recente do Brasil reúne algumas
centenas de casos de exercício "da violência Contra-profis..
si anais de imprensa. Havia no ato de barbárie pe:rpet"ra~
do em Brasília um outro componente: era a certeeza de
que, à época em que foi rriOito, Mário Eugênio investiga~
va crimes nos quais, presumia-se, elementos da própria
polícia estavam envolvidos.
O comportamento das autoridades policiais, após a ·
morte do jornalista, apenas agravou essas suspeitas. Não
há a menordúVidadeque a polícia de Brasília, tlOS meses
que se seguiram ao chocante crime nada fez para elucidá~
lo. Muito pelo contrário, esforçou-se ao máxinlo para:
pro-cmstinar, para levar um arremedo de inquérito aperder-se em meandros inexplicáveis, para deixar livres
os verdadeiros culpados. Apenas um a força impediu que
isso acontecesse.
Foi a determinação da equipe do Correio Braziliense,
a começar pela sua direção, que permitiU o esclarecimento do chamado Caso Mário Eugênio. Operando com
sólido apoio da opinião da população de Brasília, mas
contra a poderosíssima cúpula policial do Distrito Federal, que agia amparada nos mais obscuros e sombrios
desvãos da Velha República, o Correio Brazillense não
titubeou um só momento em sua busca joroãlística_ úa
verdade. E a encontrou.
O reconhecimento nacíonal desse esrO~ço aCab~ de vir
com a conquista, pelo Correio Braziliense e sua equipe,
do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Hum a. nos. na categoria de jornalismo escrito. Na realidade, o
maior prênúo que os profissionais do Correio Braziliense
poderiam receber estava na consecução de seu objetivo,
o de poder, enfim, noticiar o esclarecimento do Caso
M.írio Eugênio. A outorga do Prêmio Herzog veio COw
roar esse sentimento de realização, mostrando que a
Nação acompanhara esse .esforço e ligando--o indelevelmente à fíguru de um outro jornalista mártir.
Vladimir Herzog, nunca é demais lembrar, morreu nos
porões do regime então vigente por se ter tornado, igualmente pelo exercício de sua atividade profissional, uma
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Ot.Jtros veículos de comunicação, Herzog tivera sua cabeça coloC<.Jda a prêmiõ pelos órgãos de repressão. Sua
morte, mesmo contristando a todos, não foi porém em
vlio: ao reagir a ela, bem corno a do operário Manoel
Fiel Filho, ocorrida em circunstâncias semelhantes, o
Presidente Geisel pode mostrar que os tempos mudavam, ainda que lentamente.
É nesse sentido que o Caso Vladimir Herzog e o Caso
Mário Eugénio apresentam inegável convergência. Em
um crime, como no Qutro, os responsáveis encastelam-se
no Poder. Em ambos, jogam com a garantia da impuni~
dade. Em ambos, usam da ma.ls revoltante prepotência
para impedir que a verdade chegue ao conhecimento do
pUblico. Tudo isso vem valorizar o trabalho do jornalista
que, contra tão grandes potestades, joga apenas com seu
espírito profissional para chegar à verdade.
Ao anunciar a escolha. do premiado desse ano, o jornulista Arlindo Mungioli, Presidente da Associação Brasileira de Imprensa em São Paulo, explicou que o Coireio
Braziliense e a equipe cobriu o caso Mário Eugênio de-

O aprofundamento das investigações por pouco não
custa a vida de outros. As ameaças eram freqUentes e h a~
via indícios de que elas tinham fundamento. Carros de
chapa fria i-andavam o Correio Braziliense e as residéncías de jornalls.tas.-: Apenas algumas vozes ousavam
denunciá-las- e várias delas se levantaram aqui mesmo
no ~nado. Lembro, entre elas, a do nosso companheiro
-de bãncada, Fábio Lucena.
- Çontªnç!o com a eQcjente _orientação do a-dvogado Ai~
dano Faríãs, a eqUipe do Correio Braziliense não esmoreceu, não fosse o jornal um dos braços principais da organi:;.;ação fundada pelo não mellos indómito Assis Cha~
teaubriand. O esforça de reportagem prosseguia, desenrolando a duras penas o fio de uma enorme meada. A
cada passo, novas figuras da cúpula policial apareciam,
--~Dvofvídas em atas de protelação ou de desvio de suas
atividades funcionais, quando não de envolvimento puro
e simples com a quadrilha.
__ fpi dessa maneira que se chegou ao fim. Quando outr.os órgãos de imprensa já se consideravam saiisfe"itos
com a _confissão de um ou de outro dos gangsters, a equipe do Correio Brazilieõse mostrava qua ainda havia algo
mais a pesquisar, que a ferida era mais profunda. A colaboração do Comando Militar do Planalto e do governa~
dor José Aparecido, já mudados os tempos e iniciada a
Nova RepUblica, revelou-se extremamente importante.
Rt!velou-se enfim- a dimensão do tumor. Revelou-se
quem integrava a quadrilha, qeum a protegia.
O mérito maior dessa batalha cabe, portanto, ao Correio Braziliense, como o reconhece o Prémio Valadimir
Herzog que lhe é agora conferido. A partir de sue Supe-rintendente Edilson Cid Varela, lembro aqui os nomes
d'!_ que, exercendo funçõ-es ·de chefia -na redação, presidiram ~~uranteesses meses de expectativa e de pressões, en•
tre eles Ari Cunha, Ronaldo Junqueira, Fernando Lemos, Renato Riella, Ari Lo-pes Cunha, João Batista de
Abreu. Lembre-o editor de Polícia, que sucedeu a Mário
Eugênio e que coordenou toda essa luta, o jornalista
Carlos Honorato, bem como dezenas de repórteres de
qUe, -na impossibilidade de citar todoS os nomes, posso
mencionar aqui Conceição de Freitas, José Luiz de Oli-
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veira Filho, Pelágio Gondim, Joaquim Monteiro, Zanome Antunes, José Guilherme Soares, Nelson Mota, NelsOn Pantoja e tantos outros.
Caberia lembrar ainda o papel arriscado desempenhada -pelos repórteres fotográficos, encabeçado_s por Givaldo Barbosa, contando entre outros ·com Francisco Gualberto, Luiz Marques Randal Junqueira, Gilberto Alves,
Adauto Cruz. E_, por fim, o trabalho anõnimo mas não
menos importante dos revisores, irt}pressores, montadores, distribujdores do Correio Brazilense. A eles p~rtence
essa lição de jornalismo, essa êpica história da luta pela
liberdade da imprensa nacional.
Os efeitos dessa lição se desdobram sobre o País como
um todo. Não é apenas nos Estados Unidos que existe
um jornal, o Washington Post capaz de desencadear uma
inveStigação "que levou ·à rehúncía õ presidente Richard
Níxon. Aqui, tãmOêiri.-;-rfó Planalto Çentral, um jornal se
insCreve~- cOm singular relevo, na história da imprensa
brasileira, com uma admirável proeza, com um obra prim-a de bravura, de Solidariedade humana e de ciVismo.
(Mui to bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-res:
Há poucos dias, recebi uma Mensagem do Governador em exercício de Mato Grosso que me faz um apelo
p<ira que exista uma providência, junto aos órgãos competentes, no que concerne o impasse criado pelos índios
das Reservas de Sangradouro e Meruri, relativa a pavimentação da Rodovia BR-070 trecho que liga Cuiabâ a
Barra do Garças em Mato Grosso.
Entre as exigêncíils, diz o Governador, os índios desejam uma indenização por danos morais, culturais e sociais no valor de vinte e quatro bilhões de cruzeiros.
Leio, Sr• .Presidente, Srs. Senadores, o teor da referida
Mensagem, esclarecendo que o asfaltamento que está
sendo executado é_ importanttssimo para o desenvolvimento e integração de Mato Grosso.

Exmo. Sr~
Senador Gastão Müller
Brasília- DF
Diante da situação de emergência criada pelos
índios pertencentes as reservas indígenas de Sangradouro e Meruri, relativa à construção da obra de
pavimentação da BR-0701 vimos solicitar ao ínclito
representante do povo matogrossense no Congresso
Nacional sua participação na reunião que faremOs
realizar em Brasma no próximo dia 25 às 10 horas
no gabinete do Presidente do Senado Federal Senador José Fragelll a fim de que juntos possamos encontrar viável solução ao problema sem solução de
continuidade para os trabalhos já em franco desenvolvimento naquela área.
Para melhor ilustrar vossência da grave situação
surgida esclarecemos que o governo do Estado de
Mato Grosso, atravês d.e _convênio de construção
delegado pelo DNER está pttvimentando a BR-070,
numa extensão estiiriãda de421 k. Essa estrada margeia a reServa indígeila sangradouro em uma extensão de 20 k e atravessa a reserva Meruri em 31 k. As
obras de pavimentação, junto as reservas indígenas,
estão realizadas, em virtude das comunidades indígenas estarem fazendo uma sêrie de exigências entre
as quais:
- i ndenizaçàQ por da nos morais, culturais e sociais no valor -de 24 bilhões de cruzeiros- "C. ata
do FUNAI DE 26-08-85".
-desapropriação de uma área de terra- "Vol___t<_l Graride'' de 34.000 hectares, para serem incorporudn a uma das reservas.
Foi firmado com a FUNAI o termo de coilvênio
nY 057/82, qUe pievê a realização de uma ·série de
serviços iodoviários, no interior das citadas reservas. Com eqvipamentos do próprio DER-MT,
como condição para pavimentar a rodovia BR-070
que desde 1962 foi implantada, cortando a reserva
l\lferuri e margeando a reserva Sangradot.Jro, em
cujo truçado estâ sendq mantido o. projeto, conforme solicitação por escrito feifã-ão DER pelos chefes
das com unidades, já que o DER tinha outra opção
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de traçado mais econôniico não passando pela reserva.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Outubro de 1985

ORDEM DO DIA

Concedo a

pulavra ao nobre Senador _Lomanto_Júrüo:r._

Esse convênio, logo após terem sido iniciadas as

obras, foi contestad(l p,elos atuais representantesindígenas que alegam não terem sido o_uvidas asJi~ __
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia
deranças, e que os índios que manifestaram conCor- o·se1fltli1TeO.IsCi:ffSO:) -=.-sr. PreSidente e Srs, Senadores:
dância não tinham autoridade para representar os
O vespertino A Tarde, maior e mais tradicional jornal
demais.
du Bahia, comemorou, ontem, 73 anos de fecunda ex.isApesar do contrato de financiamento dp _.SID
fênCía;
__
não prever, em hipótese alguma, indenização ou in-Seu fund~=dor, o -inesquecível Simões Filho,jorrfalista
de grande valor e entuSiasmo pelas grandes causas, o
vestimentos fora da obra rodoviária, propusemos a
ouvir unicamente as Comunidades indígenas, tutelaidealizou e tornou realidade, para que fosse o jornal iodas pelos representantes da FUNAI, em 16~8-85, e
dependente e defensor dos interesses maiores da Bahia.
Por isso sua envergadura ímpar, que não se dobra ante
foi firmado um noVo termo de acordo no qual os
as maiores adversidades, desde que estejam em causa os
índios pediam uma indenização de Cr$ 7,50 bilhões,
mas aceitavam CrS 2,40 bilhões- valor esse_corresinteresses nacionais e baianos. Por isso_ sua vibração
pondenteà transformação dos serviços relacionados
enorme pela liberdade de opinião.
no convênio n9 057/82 em recursos pecuniárioS.
_ todaS essas raZões fizeram ·de A Tarde o vespertino
respeitá~el d~_ todos os__ baiano~ e ~ua leitura um hábito
Agora, fomos surpreendidos, nas obras, por atas
de violência cometidos pelos fndios junto aos-peões-- --- dos fiffiõ~ da--DOa terra: - - - -- -da firma C.R.Almeida, no trecho que margeia areserva de Sangradouro, impedindo 0 prosseguimento
Os sucessores de Simões Filho continuaram-lhe sua
dos serviços, enquanto não fosse depositado 0 dipegada e, com o passar dos anos, A Tarde se afirma cada
nheiro no banco - 24 b_ilhões -(:a ~re:a d_e Volta_
Vez maiS em-süã. lrlaependênCia e- em slrá luta pelas granGrande- 34.000 hectares- não fof>1;e in~ç)rporada
des causas.
a reserva.
------=-- Felicito assim a grande equipe responsãvel por esse
Evidentemente, estamos· solicitando providênjQrnal, JiQerada pela sua dinâmica Presidente, dona Regina Simões de Mello Leitão, sob 0 timão firme de seu
cias, visto que os índios estão recebendo orieritações
danosas ao bom entendimento, de origem ainda não
Superintendente, Renato Simões, pelo seu eminente
detectada por nós, mas que, com certeza, a permaOiretor-Redaior Chefe, Dr. Jorge Calmon e pela arguta
necer tal situação de desrespeito total às instituições
eficácia de J.A. d.a Cruz Rios, seu Redator-Secretâ.rio.
e autoridades constitui das, o Estado-e a União irão
sofrer danos irreparáveis, alêm de se abrir um preceAde$ to-dose i. toaos osjornaHsi;:ts Que formam o cordente perigoso no relacionamento com as com unipo de A Tarde a seus funcionários dos mais _sirilples aos
dades indígenas, cujos desejos sofrem mudanças de
ri-tãiS gfãdu:Jdos, env:iamos nossos parabéns, fazendo voacordo com o humor_ dos padres salesianos que mo;.
tos.que·A Tarde continue em sua trajetória dinâmica e
ram no mesmo local.
brifhante quando festeja mªís_ um aniversáriO: de suafeCertos de que mais uma vez vossência não medicunda existência. _(Muito _bem!)
rá esforço para ajudar o Governo a contornar esta_
delicada situação, antecipamos os nossos sincerosO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Não há mais
agradecimentos.
,
oradores insciitos.
Wilmar Peres de Farias- Governador do EstaNada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
do de Mato Grosso.
-ses-são, convocando sessão_ e_x.traordinária _a realizW<se às
18 horas e 30 minutos de hoje, com a s~inte
E~a o que tinha a dizer. (Muito_ bem!)

-IVot~ção,

em turno único, do Requerimento n"'414, de
1985, de autoria dos lideres Octávio Cardoso, Nivaldo
Machado e Hélio Gueiros, requerendo nos termos do
art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei-do Senado n'>' 201, de 1985-Complementar, que
criu o Estado de Tocantins e dá outras providências.
=

-2Dh;cussào, em turno único, da redução final (oferecida
pela Comis_sào .de ReQªçã_o em_seu Pareçer n'>' 838, de
1985), do Projeto de Lei do Senado n~' 81, ele 1984Coinj)lemelltar, de ãUtoria do Senador Jorge Kalume,
que dá nova redação ao§ 19 do art. 106 da Lei CompleQféntai' n? '35"de 14 de março de 1979.

-3Discussão, em tUrno único, da redação final (oferecida
pela Com-issão de Redação em seu Parecer n9 8J9; de
1985), do Projeto de Resolução n'>' 43, _de 1983, de autoria
do se·nador Henrique Siintíllo, que dà nova redação ao
Inciso XI do art. 239 do Regimento Interno do Senado
Federal.

-4Discussão, em turno úniço, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 837, de
1985), do Projeto de Resolução n'>' 97, de 1985, que suspende, por inconstitucionalidade, a execução da alfnea h
do inciso I do art. I'>' da Lei n~' 5.384, de 27 de dezembro
de ]966, _do_ ~tado _do Rio Grande do Sul.

o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra'
da a sessão.
( Leva!JJa-se a sessão às 17"h0ras e-'12 minutos.}

Ata da 203ª' Sessão, em 1-6 de outubro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinãria, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS /8 HORAS E 30 MiNUTOS, -.fCHAM-SE P:RESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Eunice Michiles - Gaivão Mod._c;;sto - AJ_oysio Chaves Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Alberto Silva Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cals- José Lins
- Virgnio Távora -: Moacyr Duarte - MartinS-Filho
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aaerbal Jurema - Nivaldo_M_achado - Carlos Lyra - Lu.i~ _Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Lomanto Júnior- L!.i_ii!:.Viana- João Calmon- José Ignãcío Ferreira- Amaral Peixoto- Nelson Carn~:irç
ltanlar Franco - Murilo Badaró - Severo Gomes Benedito Feneira- Mauro Borges- Gastão MUllerRoberto Campos- José Fragelli - Saldanha DerziRoberto Wypych - Enéas Faria - Jaison Barreto Jorge Bomhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli
- AIC:ides Saldanha - Octavío Cardoso.
OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 47 Srs. SeÍJ.adores. Havendo número regimental, declaro aberta a seSsão.
Sob a proteç~o de Deus, iniciamos nossOs trab-alhos.
O Sr. 19-Secretáriõ-irâ proceder à leitura do Expediente.

t

lid9 o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER

N• 865, de 1985
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 117, de
.1985_
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 117, de 1985, que autoriza o Governo do
Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 2.253.965.524 (dois bilhões. duzentos ~ cinqüenta e três milhões, novecentos e
scss_e_!l_ta _e _ci_ncó m-il, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros_) o rryon-taõte -de sua dívida cori._so_lidada. -Sala d~_Reui-tiões da"Comissão, em 16 de outubr_o de
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi,
Relator - Jorge Kalume.

ANE:XO AO PARECER N• 865, DE 1985
··Redação final do Projeto de Resolução n9 117, de
1985.
Faço Saber ·ctue o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Coostituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguipte

-----~

RESOLUÇÃO N•

, de 1985

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de ctédito no valor de Cr5 2.253.965.524
(dois bilhões, duzentos e cinqUenta e três milhões, novecentoS e sessenta e cinco mil, quinhentos e finte e
quatro cruzeiros) .
O Senado í=ederal resolve:
Art. 1'>' E o Governo do Estado de Sergipe, nos ter:
mos do art. 2'>' da Resolução n9 93, de t 1 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar opera_ção de_ç;rédit_Q no valor d~ Cr$ 2,25_3.965.524 (dois Qilhõe:>. duzentos e cinqUenta e três mílhões, novecentos e
sessen~a e cinCo mll, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros}._ correspondente a 92.254,42 Obrigações ReajuS:tâ.vcis do Tesouro Nacional- ORTN, conslderado ovalor nominal da ORTN de CrS 24.432,06, vigente em ja-
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neíro de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apolo -ao Desenvolvi~
mento Social- FAS, para a aquisição de e·qul]:iã.tnentos
destinados à segurança pública, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação,

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
_ ~ --~
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.

lido vai à publicação.

19-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 418, de 1985
Requeremos urgência, nOs tei'Jncis do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para a Mensagem 119 220, de
1985, pela qual o Senhor Pr~sidente da República soli~i
ta retificação da Resolução nq 75/85, que autoriza o Go~
verno do Distrito Federal a contratar operação de crédi~
to no valor de CrS 3.564.427.256 (três bHhões, quinhentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos_e vinte e
sete mil, duzentos e cin-qUenta e seis cruzeiros).
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1985. -Murilo
Badaró - Hélio Gueiros - Nivaldo Machado.

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) -

O requeri-

mento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma
do art. 375, 11, do Regimento Interno.

· -§ J9- O n~mer~ de membros do Tribunal s_o~

mente será ma.Jorado Se O tõtãl de processos distri-

buídos e julgados, durante o ano anterior, superar o
índice de ISO (cento e cinqUenta) feitos por Juiz."

Art. 29
cação.
Art. 3Y

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam·se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3:
Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n~'
-- 839, de 1985), do Projeto de Resolução nl' 43, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que
dá nova redação ao inciso XI do art. 239 do Regimento Interno do Senado Federal.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
_
Encerrada a discussão, a redação finã.i é c_onsideJ:ada
definitlvamente aprovada, nos iermos do art. 359 d_o Re~
gimento Interno.
O projetO vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 43, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu,
, Presidente, nos termos do item 30 do art. 52
do _Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

O SR. PRESIDENTE (José fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno 11nico, do Requerimento n9
414, de 1985, de autoria dos líderes Octávio Cardoso, Nivaldo Machado e Hélio Giieiros, requerendo
nos termos do art. 371, C, do Regimento Interno,
urgência para o Projeto de Lei do Senado fil' 201, de
1985-Complementar, que cria o Estado de Tocantins e dá outras providências.
Em votação_ o requerimento.
Os Senhores Senadores que aprovam ·queiram permanecer sentados__ (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado
n.,. 201, de 1985~Complementar, será incluído na Ordem
do Dia da 4' sessão ordinária subseqUente, nos termos
do art. 380,_ inciso- II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2:
Discussão, em turno único, da redação final (ofereCida pela Comissão de -Redação em seu -Parecer n'i'
838, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n~' 81, de
1984~Complementar, de autoria do Senador Jorge
Kalume, que dá nova redação ao§ {9 do art. 106, da
Lei Complementar nY 35, de 14 de março de 1979.
Em discussão a tedação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus·
são.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente iprovada, nos (ermos do art. 35~ de? Regimento Interno.
O projeto vai à Câm"ara dos :Depúiãdos.b a seguinte a redação final aprovada
Redação' final do Projeto de Lei do Senado nl' 81,
de- 1984-Complementar que dá nova redaçil.o ao § 19
do art. 106 da Lei Complementar n9 35., de 14 de
março de 1979.
O Congresso N:,acional decreta:
Art. li' O§ }9 do art. 106 da Lei Complementar n9
35, de 14de março de 1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, alterada pela Lei Complementar n9 37, de I3 de novembro de 1979; passa a vi~
gorar com a seguinte redação:
'"Art. 106;

, DE 1985

Dá noVa redaçào ao inciso XI do art. 239 do Regi~

mento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. O inciso XI do art. 239 do Regimento
Interno do Senado Federal, baixado pela Resolução n~'
93, de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
uArt.__ 239.

-xr- tninsCOrridos 30 (trinta) dias da reiteração,
sem resposta, a Presidência dará conhecimento do
f<~to a__o_ reql!erente e ao Plená!iO a fim de que este
decida se deve ser caracterizado o_ crime de respon~
sabilidade previsto TlO item 4 do art. 13 da Lei n"'
1.079, de lO de abril de 1950."

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Item 4:
Discussão, em turno único, da redação final (ofe-recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'
837, de 1985), do Projeto de Resolução n9 97, de
1985, que suspende, por inconstitucionalidade, a
execução da alínea "H" do inciso I, do art. 19 da Lei
n9 5.384, de 27 de dezembro de 1966, dO Estado do
Rio Graõde do Sul.

Em discussão i redaçào finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É-a seguinte a redação final aprovada.
Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 97, de

1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do_ art. 42, item VII, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

,DE 1985

Suspende, por inconsdtucionalidade, a execução
_da alínea "h" do inciso I do art. 11' da Lei n9 5.384, de
~7 de dezembro de 1966, do Estado do Rio Grande do
Snl.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, 'proferida em -30 de agosto de 1984, nos autos do
Recurio Extraordinário n~' 94.580~6, do Estado do Rio
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G.rande do_Sul. a execução da alínea "h" do inciso I do
art. 1"' da Lei n~' 5.384, de 27 de dezembro de 1966, da~
qucle Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia. Vai~se passar, ago~
ra, à apreciação do Requerimento n9 418, Hdo no Expediente, de urgência para a Mensagem nl' 220, de _1985,
qué solicita retificação do ãrt. Jl' da Resolução n9 7'5, de
1985.
Em votação o requerimento.
Os Senhor~ Sen_adores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovãôo o requerimento, passa·se à apreciação da
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e do Distrito Federal.
Solicito do nobre Sr. Senador Calos Lyra o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CARLOS LYRA (PFL - AL Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 220, de 1985, o Senhor Presidente da República submete a deliberação do Senado Federal pleito âo Governo do Distrito Federal, objetivando a
modificação da Resolução n'l' 75, de 1985, que autorizou
aquela unidade a contratar empréstimo, junto ao BailC:o
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, rio valor de Cri 3.564-.427.256 (três bilhões,
quinhentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e
_vinte e sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros),
com o pro):lósito de viabilizar a ri::ferida contratação no
que diz respeito às garantias que deverão ser apresenta~
das à instituição financeira.
Esclarece o Senhor Governador do Distrito Federal
que--"O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi~
coe Soei a] estipula que as parcelas ou quotas-partes da
Taxa Rodoviária Única- TRU, devidas ao Distrito Federal, sejam vinculadas à operação ·de crédito".
Do ponto de vista económico, a vinculação requerida
não acarretará nenhuma mudança na essêr1cia do empréstimo,já autorizadoJ cuja destina_ção continuarã a ter
Uni. alto significado para o escoamento da produção da
região geoeconômica de Brasília.
Ante o exposto, acolhemos a mensagem nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 119, DE 1985
Mofica a redação do art. 1Y da Resolução qY
75/85, que autoriza o Governo do Distrito Federal a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos e sessenta e
CJ.tiãtro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e c~nqüenta e seis cruzeiros).

O Senado Federal resolve;
Art. li' O artigo l~'da Resolução n'l' 75f85 passa a ter
a seguinte redação:
~'Art. I 'i' 1:. o Governo do Distrito Federal, nos
termos do artigo 42, item V, da Constituição Federal, autorizado a contratar operação de crêdito no
valor de Cr$ 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos
e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e
sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros), cor~
respondente a 161.210 ORTN, valor vigente em dezembro de 1984, junto ao Banco Nacional de Desenv_olvimento Económico e Social- BNDE. _com
recursos do Banco MundiaJ - BIRD, destinada à
construçfio de pontes nas estradas que compõ~m o
Plano Rodoviário do Distrito Federal, admitidas as
cláusulas e condições do contrato do respectivo processo."
Art. 2? Esta resolução entram em vigor na data de
sua publicação.

U SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
ComlssãO de Economia condut peta apresentação do
Projeto de Resolução nl' 119, de 1985, que modifica aredução do art. !I' da Resolução n9 75/85, que autoriza o
Governo do Distrito Federal a contratar operação de
crêdito no valor de CrS 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos e s_essenta e ql}_atro milhões, quatrqcentos ~vinte
e Sete mil, duzentos e cinqfienta e seis cruzeiros).
Solicito do nobre Senhor Senador Nilvado Machado o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. ·
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O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para emitir -parecer.)- Si". PreSídente, Srs. Senadores:
.
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Distrito Federal, como conclusão_ de seu
Parecer sobre a Mensagem n'i' 220/85, do Senhoi-Presidente da República, visa a modificar a Resolução nl'
75/85, com a finalidade de tornar__efetiva a autoriz~ção
do Senado Federal que faculta àquele Governo_a contrataç-J.o de uma operação de crêdito, junto 1:!,0 Banco Nacional de Desenvolvimento Social- BNDE~ 0.9 valor
de Cr$ 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentoS e-Sessetlta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzen=.---tos e cinqUenta e seis cruzeiros) - destinada à construção de pontes nas estradas que compõem o Plano Ro~
doviário do Distrito Federal.
A medida preconizada pelo Gov~rno do_ Distrito Federal poderia ser questionada, sob a ótica oonstitucíorlal,
quando, no parágrafo 21", do artigo 42, da Constituição
Federal, é vedada expressamente a vinculação desse tri~
buto. a qualquer órgão, fundo_ou despesa.
Todavia, na parte final do mesmo parágrafo, o legisla~
dor estabeleceu uma perrogativa que vem ao encontro- da
solicitação da institUição financeira, pois estabeleCe que
a "lei poderá, todavia, estabelecer que a arrecadação
parcial ou total_d_~_certos tributos cons_titua receita _q.()
orçamento de capital, proibida sua aplicação no custeio
de despesas correntes.
.
_ ·Como se vê, o caso em tela, da_demandado Banco Na~
cional de Desenvolvimento Econômico_ e Social -::-BNDES, vis_ando ·a vinculação d.as parcelas ou quotas
partes da Taxa Rodoviária Única- TRU, devidas ao
Distrito Federal, à operação de crédito destinada ao fi~
nanciarnento de pontes nas estradas que compõem o Plano Rodoviário, se enquadra perfeitamente na exceção
mencionada permitida pela Carta Magna para a vincu~
laçào, em virtude de tratar~se de investimento de capital.
Ante o exposto, somos pela aprovação da Proposição~
visto que a mesma é constitucional, jurídica e goza de
boa técnica legislativa.

O SR.. PRESIDENTE (José Fra.gelli) - Solicito ao
nobre Senador Carlos Lyra o parecer da Comissão do
DistritO Federal.
O SR. CARLOS LYRA (PFL- AL Para emitir parecer.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vem ao exame d"esta Comissão, Projeto de Resolução,
de autoria da Co"missao de Economia do Senado Federal, que objetíva modificar a redaçào do art. I~', da Resolução n~" 75/85, visando a atender as_ clâUsulã'i contra~
tuais da operação de cré.dito no valor de CrS
3.564.427.256 (trêS bilhões, quinhentos e sessenta e qua~
tro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e
cinqUenta e seis áuzeirOS},-aesunaaa a financiar a cons
trução de Pontes na malha rodoviária do Distrito Fe_d~
ral.
·Trata-se, portanto, de uma simples alteração no texto
legal, para adequá-lo às normas da instituição financei~
ru, sem acarretar nenhuma obrigação ou encargo adicional sobre as finanças do DiStrito FederaL
A matéria foi a'j:m~ciãâã- pela Comissão de Constltui~ãó e Justiça que a entendeu constitucional, jurídica e
de boa técnica legislatiVa.
Assim sendo, somos pela aprovãção do Projeto, tenáo
em vista o seu largo alcance para a economia de nossa
Capital.
Este é o nosso parecer.
4

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres
são favoráVeis. Completada a instrução da matéria,
passa~se à
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 119/85, que modifica a redação do art. l"'
da Resoluç-J.o n9 75/85. que autoriza o Governo do
DiStrito Federal a contratar operação de crêdito no
valor de Cr$ 3.564.427.256 (três bilhõ~s. quinhentos
e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e
sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros).
Em discussão o P(!ijeto. (Pausa.)_ __
.
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senado_res que o aprovam permaneçam
sentados. (Pu usa~)
Aprovado.
A matéiia vai à Comíssão de Redução.

ORDEM DO DIA

O SR.. PRESIDENTE(José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr.
!~'-Secretário.

É lido o seguinte

Discussão, em tum o único, da Redação Final (oferecipela ConUssão de Redução em seu Parecer nQ 847, de
1985), do Projeto de Resolução n~" 109, de 1985, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o mont_a_nte de sua dívida consolidada.

aã
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Redatào final do Projeto de.:Resolução n'i' 119, de
1985.
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apreSeritã. a ·redação final do Projeto de
Resolução n~" 119;\:le' '1985; que- niodifica a redação do
art. I~' da Resolução n"' 75(85, que autoriza <fGovetno
do Distrito Federal a contratar operação de crédito no
valor de Cr$_ 3.5_64.427 .256 (tr~. Qii~:Jões, ql!inhçp.tos e
sessenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete
mil, duzentos- e cinqUenta e seis· cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, em 16 de outubro de
1985.- Jorge Kalume, Presidente- Martins Filho, Re~
lutor - Nivaldo Machado.
--

-~ANEXO
-~

AO PARECER No 866, DE 1985

Re_d_a,Çii!) fin31 dJ.! Projeto_ de Resolução

n~"

119, de

1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou-, nos termos
do art. 52, item 30, do Re&imento" Interno, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUCAO ~N'

, DE 1985

Modifica a redação do art. 19 da Resolução n~"
75/85, que autoriza o Governo do Distrito Federal a
-~-ittra~ªf- 9~era,s:~o de crédito no valor de Cr$
3.564.427.256 (três bilhões, qUinhentos e sessenta e
quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e-cinqüenta e seis cruzeiros).
O Senado FederliJ,I resol_ve:
- -Art. I~

O art. 1"' da Resolução n'i' 75, de 1985; passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 E o Governo do Distrito Federal. nos
termos do art. 42, item V, da Constituição Federal,
autorizado a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 3.564.42'7 .256 (três bilhões, quinhentos e sess.enta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete
mil, duzentos e cinqí.ienta e· seis cruzeiros); Cõrtêspondente a 161.210 Obrigações Reajustáveis do Te-souro· Nacional - ORTN, valor vigente em dezembro de 1984, junto ao Banco Nacional de_Desenvolvimento Económico e! Social- BNDES, c_om
reç_urs-O:~__ çlir Ba_nCç__!V1_u001â.I.:.:.~BIRD, _destinada à
construção de pontes nãs e~tradas que compõem o
_ e_I_ano _Rodoviário cl.o Distr!tq_ Federal, admitidas as
\cláusulas e condições do contrato do respectivo processo."
Art. 2~" Esta resolução entra em vigor na data de sua
publícação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
mara n~' 140, de 1982 (n'í' 4.997/8 I, na Casa de origem),
que altera a Lei n~" 6.690, de 25 de setembro de 1979, que
disciplina o cancelamento de protesto de títulos cambiuis, e dá outra_s_ providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 276, de 1983, da
Comissão:
-:- de Constituição ~ Justiça.

3
- ,ÓiscusS~o, _effi- turno único, dO Projeto de Lei da- Câmara n9 16, de 1983 (nQ 531/79, na Casa de origem), que
faculta a sindicalização dos integrantes das guardas portuárias, dando nova_redação ao art. 99 do Decreto-Lei n"'
3, de 27 d_ç janeir_o de 1966, tendo
PARECERES, sob n~"s 60 e 61, de 1985, das Comis~
sões:
-de Legi~la~io &~1~1, favorável, nos termos de sllbs~
títutivo que oferece; e
~de Constituiçilo e Justiça, favorável ao substitutivo
da Comissão de Legislação Social.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 24, de 1983 (n~" 5.016/81, na Casa de origem), in~
traduzindo modificarão na Lei nQ 5.584, de 26 de junho
de 1970, que dispõe sobre Normas de Direito Processual
do Trabalho e dá outras providências, tendo
·
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.031 e·l.032,
de 1983, das Comissões: 1
---=- de Constituição e Justiça; e
- - de Legislação Social.

5
DiScussão, em turno -únicO, do Projeto dC Lef da Câmara nl' 56, de 1983 (n~" I.-379(79, na Casa de origem),
que dispõe sobre o parcelamento de débitos das prefeituras mui'licípais perante o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social- lAPAS, e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~"s 637 a 640, de 1984, das Comissões:
-de Municípios, favorável;
-de _LêgiSlação Social, pela prejudicialidade;
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, pela prejudicialidade.

6
Discussão, em turno ú'itico, do Projeto de Lei da Câmara n9_J41, de 1983 (n~" 4.67:5/81, na Casa de origem),
que torila obrigatória a cOlocação do "Símbolo lnternacionãf de Acesso" em- t()'(fos os locais e serviços que Permitam sua utilização p_or pessoas portador~s de deficiência e dá outras providências, tendo
PARECERES- FA VORÃVElS, sob n~"s 156 e 157, d~
1985, das Comissões: .
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e
- de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Achando~se
em regime de urgência a proposição cuja redação final
acuba de ser lida, deve ser esta submetida, imediatamente, à deliberação do Plenãrio.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo queriJ peça a palavra, encerro a discus~
são+
Em votação.
Os_ -~rl~or_es _&nudores que a aprovam, -queiram permanecer sentados.
----Aprqvudu.
A ~at~ria ya~-~J~-~ffiui~aÇã?.

DiScussãO. em turno únic_o, do Projeto de Lei da Câmar_a n.Q 235!, d~ 1983_ (n9 2. 183f79, na Casa de origem),
que alteru a redução do a(t. 10 da Lei n~" 5.890, de 8 deju~
nbo de- l973, que modificou a legislação de previdência
social, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 228 e 229, de
1984, das Comissões:
- de Serviço Público Qvil; e
-de Leg!slação Social.

__ Q $~. ~R~~EN_TE (José Fragell~)_ ~ Nada mais
hay~_ndQ ~,t_tratai, vou en~errar a presente sessã~, __ designando pará a Sessão ordinária ~e amanhã a seguinte

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 129, de 1984 (n'í' 1.593/79, na Casa de origem),
que manlét_!l a denominação de Celso Suckow da Fonse-
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capara o Centro Federal de Educação T.eçnológica, com
sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob Q'? ~17, de 1984, da
Comissão:
- de Educação e Cultura.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
mara n~' 16, de 1985 (n~" 1.880/83, na Casa de_origem),
que dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes de l~' e 2~" graus e dá outras providências, tendo_
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 785, de 1985, da
Comissão:
- de Educação e Cultura.
10

Discussão, em turno único, do Projeto de Res_olução
n"' 113, de 1985 (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n<1 794, de 1985), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT)
a elevar em Cr$ 2.72[.810.643 (dois bilhões, setecentos e
vinte e um milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e
quarenta e três cruzeiros) o_montante de sua dívida coosol idada, tendo
PARECERES, sob n"'s 795 e 796,.de 1985, das Comis.
sões:
_
-de Omstituição e Justiça, pela constituciomdidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
11
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 24, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montara, estabelecendo que a ordem de preferência
para a concessão da pensão civil será também aplicada
na pensão militar, tendo
PARECERES, sob n9s 882 e 884, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de
substitutivo que apresenta;
-de Legislação Social, favorável ao substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça; e
-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça.
12

Esquecida de tudo isso, a população em peso de
Sobral, Sr. Presidente, barrou, fechou, durante o dia de
sábado, o trânsito da BR-222, daquela via que liga Fortaleza a Teresina, num prot~sto veemente contra o descaso das autoridades federais para o estado de lâstima em
,
que se encontra a conservação da dita .rodovia.
Para V. Ex's, Srs. Senadores, terem uma idéia, de Fortaleza a Sobral se poderia (irar em uma velocidade não
de um Ayrton Seiilria õu Emerson Fittipaldi, mas em
uma velocidade comum de 80 a 100 km por hora, em um
espa-ço de tempo que ultrapassaria pouco duas horas e
meia. E o que vimos é que justamente face ás cheias, as
chuvas inclementes que desabaram sobre o nosso Estado, não ontem, mas no início do ano, esta rodovia só no
--trecho de ltapagé a- Sobral, portanto rlletade dó caminho, está a exigir maís de quatro horas, pelo grau de verdadeira decomposiç~o em que se encontra, não o seu asfalto, .mas já a_ sua ~~e e sub-base. Imprecações foram
feítás contra Os politicos, contra os representantes, talvez
num tr.insbordameilto injusto daquilo que sempre aqui
se tem clamado e muito niais assente ituina flagrante
contradição, quando assistimos justamente em pâginas
pãgas nos principais jornais do País, a administraÇão estadual procfamar assinatura de corivêriiO no valor de noverita e sete- bllhões de cruzeiros para a recuperação da
malha rodoviária.
E, Sf. Pn!Si"dente,jâ que a áutoridade maior do Estado
assis~iu esse teinpo todo impassível a deteriOração das estrada~ federais do seU território; coqto Se por sereri:t fedemis e- estarem no seu t~rritório não dissessem respeito à
comUilidade por ela governada, nós, daqui, mais uma
vez, chamamos a atenção do Senhor José Sarney; Presidente desta República, para que, do seu alto descortino,
tome as necessárias providências no sentido- de que vão
os recursos mínimos para a recuperação dessa estradaD
inverno de 1986 se aproxima e se a encontrar no estado
em que, no momento, ostenta ela, de desgaste, de sacr:ifi~
cios de suas obras maiores de base e ~ub-base, certamente, aí, teremos não as barricadas de Sobral, mas as barri--cadas de todas as cidades por ela transpostas. Notícias
nos chegam de Tauá, por onde passa, por coincidência,
outra rodovia federal que demanda da terra do ilustre
Senado,r0 Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?0 SR. VIRG[LIO -TÁVORA --Pois não. Ouvimos
com prazer, o aparte de V. Ex~, eminente Senador Benedito Ferreira.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 173, de L982; de autoria do Senador Moacyr
Duarte, que altera dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de
dezembro de 197_7, possibilitando o divórcio entre pessoa
nunca antes divorciada e outra jâ divorciada anterígi_~
mente, tendo
PARECER, sob n9 766, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, nos termos de s_qbstitutivo que oferece; com
voto em separado do Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Virgílio Távora, é, realmente, pesaroso assistir ao que se assistiu: o
povo de Sobral, em nome do povo do Ceará, embargou
o trânsito de uma rodovia para fazer com que o Governo
Federal se sensibilize com a angústia daquela gente em
ter as su-as mercadorias transportadas por uma estrada
que, efetiva'!lente,_lhes propiciei condições. Na realidade, não sei se, naqUela região, já está chovendo; mas
lembraria a V. Ex•, como exemplo ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Irã chover. Agora, estamos no período de estiagem ...

(Levanta-se a sessão às 19 heras.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG{L/0 TÁVORA NA SESSÃO DE 14-10-85 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERiORMENTE:
O SR. VIRGILIO TÁVORA_~ (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senador~:
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O assunto que vamos abordar, embora muito restrito
à nossa terra, achamos nós ser do interesse de todos os
políticos nordestinos, principalmente daqueles queresponsabilidade maior têm, e chamados são sempre a
atenção pelos seus correligionários, pelos seus eleitores
quando, realmente, algo sucede na esfera administrativa
federal que não correspondam aos anseios maiores da
coletividade a que pertencem.
Sr. Presidente, num movimento inédito em nossa terra, durante o dia de sãbado, a população da cidade de
Sobral, esquecida das lutas que sempre separam os inter:ioranos às vésperas de eleição, com a emancipação de
seus distritos, hoje se engaja em 1,1.111ª grande pugna como
se fora da própria sede daquela comuna.

O Sr. Benedito Ferreira - ... o mais triste, Senador
Virgílio -Tá vora;-ê o caso da Belém-Brasília, num trecho
dentro do ~aranhão; este, sim, que é grave_. _Hã cerca de
cinco meses o Presidente da República deu ordem para9
Ministério dos Transportes e parece que ela não chegou
lá até hoje. Acho que ela não conseguiu atravessar aqui
-- esse tr"écho e chegar no Ministério dos_ Transportes. Porque, denunciando a Globo a precariedade do tráfego do
trecho maranhense Belém-Brasília, no -dia seguinte, o
Pr~sidente da República fez questão de noticiai, através
da -TV Globo, a determinação para que se recuperasse
aquele trecho. E, no entanto, as chuvasjâ estão caindo lá
naquela região- a região do extremo Norte_ do Brasile que vai inviabilizar até a recuperação, se é que se pretende fazer ainda este ano. Mas a verdade é esta: as coisas estão indo COJTI muita conversa e pouca ou nenhuma
realização, de modo especial na.. área dos transportes. Eu
registro isSo com [lltJito pesar, porque lã temos um colega nosso, ufn Senãdor, respondendo por esse Ministério.
Mas não sei se por arte do -diabo,o certo é qu"e a BelémBrasília, que, hoje, .tem a responsabilidade de não só de
ligar o Centro-Sul ao Norte, mas de interligar o Norte ao
Norte - e V. Ex• sabe o que isso significa -pata aquela
regiüo toda -; no_ entanto, em que pese essa determi-

naç~o expressa do Presidente da República, repito. talvez por arte do demônio até hoje providência alguma foi
tomada. Mas, tenho fundado~ receios que essa manifestação do povo de Sobral, esse protesto palpável do povo
cearense, para recuperação daquele outro trecho de rodovia venha ter se não_ o mesmo destino da ordem ex:Pres-sâ do Presidente da República. Mas tenho receio que
seja uté piOr, que não receba esse protesto nenhuma consideração por parte dos responsáveis. Muito obrigado a

V.

Ex~.

O Sr. Hélio Gueiros -

Permite-me um aparte?

O SR. VIRG[UO TÁVORA - Concederemos o
apafte a V. Ex' logo em ~eguida.
ContinuamoS ... na ierra do eminente Senador Helvídio Nunes, a cidade de Tauá, se apresta para, esta semana, proceder, sua população, da mesma forma e assim
farão aquelas diferente_s urbes transpostas por essas rodovias federais num protesto, numa ação muda, mas ao
mesmo tempo, eloqUente, que mostra que realmente alguma coisa está profundamente errada. Há uma defasagem fundamental entre o que comprometido e o que realizado._ Desta tribu.na, presente a este Plenário o eminente Ministro do Interior, verbas lhe foram solicitadas para
-a recomposição das estradas federais em nosso Território, principalmente aquelas que formavam a sua malha
básicat A BR-116, que transporta todas as mercadorias
de Fortaleza ao Su_l do País e vi_ce-versa; a BR-222, que
nos liga a Teresina e a BR-020 que, através de Picos, nos
permite uma ligação ainâa hoje- nã_O_ completa, tortuosa,
mas eficiente, com Bnisília.
O que Ouvimos, então, é que essas verbas estavam consideradas. que o Goverq_9 havia solto os recursos para
tal. Mas o que vemos ê que, próximo às eleições, a parte
federal, que talvez atinja menos o interesse que momentaneamente está movido, que é o eleitoreiro, no Nord~~
te, fica descuidada e aquela outra, absolutamente neces- ,
silria, mas que precisa, pela articulação que tem comesta, ter também recursos alocados a essa rede federal, essa
sim, suas obras estão sendo tocadas.
E por que aqui viemos falar, Srs. Senadores? Porque
sentimo-nos mais uma vez ludibriados com promessas
feitas e q_!.le vamos falar a verdade que infelizmente não
são inv~nções da Nova República, nem da Velha, nem
da velhíssima. PasSim as c~,ttâstrofes, passam os mamem:.
tos de angústia, os momentos de clímax total e, então,
aquelas providências vão amainando, aquelas necessidades, que se afiguravam fundamêntais, inexorãveis, se
.afastam e aos poucos vão-se esfumaçando como a imagem que se dilui ao tempo.
Assim, pois, é O maiS- veemeilte protesto que aqui lavramOs contra-o não cumprimento daquelas promessas
qrie soliCitamos aqui, para esta estrada e para as demais
e, ao mesmo tempo, um apelo a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, que é nordestíno, que faça
as suas ordens serem cumpridas. Não nos venham com
afirmativas de que faltam recursos. Como faltam recursos se só para as estradas s_e_C_undárias foram liberados
centenas de bilh_ões de cruzeiros? Não passa na cabeça de
ninguém, S. Ex•, o Sr. Presidente desta Casa conhecedemªis, Qo.,~xnador que foi de um Estado, que por mais
iniportantes_ que sejam as estradas vicinais, as estradas de
segundo e ter~iro graus, é mister, fundamental que os
eixos-troncos, que aqueles eiXos rodoviários bâsicos sejam conservados em primeira planta.
Com a palavra o eminente Senador, ilustre Líder do
PMDB.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Virgílio Távora, não tenho elementos, no momento, para dar informações e explicações sobre o problema de Sobra! e de
Tau1'l, mas tenho condições .de responder ao problema levantado pelo eminente Senador Benedito Ferreira, sobre
a Belém-Brasília. Quero dizer a S. Ex.• que o Ministro
Affonso Camargo, inicialmente, para tapar buracos, li~
berou uma verba de cinco bilhões de cruzeiros, e imediatamente está prov,denciando a liberação de verbas Para
a reconstrução ~o trecho que vai d_o Parâ a,té Imperatriz,
no Maranhão, que é o trecho m_ais castigad9 pelas chuvas. Isso está sendo feito e providenciado. O que há no
Brasil, eminente Senador Virgílio Távora - os piores
são esses __;,~é que· a Administração pública não funciona
na base do botão eletrônico, que se aperta aqui e sai o resullado acolá. V. Ex• sabe que a legislação brasileira é
muito exigente a respeito da realização de licitações
públicas, de julgamento das licitações com djreito are-
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curso e tudo mais. Infelizment-e, ·na Brasil, tudo o que
cheira u Administração pública há suspeita de alguma irregularidade. E a legislação é tremeniiãril.ente ·severa----;-·eisso embaraça a realização de certas obras públicas. No
caso da Belém-Brasília, dessa reconstrução do trecho, está na fase da licitação, do julgamento das licitações e da
entrega definitiva desses trechos para as tirmas vencedoras._ Isso, por mais que se acelere, demanda tempo. E
acredito que já estamos Quase que na vêspera do _início
dessas obras. Agora, quanto ao problema que V. EX•Tocaliza em Tauá e Sobral, regiões do_Nordeste, V. Ex•
sabe muito bem que o Nordeste é chegado à seca. V.~~
sabe muito bem que o flagelo costumeiro da região-de V.
Ex~ é a seca. Mas este ano, de repente, houve uma diversifiCaçãO- do flagelo._ Em vez de seca, veio água--demais.
Encão, é evidente que, pará u-ma região que não está
acostumada a ser castigada pelas águas, não haja recursos disponíveis-para Cuidar de estradas que foram arrebentadas pelas águas inesperadaS-e nem sempre muito
costumeiras no Nordeste. De modo que V. Ex• tenha um
pouc-o--de paciência porque "Roma não se fez num dia".
A Nova República também não vai querersermelhordo
que Roma e ser feita n_!.!m dia. Fique certo V. Ex• de que
todos esses problemas relativos aos transportes e -ãs estradas estão sendo carinhosa e patrioticamente estüdados pelo nosso emíriente- colega, Ministro Affonso Camargo que, com a sua sensibilidade e empenho, haverá
de dar _a solução adequada, dentro das limitações dos recursos, mas com toda a intenção de fazer já o que deve
ser feito já.

O ~r. Hélio Cueiros- Nobre Senador Virgílio Távora, v-. Ex~ me ujuda a dar uma resposta-à sll3pr6pria reclt!_m-a_ção. y, Ex~ diz que o Governador do seu Estado
declarou, pomposamente, nos jornais que recebeu 97 bi~
lhõt:S de cruzeiros da União para a recuperação de rodo~
vi<lS.
O SR. VIRGILIOTÁVORA- Estaduais, e porque o
Governo Federar n_ãQ procede_da IDC$ma mane_ira, al_iás
muito certa, com suas estradas federais que são as bases..
O Sr~ Hélio Gueiros - O que eu quero dizer a V. Ex• é
que o Governo Federaljá deu demonstração inequlvo_ca
de boa-vontade e intenção quando entregou ao Governo
do se_u Estado.97_ bilhõ~_s_ para a melhoria e recuperação
dus rodovias, enquanto toma a iniciativa de abdr concorrência, fazer licitaÇões para a parte que lhe cabe. Então, V. Ex~ veritica, qUe O seu clamor, que V. Ex• diz que
foi cm vão, não o foi._ü Gov.erno.Feçie~aJ Q.uviti e dey.97
bilhões para o Governo do Estado do Cea_râ reafizar a
recuperação das estradas. Então, o seu protesto foi_ouvi:
do, o seu clamor atendido e V. ~Ex•, agora, deve cobrar
do Governo do seu Estado a re<j_l_i_zação dC%sas _9bras _ele
recuperação, porque 97 bilhões, por mais desvalorizado
que esteja o Cruzeiro, é uma verba realmente expressiva
e a-credito que pode melhorar muito a malha rodoviária
do Estado do Ceará.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Mas, eminente Sena_- dor, nós, esportivamente,_ até apresentamos a posição de
S. Ex' o .Sr. Governadqr do 'qual não temos absolutaO SR. VIRGIUO TÁVORA _ Eminente Senador,
mente o menor interesse em ser intérprete, en_:1 campos
agradecemos muitisiímifem.·no.ihe, parece.::m·e doMaraopostos em que estamos.
nhão, ~s explicações dadaS quanto àquele Estado: Mã.s
·Mostramos, justamente, o que não pode ser alegado; o
quanto aos nossos, releve-nos dizer que 0 aparte de v.
item falta de recursos. Não! Falta de recursos não. PorEx• nos deixou na mesma posição em que estãvamos, na
qU:e ·para ·a-recuperação das estradas estaduais que não
inciência. Mais ainda quando as inundações, as cheias,
formam, está cl<~ra, a ossatura- todo engenheiro aqui
d_eve v. Ex• estar recordadQ de quando subimos àquela
sabe perfeitamente, que a ossatura de qualquer malha
tribuna _e lhe fizemos umq _d~monstração, talvez pálida,
rodoviária num Pafs é dada pefas estradas de primeira
por falta de eloqUência, mas com- 0 máximo de detalhes
classe, as estradas federais, as chamadas BR.
possíveis, do que havíamos encontrado no andar, no p~~
O que nós p·ediámos era a recomposição da BRM22, da
regrinar pelo Vale do Acaraú _Sobral está nq_Vale_çlo~BR- 020, da BR-116, e a BR-116, menosafetada, só teve
Acaraú _e pelo Vale doJaguaribe. Depois, as iesposra:salgUns urrotnbUinentos que o uso cotidiano ol;l.r[gar.!?- de
concludent~ dQ_Sr_. Ministro d_o ln~&.rior. Mas, os meses
qualquer maneira a serem recuperados, e o foi. As outras
passaram, e como passaram! E, eminente SemidÕr HêHO ___ --duas desalia contestação, não o foram.
Gueirôs, 0 que nós vimos, e af ê que chamamos a
Ê isso que nós queremos. Se fcii aqui afirmado pelo Sr.
atcm;;Uo do Presidente, já que alguém tem que pedir as
Minsitro que as verbas iam para recuperação da malha
providências e nada melhor do que [nstituirmosagora v:
rodoviárhl federal, se para parte do Estado já foi, por
Ex•, advogado Justamente dessa causa, para depois ir_:_
que mzão não vai para a parte federal, não se faz essa remos lhe cobrar: Não pode ser nem aventada aqui a hip6cupera~ào? Por mais inteligente que V. Ex• seja, nobre
tese da falta_ de recursos. Recursos 1 foi-nOs afirmad_ó_que
Senudor Hélio Gueiros, encontrar uma explicação para
existiarii. Mas, mesmo que isso fosse apenas uma pre~
isto vai ser muito dificil.
sunção, saíram par'a os Estados, eminente Senador, e nós
O Sr, Hé_U9 _Gu~ros-:- Perm~te V. Ex•, sô para comtemos que agradecer pelo Ceará, 97 bilhões. Não foram
três ou quatro bilhões. mas_97 bilhões de cruzeir.Qs_, s6
rl_em_e_n_l,<lr~ t::__que, Coin rClação à âreã que atinge o- meu
para o Estado do Ceará e ·cujo governante qrgulhosaEstado, tive c_ndições imediatas de dar os esclarecimentõs-redama-dos. O nieli__Eslado não v~ ~er m:;lis priVilernente estampou como uma grande obra realizada pai- S.
Ex~. as assinaturas das diferentes licitações e, depois, dos
giad_o d<=! que 0 de V._ Ex~ nobre Senad?r. Se eles estão
ccintratos com _as, firrn_as que faziam a recomposiçiio'-de
cuidundo das rodovias federais, na área da Amazônia, é
todas essas arteríolas e veias do sistema rodoviário. Mas,
_evidente que também estão cuidanQo da situação das rapar mais que gritássemos, por mais que a imprensa es~---- dovias federais no Nordeste, que é muito mais enxergado
dual chamasse a_ atenção do descalâbro qu~_est_avam es~
e .olhudo do que a minha Amazónia. Então, não há por
sas estradas, principalmente a BR-222, que liga Fortaleque eles colocarem um binóculo eenx,ergarem a AmazôUl a Terezina, nada foi"feüo e pasme V. Ex•, dedaração
nia e não enxergarem 0 seu tão perto Nordeste._ De modo
que vimos no jornal da te~ra, se verdadeira ou_não,_ d:;l9_a _____ que tenho a certeza de que a providência_que está sendo
como não desmentida, do Diretor interiõo, que sabe V.
tomad_a, com_r_e_lação ao J:.g(.ado do Pará, com to_daa cer;
Ex•, com essas mudança,s havidas, nem todos os órgãos
teza, _está sendo tomada com relação _ao s.eu E~tado.
de segundo e_ terceiro escalões_...
0-~.=vmcn:.iOTÁVORA - Eminente Senador,
nós não estamos achando que haja injustiça, não; esta:
O Sr. Hélio Cueiros- O q-ue-é lamentável!
mos{:; com inveja, que V. E:x•, junto com o Maranhão ...
O SR. VIRG(UO TÁVORA - ... não estão oom os
-O Sr. Hélio Gueiros --Engraçado! A Amazônia, agoseus efefivos dirigentes, então ·o -súbstituto interino afirra, é que anda com inveja do Nordeste, sem querer conmando: Nunca me reclamaram isto."
testar os-direitos de V. Ex•
Eminente Senador, isto ê algum-a resposta que posSa sedar a um clamor de uma população que, esqueCida de
suas divergências políticas se une e sai numa barricaôa,
não deixando passar viatura nenhuma durante o dia desábado, em Sobral? Foram seis horas de barricada completa, não saia e nem entrava de_Sobral nem um veículõ-de quatro, três ou duas 'rodas. Então, realmente, há. algo
que precisa; com urgência, ser providencido.
O Sr. Héli_o

Gueir~

-

Permite~me

V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Com muito prazo"r!

-

O SR. VIRGILIO TÁVORA- -•..jâ tenha tido esse
tra.tãmentO. Agora, o que desafia quaÍquer contestação é
a c_on_tradita.àquilo- que estamos aqurafirmando. A estra<i_a_prªticam~n_!o: vi_r_ou um _carroçáve[, i~-se de Fortaleza a Sob~:al em 2 horils e meCã, vclOCIOade-deCrrizeiro:
deJt;pajé a SÕbral, metacle do caminho,_es_tffit $e leVando4 horas, e se acabando sua base c:: a sub~_base, já que à
parte a camada asfáltica, essa aí, lembrança dela, nós
não temos mais.

_9 !?r. Loma_oto Júnior MPermite V.

Ex• um aparte?
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O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer, ouvimos
o nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ainda um minuto.

V. Ex' tem

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- E um minuto maravi~
lhosamente, ocUpado pelo eminente Senador Lomanto
Júnior.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• poderá
- usur da palavra até as 15 horas e 30 minutos. Daremos
mais 6 minutos para V. Ex'
O SR. VIRG(LIO TÁVORA- ls~o é que se chama
gentileza.
O Sr. Lomato Júnior- Serei breve, Senador Virgmo
Távora. V. Ex• tem inteira razão e conhece muito bem o
assunto, como pi'bfiSsional que é e como ex~Ministro (jue
tunto cuidou desse setor tão importante, cjue é o setor rodoviário. Efetivamente, as estradas, a malha rodoviâria
federal estii. praticamente danticada e sentimos que não
hâ um esforço, que não há uma vontade e mesmo até um
sncril1cio, para recuperar essa malha rodoviária. O País
vive sobretudo do tmnsporte rodoviário, e quando asestradas se danificam os prejuízos são incalculáveis para o
Puís, porque n·ãa há outra alternativa senão o transporte
rodoviário. E posso dar, aqui, alguns testemunhos a V.
Ex~ de que as duas principais BRs baianas, as de maior
importância, que são as BR-116 e BR-101, a chamada liM
torânea, essa, então, está no território baiano praticamente destruída. Se realmente entrar um período rigoroso de chuYas, vamos ter lugares inteiramente interditados. Por isso, V, Ex.• tem razão em endereçar esse apelo.
ao qual acrescento o meu também, e dando um sentido
drumâtico porque, se houver chuvas torrenciais, teremos
interrompido o tráfego, que será por demais danoso ou
serú caótico para o País, V. Ex• receba a minha solidariedade e peço também ao eminente Senador Hélio Gu~i
ros, que é um homem que tem prestígio na chamada
Nova República ...
___ O)iR. VJ-RGI~IO_ TÁVORA- É o nosso Líder no
momento, do ~M~B'?
O Sr. Hélio Gueiros -

Pro tempore.

O Sr. Lomanto Júnior- O p-ro tempore é como líder
maior, mas o prestígio de S. Ex• é maior do que como
Lider do Governo, é um prestígio pessoal, é um prestígio
oriundQ_da sua_ e<'!: pressão, da sua categoria de grande Senador pelo Partido do Movimento Democrático Brasf..
[eira. Então, V. Ex• vai ser o intérprete; V. Ex• será, para
honra nossa, o mensageiro do nosso dramático apelo
pára que o Governõ-concentre esforços, para que o Governo procure, por todo~ os meios, porque não podem
faltar recursos para recuperação, para construir - está
bem, pode-se adiar- mas, para _recuperar a malha rodoviária, esses recu_r~os não podem faltar; tern que haver
um esforço no sentido da recuperação das estradas. Peço
que V. Ex~ inclua os t_rechos baianos da BR-1 16, estrada
da maior importância para o País, e da BR-101, que tamDC:m tem a mais alta significação.
O SR. VJRGILIO TÁVORA -Obrigado pelo aparte
de V. Ex•, Senador Lomanto Júnior, que justamente
exempiifica e de forma multo eloqUente aquilo que aqui
falmTtOs, as estradas federais, danificadas pela última
cheia no Nordeste; _as estadas federais, que são justamente a víga-rtiestru de todo o sitema yiário dªque~a Re~ião,
precisam, devem, necessitam, estão a exigir uma priori~
dade_absoiuta na sua, recuperação.
O Sr. Helvídio Nunes -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer, eminent~ Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador Virgílio Távom, as estradas rodoviárias do Piauí, de responsabilidade
do GoVerno Federal, também não fogem ã regra-; etãs so~
freram enormerriente com as enchentes verificadas no úl~
timo perído invernoso na nossa Região. Quefo apenas
lembrar a V. Ex~ que, se não me falha a memória, em julho, sob a responsabilidade da SUDENE ~ a coorde~
rurção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, riuturâlmente com a presença -decidida do Minis.;têrio do Interior, foi feito um exame geral das necessidades e, cm conseqUência desse exame, forain transferidos
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recursos iniciais aos Estados e ficou assentadO um cronograma de desembolso, que se veriflcari~ nos meses de
agosto, setembro e outubro. E, pelo menos até hoje, desde a última vez em que estive no Plauí, os recursos de
agosto ainda não haviam chegado àquele Estado. De_
maneim que quero ingressar nesse apelo especial que V.
Ex' dirige uo Governo e, como não poderia tamb~m dei-_
xar de fazer, no pedido, na solicífãção-;-na intermediação
que neste instante é dirigida ao n_o_br~ S~nador Hélio

Gueiros, no sentido de que faça valer o seu prestígio,
porque temos a certeza antecipada - e é o que esperamos- de que o próximo inverno seja copioso, e as estr"adas, que já se encontram em situação precâria, piorarão
com as chuvas que todos nós queremos. Muito obrigado
a V. Ex•, Senador VirgíHo Tá vara.

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Que111 agradece o
aparte de V. Ex~ somos nós. E. neste último minuto que
nos resta, Sr. Presidente., gostaríamos que a nós se juntassem outros apelos, desde o Presidente da República,
passando pela jactanciosa Lidernaça- que entende que,
uma vez tomando conta da Prefeitura da nossa cApaital,
resolverá todos os problemas daquela terra e expungirá
de lá as oligarquias (sic) que acha e que dominaram o Es~
tado, mas que tanta importância atri"ma ter Junto a:os órgãos Federais- toda a Bancada Federal do Ceará e do
Nordeste para que juntemos as nossas vozes e levemos
esse apelo ao Senhor Presidente da República, nesstes últimos dias de outubro. Isto porque a chuva vindo a partir de dezembro ou começo de; janeirO; e encontrando es·sas estradas como estão- não temos a menor dúvidaassistiremos o Nordeste isolado do Sul e as diferentes
províncias da região também entre st separadas, com in.calculúveis prejuízos para a econOmia local.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado_Srs.
Senadores. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO CALMON NA SESS:IO DE 15·10·85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR
SERIA PUBLICADO POSTER/ORMENT&
•

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Participei, às li horas da manhã de hoje, no Palácio
do Planalto, de uma emocionante solenidade promovida
por iniciativa do eminente Presidente Jo_sé -Sarney e _do
seu ~dmirável Ministro da Educação, Senador Marco
Mac1el. Nessa oportunidade, os Secretários da Educação
de todas as Unidades d~_ federação, o Representante da
Confederaçli'io Nacionãl dos Bispos do Brasil da Asso~
ciaç-Jo de Educação Católica do Brusil, a Confederação
dos Professores do Brasil, na pessoa do Professor Nisa
Prego; o Presidente da Fundação MOBRAL- ProfesS?r Yicente Barreto; o representante das Escolas Agrotecmcas, Professor Francisco Cláudio Martins-.:... as Es, colas Técnicas, representa-das -pelO- -Professor Ró titulo·
Cavalcante de Lacerda Júnior e as Escolas Indígenas, representadas por ldjarruri Karajá, encaminharam ao Se-_
nhor Presidente da República a síntese- dos debates travados no dia IS de setembro último, no dia "D" da Educação Brasileira. Saúdo, com __e_ntusiasmo, a feliz iniciativa do Mínistro Marco Maciel que tem marcado de maneira exemplar a sua gestão à frente-do Ministério da
Educação. Em todo o País, nas grandes, médias e peguena~cidades foram travados debates sobre os problemas
da?l::ducaçào em nosso País, com a participação de professores estudantes e de membros da comunidade.
Na manhã de hoje o resultado de todos esses debates
foi encaminhudo ao presidente Sarney. Alguns dos destaques desse relatório, de 38 páginils: o ensino braSileiro
é vítima de salários miseráveis-, p-rédios precários, ausência de material didático e equipamento, comunidade desarticulada da escola, alunos e_ p~ofessorcs faminto_s,
currículos inadequados, escassez de verbãs, pandemônio
burocrático, ausência de órgãos "de classe fortes excessiva
interferência político partidária n-as atividadeS edUCacionais.
Depois de ouvir as palavras do Ministro Marco Maciel, o presidente da República proferiu magnífico discur~o destacando a importância excepcional do debate
nac1onal sobre a Educação. O Chefe da Nação aproveitou a oportunidade para destacar qae hoje se comemora
em t?d.o o P..tís o Dia do Professor e prestou aos mestres
braslle1ros, que atuam em todas as áreas d_o ensino, uma
esplêndida homenagem.
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___ Devo destacar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o
Pr\!sidente da República, assinou, juntamente com o Ministro Marco Maciel, em decreto que determina que terão prioffdade para o recebimento das quotas do
_.5alário-educação os munidpios que elãborarem um estatuto do magistério. Trata-se de uma providência extremamente feliz, porque em váTios munic[pios braslteiros
nãõ fiá nenhum doCumento regendo'« ativida~e dos professores. Além disso, é público e notório que'bs professores em müitOs estados da Federação e em- numerosos
mi.J_nic:ípios;- ainda ganham salários vergonhosos. Nordeste, onde um professor primário municipal leigo ainda
ganha entre Cr$ 40 a Cri 70, por mês.

e um salário quando trabalhava - e trabalhava quase
sempre.
Este é um quadro que não é apenas de algumas ãreas
d_o Nordeste sofredor, mas que existe também em vários
municípios do Centro-Sul, em que professoras primãrias
leigas r_ecebem apenas uma insignificante fração dosalúrio mínimo.
Nobre Senador Aderbal Jurenta, V. Ex~ e todos nós
estamos mobilizados numa outra campanha ainda mais
ampla. Não bustu apenas nós partirmos para uma cruzada, a fim de conseguirmoS uma remuneração- condigna
para as professoras e professores deste País, é indispensável devolver aos professores o status que eles tiveram
na sociedade brasileira, e já perderam há muito tempo.
Lembro-me que, em Baunilha, humilde distrito do
município de Colatina, no Estado do Espírito Santo,
onde eu nasci, a professora primária era a figura maís
destacada daquela comunidade. Quem casasse com a
professora era sistematicamente apontado nas ruas
como '"o marido d,a professora". Hoje aponta-se a esposa do cabo de polícia, e não o marido da professora, porR
que, além da exploração ignominiosa a que V. Ex~ sereferiu, classHicando essas mestras como verdadeiras
Párias do ensino, há também a queda absolutamente injustificada do status- da professora na sociedade brasileira.

Para procurar efimínar essa vergonha que tanto enadoo a educação brasileira, tomei a iniciativa de, recentemente, apresentar um projeto de lei fixando o piso sala~
riaj dos professores. Se minha proposta merecer aprovação no Congresso Nacional, nenhum professor leigo
receberá menos de um salário mínimo, e nerihum professor diplomado de li' Grau receberá menos de três salários mínimos.

O Sr. Aderbal Jurema- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. JOÃ-O CALMON - Com o maior praZer,
nobre Senador Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurema - Senador João Calmon há
muitos anos, antes mesmo de V. Ex~ ser parlame~tar,
onde v~ atuando com tanto brilho no setor educacional, eu nã~ ~eixava passar em branco o Dia do Professor. Falava da tribuna da Câmara e, mesmo aqui da tribuna do Senado, tive oportunidade também de pronunciar disc_ursos sobre o Dia do Professor. Mas~ -de dois
an_os para cá, Sr. Senador João Calmon, encabulei! En_Ga-Puleí_ Porque so~11_ um professor com mais_ de quarenta
anos no exercício da profissão, tendo me aposentado em
1979, quandovim_para esta Casa e não tinha_ mais tempo
de conciliar a minha~tividade de Sei1ador com a de professor da Universidade de Brasília. Mas, Sr. Senador,
quero congratular-me com o seu projeto, uma vez deixei.
dc_faJar_s.obre o Dia do Professor, porque é uma ignomínia o salário da maioria do professorado brasileiro. Não
é um pequeno saláiío, é um salário ignominioso, porquanto V. Ex•, ainda há pouco, falou que os professores
e professoras da Rede de Ensino Municipal ganham de
quarenta a setenta mil_cruzeiros. As subvencioriadas, segundo pesquisa que uma educadom trouxe à Comissão
de_Educação e Cultura no Dia D, quando nós também
nos associamos ao debate nacion<Jl sobre o programa da
Educação diz que, em média, a professora subvencionadu andava percebendo em torno de 20.000,00 mensais.
O SR. JOÃO CALMON -

Dois dólares por mês!

O Sr. Aderbal Jurema- Então, Sr. Senador, eu levei
Serilpre U sério a minha profissão de professor pois, antes
de_ mais nada, eu sou professor; parlamentar, que é uma
cóísa r_ro~'is~ria, p~ís nós temos mandato com prazo fixo~ ao p<iSSO que o professor é mais do que Uma miSsãO,
uma vocação. Assim, Ex', eu não tenho mais coragem de
fahtr no Dia do Professor, porquanto o professor brasileiro é tulvcz um dos profissionais mais mal pagos do
mundo, porquanto nos Estados Unidos, o professor ganhu pouco em rel<J.çào àquela pujante economia, mas ganha _cm função da localidade onde ele ensina, em função
da renda pe_r capita daquela localidade, de maneira que o
sal<irio n5o é fixo. Mas, há de convir V. Ex' que há lugares cm rrosso Pais, onde o professor ganha muito menos
do que o trabulhador braçul, porque nem o salário mínimo eles ganham. Portanto, queira V. Ex~ receber o meu
aparte de solidariedade ao seu discurso, e de protesto,
porque neste País, o professor continua a ser um pâria.
O SR. JOÃO CALMON - Profundo conhecedor
como é V. Ex~ dos problemas da Educação,_ o se_u aparte
se reveste, para mim, de umu significação espe-cial.
Quando tive o privilégio de viver durante 17 anos no
Nordeste, vi um episódio estarre_cedor na cidade de
Sobral, que não é uma das cidades menos importantes
do Ceará: naquela época, uma professora primária municipal leiga recebia menos do que um presidiá-rio"- qu-e
havia assassinado alguém, estuprado uma mulher ou cometido crime com- requintes de crueldade. EsSe presidiário recebia de graça, do Estado: casa, que era a prisão, roupa de preso idiário, lavagem de roupa, refeições

O Sr. Benedito Ferreira aparte?
-

Permite-me V. Ex• um

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, concedo o .aparte a V. Ex•
O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador João Calmon, falar da professora primãria é quase como que falar em causa própria, pof.que as da nossa geração, que
ainda tínhamos aquelas professoras abnegadas, dedicadas e também prestigíadas e, talvez por isso, mais prestigiadas, que levavam a vara de marmelo e a estendiam
sobre a mesa, aquelas professoras que realmente não só
nos instruíram mas que se deram também ao trabalho de
noS educar. Hoje, lamentavelmente, quando os pais cada
vez mais transferem para as escolas o encargo da educação. assistimos ãíesse-desastre: professores revoltados
em função e em razão do desprestígio, em razão da
haixíssíma remuneração, enxergando o aluno, não o
discípulo, mas a C<! USa das suas dificuldades financeiras.
E o aluno, por sua vez, não respeitando os professores,
porque neles não vêem mais os mestres, mas aqueles que
recebem pouco e não lhes administra nenhum conhecimento. Então, essa guerra, desgraçadamente, vem resultando em prejuízo. não dos profess-ores, mas em prejuizo
do Brasil futuro. O nobre Senador Aderbal Jurema
lembrou também a miserãvel remuneração. Hã coisa
pior, nobre Senador João Calmon, é a aposentadoria do
professor. Sabem V. Ex~s o achatamento que sofre O
apose~tado. Essa sistemática do INPS, pOr exemplo, é
um negócio calamitoso, porque se a contribuição acompanha pari pasSu Õ salário percebido, isso não ocorre
com a aposentadoria, ela é estabelecida com base nas últimas 36 contribuiç-ões. Lá vai o professor, que já vinha
aquêm da subsistência, receber na média das últimas 36
contribuições. Ora. numa inflação galopante, como a
que estamos vivendo nos últimos anos, tem V. Ex• uma
idéia do que está ocorrendo com o aposentado. O mais
grave ainda é o caso da pensão. Nós tínhamos em Goiâs,
há poucos dias, já em fase de correção por parte do atual
Governador - e estou muito à vontade para ·dizer porque é meu adversário político- tínhamos esposas de desembargador de estado recebendo menos que um salário
mínimo. Estou citando o desembargador corno um parâmetro, por ser uma das faixas mais bem remuneradas
dos servidores. Na realidade, Unhamos pensionistas, viúvas de d~embargadores, recebendo menos que um salário mínimo para manter-se e manter, talvez,- dependentes - dependentes como a!eijildos, nthas viúvas, enfim,
todos os encargos -que são normais nas famflias assalariadas. Imaginem V. Ex•s a quantas deviam andar, no
meu Estado, os pensionistas professores, aqueles que dedicaram toda a sua existência à educação e à instrução.
Eles não poderiam, como _não poderão os atuais,
dedicarem-se com afinco e com amor à causa do ensino e
da educação, porque não têm sequer um minirrio-de segurança para uma velhice com dignidade e o mjnimo de
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tranqüilídadc para morrer e deixar aqui os seus erites
queridos à mercê desse tipo de pensão que vem sendo
paga àqueles que tiveram o infoi'túhio de COn'sOrdãi'-se,
de depender, afinal, de um servidor público e, de modo
particular, de um dedicado ao ensino. E:;sa, a minha co_n-_
tribuiçào e os rrieus aplausos ao_ pronunciamento de V~--
Ex• que tem se pontífiQado nesta Casa à causa _rla~e_d_u
cação. A presença de João Calmpn hoje, quando se trata
de discutir.-de- deblrter oU de postular melhoria para o
ensíno, jã é- como o que uma figura ~joujad? à educaçã!:t
brasileira. Permita _Oeus_que V. Ex• possa,- pelo menos,pmsseguir nessa jornada difícil, sem dúvida, mas de va·
lor inestimável para o futuro do Brasil. Parabéns a V.
Ex•
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Benedito Ferreira a_ generosa intervenção que-muito me emociona. V. Ex• ê profundo conhecedor dos
prolemas brasileiros ero _geral e também é um apaixo~a~
do pela causa da educação. E deu ~m exemplo realmenteimpressionante, do tratàinento que é dispensado às professoras aposentadas neste País. Mas, não precisaríamos
ir muito longe, existe aqui nesfe plenário, ao nosso lado,
um dos mais eminentes Senadores da _Repúblic?, um
apóstolo da educação, hoje Presidente da Comissão d~
Educação e Cultura do Senado, o nobre Senador Aderbal Jurema, que hã poucos niintitos corilentava Cómi8o
qual é a aposentadoria que recebe como professor. E um
detalhe arrepiante, mas que, desgraçadamente, é muito
comum no Brasil todo.
Agradeço a V. Ex~ a sua contribuição que_ valoriza ~
muito este mOdesto pron:unciarrrento que faço ~hoje, -riO "=dia em que se comemora, em todo o País, a data dos pro~
fessores brasileiros.
O Sr. Nivaldo Machado -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOÁO CALMON -

Pois não.

gem ao professor, a minha palavra de apoio à luta de V.
Ex~. a luta permanente de V. Ex• pela educação e pelo
Brasil. Muito ob!_i$~o.

OER. JOAO CALMON- Agradeç9 a-V. E~'· nobre
Senador Nivaldo Machado, pela sua inestimável contribuição à homenagem qu~ hoje prestamos ao professor
em nosso País.
O S~nador J\.derbal Jurem_a me deçhuou que, há qua~
tro_an-os, S. Ex• -se_ aposentou como professor universitário, ganhando apenas 117 mil cruzeiros por mês; hoje,
com os reajustamentos que nem refletem a tremenda corrosão da nossa moeda, S. Ex~ está recebendo como professor universitárío- aposentãdo pouco-mais de 400 mil
cruzeiros! Est~ detalhe faz-me lembrar até de u_m outro
caso estarrecedor, Há poucos dias, conversei no Rio de
Janeiro com a viúva de um dos mais notãv~is Senadores
da hiStOria CfilOSSã-CàSii ..:..= ~enador AttHio Vivaquaque,· aqm,:_representou o Estadà dO EspíritO Sarito. A
- yruvaaessenotavel parlamentar recebe, hoje, uma pensão meitsal de l35 mil cruzeiros!
O Sr. Nelson Carneiro -Permite V.

Ex~

u.m aparte1

O SR. JOÃO CALMON --Pois não. Concedo o
aParte-. cOffi rriaior Prazer, nQ ~.. Dia do Professor", ao
inexcedív_el piofessor de civismo que é o nobre Senador
Nelson Carneiro.

·o

O Sr. Nelson Carneiro --Nobre Senador, agradeço,_
inicialmente, a gentileza de V. Ex• e o exÇt!S$_0 de banda~-cfe

em me qualificar assím.- Mas, eu queria prestar uma
homenagem a V. Ex• pela fidelídade de tantos anos de
mandato em defesa da classe dos que ensinam e dos que
aprendem, A educação brasileira deverá sempre a V.
Ex•. hoje-e atnarlhã, peta- COnTiíóUíção--valiosa que tem
dado em todas as oportunidades. A Nação- e faço votos quetambêm o Espírito santo- não esqueça de que é
preciso manter, no Congi"r!sso Nacional, uma voz não só
em favor do~ professores mas, em favor, principalmente,
dos que aprendem e falando dos alunos e professores fa~
Iam os do futuro do Brasil. A minha homenagem é a V.
Ex• pela fidelidade a uma causa, à qual tem dado todos

O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador João Calmon, assisti; como V. Ex•, no Palácio do Planalto, ao ato
de entrega das sugestões apresentad_as pelos diversos Estados com base nos_ de.b_at~ travados sobr~ o Dia "D" d~_
os-an(i_-s-~<!-~ s~'ã~i'id3_ p~rlam~_n~ar.
Educação, durante o qual o Pre..<õidente da RepúbiTêã as-~-sinou decreto visando. à valorizaçã_o do pro::ssor, que,
0 SR. JOÁO CALMON _Emocionado, agradeço a
a? ~~e parcc~, ~ub_o:d1na a concessao de auxtho aos mu__:__ -~Ex•, professor iriigualávele Senador Nelson Carneiro,
ll!ClplOs à eXJStê~cta de um esta.tuto d? p~ofessor. S~besua referência à possibilidade da minha continuação
como membro do Senado. Depois de 16 anol! de luta,
mos que dos maJS ~e quatro mil ~umclptos brasiletros:
~alvez •. nem 10% dJsp?nha desse diploma legal, que vat
conseguimos a aprovação de uma emenda em favor da
mcentivar a sua adoçao. Quero_, _entretanto, na hqra em__
educação Entretanto dentro de dois anos essa conquista que nà~ ê minha, ~as de todo o Congresso Nacional,
que V. ~x.~, valen~o-se da ~p?rtunídade do ato a que ambos asstsUmos hoje no Palac10 ~?-Planalto., rende homecorre 0 risco de não ser incluída na nova Constituição a
nagem ?o pr~fessor no t~anscu~so do ~eu dta, e~ faz c~m
ser elaborada pela Assembléia Naciqnal Constituinte,
9S_l_s_e~t_J0_ e!l_,oá__ s__ ~~- q~~--~_l?_r~~-~-~!~'?~~â-~?!__e_rrec~so
oue será eleita no dia 15 de novembro do próXimo ano.
va or1zá- o, J que esteve tão a margem áas cog1taçoes
· Ocorreu 0 mesmo, por ocasião da (!laboração da
Constituição d.e 1967, quando foi defendida com êxito a
dos <?o~ernos, a ponto da sua rem_uneração fi~ar relegada a md1ces humtlhantes, como sahe~tado aq~1 pelos Senefanda tese_de que a ConstituiÇão não deveria. abrigar
nenhuma vinculação de verbas a determinados objetivos:
nadares que o ap~rtearam- Benedtto Fer~e1ra e A der~
b~l Jurema, assoe1ar-me a essa homenagem JUSta e merenem um percentual em favor da educação, um percentua] em favor do combate à seca no Nordeste e um perctda, e releve-me lugar comum ao professor: Quero destacar a sua atuaç~o permanente, o seu entustasmo.' a sua __ centua~ em favor da Vale do São Francisco. Esse perigo
-realmente existe. Só por isso, e já avançando pafa atrn.:
luta de todos os dias em prol dessa c~usa- ~I~ var outro
~ugar comum- .sacrossanta do _ensm? brastleuo, V. Ex•
gir, em 19 86, os 1 anos, eu vou imitar 05 exemplos tão
estimulantes, como estes que vejo diante de mim, neste
e ."t m hom_em ho~c, _confo~e fez sentir o Senador Bened1 o Ferre1ra, CUJO n~me e lemb.ra~o toda ve~ que se fala
PJenádo, do nobre Senador Amaral Peixoto, do mestre
no proble":la educacional brasJ!eno. Essa a razão pela_
Luiz Viana Filho e do professor emérito de civismo, Sequal, assOCiando-me as homena~ens que V. Ex• prest~ ao
nadar Nelson Carneiro; disputarei, pela última vez, uma
professor, quero destacar tamb~m. q~~ essa oportumdaeleição no dia 15 de novembro de 1986 para tentar dar
d:;. azada ~arque a frente do Mtmster1o está um ?om~~
minha colaboração para que essa conquista do Congresd tcado a od~s as tarefas qu~ desempe,nha e hoje, mats
50 Nacional, que permitiu um aumento da verba federal
para a educação, que este ano é de 5 trilhões, para 38 trique nunca, d~d1cado ã educaçao brasdetra p~r~ resgatála_ ~o esquectmento -~e tantos anos e da postçao secunlhões em 1986, não desapareça na nova Carta Magna.
dana em que sempre esteve. Receba, portanto, Senador
João Calmon, a minha homenagem, homenagem de
O Sr. Luiz Viana--=.. Permite V, Ex• um aparte?
quem acompanhou por muito tempo esse problema, de
O SR. JOAO CALMON - Concedo, com muita
quem sente a necessidade de que o Governo esteja mais
honra e com muito prazer, o aparte ao nobre Senador
presente no campo educacional, sobretudo diante de
Luiz Viana, o mestre dos mestres.
uma Nação jovem, biologicamente voltada para o futuro, uma Nação que precisa, por Isso, que os instrumenO Sr. Luiz Viana- Dou este aparte, justamente para
tos necessários à valorização dos recursos humanos seressaltar que não haveria ninguêm, nesta Casa, com mais
jam aplicados com maior empenho, para que disto de~
autoridade para prestar essa homenagem ao professor;
corra o fator fundamental para o desenvolvimento brasiesta justa homenagem que se destina exaltar o trabalho
leiro. Desta forma, trago nesta ora, ao lado da homena-_
benemêrito dªqueles que pelo País a fora, não somente
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nas capitais, mas sqbretudo nos lugares mais remotos,
põem o abecedário nas mãos das crianças do Brasil. Para
essa tarefa. ninguém mais indicado, ninguêm com mais
autonaaae~do que V. Ex• que, realmente, já é reconhecido relo País, pelo Brasil, como o grande campeão da
educação nacional. E realmente o ê. Muitas vezes, os
títulos não correspondem à realidade. Mas esse, verdadeiramente, corresponde, porque todos nós que acompanhamos, durante anos a fio, o trabalho de V. Ex•, a dedicação de V. Ex•_ até na sua_cidade sabemQs que sem eles
nós não teríamos a emenda constitucional há pouco votada e que deve, sem dúvida, representar a redenção da
educação nacional. Eu me congratulo não com V. Ex•,
rrt::lS com os profesSores do Brasil por terem um patrono
da altura de V. Ex•
0 SR. JOÃO CALMON- NobreSenador_Luiz Viana, V. Ex• consegue sempre superar os seus recordes de
generosidade ao se referir a este seu humilde admirador.
Mas, eu não poderia deixar, entretanto, de _destacar que
quando V. Ex• governou o Estado da Bahia, deixou lã
uma fulgurante marca do seu extraordinário espírito
público também na área da educação, onde, por iniciativa de V. Ex~. foi colocado um Secretário, o Professor
Navarro de Brito, que até hoje é citado como um dos
mais notáveis Secretários da Educação da Bahia em to·
dos os tempos. Participei juntamente com V. Ex•, de um
seminário promoVidO pelo jornal A Tarde e me lembro
bem que foi unânime o elogio ao seu trabalho excepcional à frente do Govemo da Bahia e do seu magnífico Secretário da Educação, Professor Navarro de Brito.
Na solenidade de hoje, no Palácio do Planalto, o Presidente José Saney destacou vãrios aspectos importantes
na área da educação. E devo aproveitar esta oportunidade para transmitir a minha gratidão ao Chefe do Poder
Executivo, que saiu desta Casa, e que na semana passada
ao encerrar o Congresso Extraordinário da Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade, foi extremamente
generoso em suas referências a este modesto representante do Estado do Espírito 'Santo, no Senado Federal.
Creio que as maiores homenagens devem ser prestadas
ao Presidente José Sarney, porque realmente, sua Excelência está cumprindo rigorosamente a decisão do Congresso Nacional que transformo ti no§ 49 do Art. 176 da
Constituição, uma proposta de emenda em favor da educação, que rião -é ininba, rrias de todo o Senado e de toda
a Câmara dos Deputados.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
-O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazer. Só
pãfa .concluir o pensamento, devo destacar que o Presidente José Sarney, ao enviar a mensagem ao Congresso
Nacional juntamente com o Orçamento da República
para o próximo ano, se credenciou à gratidão de todos os
õrasi\elros, porqUe, reaimente, nunca hõuve na bistõria
deste País um Presidente que destinasse a um Ministério
a verba vultosa de 38 trilhões de cruzeiros em contraste
com 5 trilhões de cruzeiros apenas incluídos no Orçamento de 1985 para a ârea do ensino.
Nós tivemos, nobre Senador Mário Maia, entre 1934 e
1967, úm artígO nas- nossas Constituições semelhante a
este que foi promulgado no dia I~' de dezembro de 1983.
Este artigo vinculava obrigatoriamente 10% da receita de
impostos federais, no mínimo, e nunca menos de 20% da
receita de irripostos estaduais e municipais para manu~
tenção e desenvolvimento do ensino. Decorreram 33
anos e somente em um ano em que era Presidente daRepública o Sr. João Goulart e quando era Ministro da
Educação, o Professor Darcy Ribeiro, atual viceGovernador do Estado do Rio de Janeiro, só em um ano
foi destinado à educação o percentual de 11,2%. Durante
mais anos nunca foi cumprido aquele dispositivo consti~
tucional. Por isso, o Presidente José Samey deve merecer
a gratidão de todos os brasileiros, porque vai cumprir rigorosamente esse novo parágrafo do artigo 176 de nossa
Carta Magna, que contribuirá para que o Brasil deixe de
ocupar o 8()1' (oCtagésimo) lugar em dispêndios públicos
com educaçao em fetação ao Produto Nacional Bruto. O
Brasil, que é a 8• (oitava) economia do mundo, o 6v (sexto) País em número de aparelhos de televisão, o 99 (nono) em indústria automobilística, está abaixo de setenta
e nove países, até hoje, em dispêndios públicos com educação. em relação ao Produto Nacional Bruto. Aprovei-
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to esta oportunidade para saudar efusivamente o Presi~
dente José Sarney que. com essa -sua atitude, passa a encarnar o retrato do estadista trãçado por Di:fráeli, o que
distingue o político cotnuíriâe um estadista é que o político pensa na próxima eleição, enquanto o estadis_ta pensa na próxíma geração.

O Sr. Mário Mala- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOAO CALMON -Com mui_to prazer concedo o aparte ao nobre Senador Mãrio Maia.

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador_loão Calmon,
quero, nesta oportunidade em que se comemora o dia do
professor, effi que V. Ex'" tão bem representa aqui o Senado para falar em homenagem ao mestre brasileiro trazer a minha palavra de solidariedade e de a feto por esta
data comemorativa, por esta data que homenageia o
professor, esta figura esquecida e injustiçada que é responsável pela educação de nossas gerações. Quero parabenizar, nesta oportunidade, também solidário com V.
Ex~. o povo brasileiro, pela compreensão_ que está tendo
o Governo da Nova República, na pessoa do Senhor
Presidente José Sarney, nosso colega nesta Casa, de ter
dado a ênfase-necessária por nós: há iantos longos tempos pedida, no sentido de dar uma parcela substancial à
educação e foi o que o Poder Executivo fez, nesta oportunidade, colocando no orçamento da República a
maior parecela de todos os Ministérios para -o Ministério
da Educação, como V. Ex• acaba de referir; a quantia de
38- trilhões de cruzeiros. Que essa impõrtãi1C1a seja· empregada na busca da educação, melhorando substancialmente, com justiça, os saláriOs de todos os professores,
desde aquele professor primáriO, nos longfquos adentrados de nossa Pátria, nos pequenos municípios, nas vilas e
vilarejos, até o professor universitário, pasSando- principalmente pelas universidades, estimulando o que o Brasil
praticamente não se faz, porque é quase que de iniciativa
individual e particular: a pesquisa, a ciência e a tecnolo"gia. Enquanto não nos convencermos -de que temos que
investir maciçamente no estímulo às pesquisas científicas, este País não-crescerá como Ç:_ do _n_oss_Q :desej,a. O
País só poderá ter o est[mulo à indústria criativa se tiVermos mais universidades. E diria-mais: devemos estimular
desde as escolas primárias as crianças a aprenderem pesquisando. Deve-se sair da teoria, do_ Hbeabá" e da leitura
apenas, da preocupação úriiCã e sirrlples de alfabetizar,
para estimular as crian_ças a pesquisarem desde os bancos primários, ou até pré-primários. Nesta data em que
comemoramos o Dia do Professor, quero deixar inserido
no discurso de V~ Ex• a minha saudação a esta cla_sse tão
injustiçada, mas tão heroicamente -importante para o
nosso povo. Muito obrigado.
O "SR. JOAO CALMON - Agradeço a V. Ex• o seu
admirável aparte. E devo dizer que V. Ex~ também hoje
está sendo homenageado como professor, como representante do_ povo do Acre, que tanto se _orgulha da sua
Universidade Federal, a que tive oportunidade de visítãr.
O Sr. José Lins- Permite-me V.
O SR. JOÁO CALMON nobre Senador José Lins.

Ex~

um aparte?

Conc®o o aparte ao

O Sr. José Lins - Senador João Calmon, quero, em
primeiro lugar, congratular-me com V. Ex•, e com os
professores pela passagem do dia de hoje. Se é certo que
os professores merecem a homenagem, não menos certo,
como disse o nobre Senador Luiz Viana, é qUe essa não
pode deixar de ser estendida a V. Ex~ que é, reconhecidamente, o operário da construção do sistema educacional
brasileiro. O esforço _de V. Ex• vem de longe mas noto,
cam satisfação, que V. Ex~ - que ê o criador da base
econômica para a sustentação do s_istema de ensino, através de sua emenda hoje incorj)Orãda a Constituição.
O SR. JOÁO CALMON --Não. Nossa emenda.
O Sr. José Lins - V. Ex• é modesto. V. Ex• sabe da
luta que teve neste plenário para aprovar a emenda.
Mas, com satisfação, noto que V. Ex• tem os olhos voltados para uma missão·muifO-rriais 8mplã. Escuto V. Ex•
falar sobre a necessidade de instituir o Estatuto do Magistério, desde o nível municipal, ao estadual e ao federal. Isso é de suma importância. Sinto que V. Ex• tem

Uma ·missão imensa ainda a cumprir. Após construir a
base econômica de sustentação do sistema de ensino, é
preciso, comg V,_ Ex• faz agora, voltar os olhos para a
qualidade, para OS aspectOs qualitativos do ensino brasileiro. E vem aí to-do um prõfilema de formação de professores, dç_ restruturação do sistema escolar, de modernização dos currículos, de organização do sistema profissional do País, que hoje é extremamente inadequado à
comunidade. Finalmente, há, nobre Senador João Calmü"n, um mundo a construir em termos "de educação no
Brasil. E ninguém mais do que V. Ex• eStá credenciado
para isso-.- Por isso, todos nós esperamos que o povo do
Espírito Santo reconheça a necessidade de fazer-lhe voltar ao Congresso Nacional, no próximo ano. Tenho uma
grande esperança de que o trabalho de V. Ex•, na próxima legislatura, no próximo mandato, seja tanto quanto o
de agora, ou mais, dedicado a essa missãos insuperável
_ que ê a educação naCional. Tenho a c_anvicção de _que o
Espírito Santo estã, de alma e coração voltados para esse
objetivo - o de manter V. Ex• como lumin_ar da _eçiucação, neste Senado.
O SR.JOAO CALMON- Agradeço, nobre Senador
José Lins_, o seu aparte que é ditado pela sua insuperável
bondade. Na sua intervenção, V. Ex~ foi i!x.tremainente
feliz, depois de fazer referência à necessidade de recursos
financeíroS, cada vez mais vultosos-' para a educação,
destacou, também, a necessidade de aprimoramento da
qualidade da educação. Realmente, o único prol,lema da
edtJcaÇão brasileira não é a insuficiência_ de recursos fi~
nanceiros; embora este seja um fator extremamente importante. O que hâ no Brasil, na ãrea da educação, também, além da falta de recursos, é desperdício, ineficiência, empreguismo, clientelismo político-eleitoral e várias
outras mazelas que eu não poderia enumerar na brevidade de uma resposta a um aparte que tanto me honra e
-que tanfO me desvanece.
_
__
_ _
Concedo o aparte ao nobre Senador_Alcides Saldanha.
O Sr. Alcides Saldanha- Nobre Senador João Caimoo, honra~me ~obremaneira .ter_ vindo a esta Casa, mas
honra~mç, sobretudo,' poder Ser colega de V. E?::~. estar
aqui com aquele que aprendi a respeitar pela sua luta
permanente pelo professor e pelo ensino, sabendo, como
V. Ex• sabe, que -um País precisa, fundamentalmente, de
dUas coisaS: de um povo sadio, capaz de exercer as suas
potencialidades _e um povo medianamente educado, para
poder se desenvolver e para poder participar. Eventualmente, na Liderança do PMDB, quero que as palavras
de V. Ex~ sejam as palavras de homenagem ao professor
do Partido do Movimento Democrático Brasiteirq. Melhor intérprete não se poderia ter nesta tarde. E trago a
solidariedade a V. Ex', dizendo que a Nova República
tem dois pontos fundamentais em que ela está investindo
e que o povo lhe fará justiça: educação e alimentação.
Realmente, se pegarmos o orçamento, veremos que, ba~
sicamente, nunca se investiu neste País, como agora, nesses dois setores, mostrando que não estâ a Nova República voltada para obras suntuosas para poucos, mas
está voltada, fundamentalmente, para a criação de um
País novo. Queremos homenagear também, neste momento, o Sr. Ministro da Eduça,ção, pela forma com que
vem conduzindo o seu Ministério. Um homem que tem a
percepção da importância da sua Pasta e que, através do
dii;l. "D",jâ co"nseg-i.Iiu--muito nOs mais récônâitos rincões
deste País. Eu venho do sul, onde, nesse fim de semana,
percorri municípios que distam ttês mil quilômetros daqui, que mãis perto estão das capitais espanholas do Prata. ondejá se discute o problema da educação, a nível da
comunidade, com interesses, com entusiasmo, face à
abertura que se está a fazer, para que a educação passe a
Ser diVersificada para ·cada região ·deste País, adequada,
principalmente, a cada região. V. Ex• transrriite a mensagem que todOs nós sentimos aos professores· e, ao mesmo
tempo, é o melhor intérprete que esta Casa poderia ter,
porque tem sido, no correr da sua existência, o maior defensor dos professores, do ensino e, _conseqUentemente,
de um povo bem melhor.
O SR. JOÁO CALMON- Agradeço a V. Ex• a sua
colaboração, tãu- generosa, a este pronmlciameOto emhomenagem ao Dia do Professor. V. Ex• destacou, com
muita- propdedaóe, a neceSsidade de se assegurar, pelo
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menos, que os brasileiros tenham uma educação funda~
mentaL Esta é uma das nódoas da qual nos envergonha~
mos~ O~ total de crianças bras_ileiras, apenasl3% terminam a escola de primeiro grau, a escola fundamental que
é um direito inalienável do ser humano, de acordo com a
Carta Univers~l do~ Direitos Humanos, d~ qual o Brasil
é uni. signãtário relapso. Aproveitando também a opor·
tunidade que V. Ex~ me ofereceu, ao focalizar a figura do
Sen_ador Mar_c_o Maciel, devo salientar que nós, do Senado Federal,_ temos um imenso orgulho em proclamar que
Sail.l- d_esta Casa de Le~s o Ministro de Educação da Nova
República que, num período de apenas 7 meses, já se
con~a,grou, sem dúvida nenhuma, como um dos mais notáveis TitUlares da Pata de Educ.:~ção em nosso País, em
todos os tempos. O Ministro Marco Maciellançou numerosas íõiciatTvas-beneinéritas. D programi"-'EducaÇão
para todos", o "dia D da educação"~ "Ã. nova Universidade". Está realizando, agora, um outro trabalho jgualmente notável: um diagnóstico da educação brasileira,
de que foram incumOidoS o-INEP- Instituto Nacional
de PesquiSa-Pedagógicas, e !tCA.P-ES-. Essas duas inStituições que gozam de extraordinário prestigio, Cm nosso
País, estão fazendo um levantamento da situação do ensino, desde a área de jardim de infância até a área da universidade, com os seus cursos de doutorado e de mestra~
do. Aproveito a oportunidade para prestar a minha homenagem mais entusiástica a esse Ministro que saiu dos
quadros do Senado Federal, para realizar uma obra que
realmente o credencia à gratidão de todo o povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores 1 eu não gostaria de encerrar este pronunciamento~ sem fazer uma referência especial à decisão histórica tomada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na última quarta-feira. Nessa unidade da Federação, surgiram alguns prefeitos que
não se dispuriham a cumprir o que determina o§ 49, do
art. 176 da Constituição. Alguns jornais Chegaram adestacar nos seus títulos; "Prefeitos iniciam guerra contra a
Emenda Calmon". Para eliminar_ as dúvidas, para remover oS obstáculos que estavam sendo colocados no caminho da execução dessa decisão do Congresso Nacional, o
Tribunal de Contas de São Paulo aprovou uma série de
normas da mais alta sabedoria, para serem seguidas rigorosamente pelos municípios do Estado mais rico da Federação_, ~ós saberilos que, se São ~auJo fosse inserido
no mapa dos Estados Unidos, seria o terceiro Estado
americano, depois de Nova forque e da Califórnia. Entretanto, nesse Estado que tem um pr.;>duto bruto superior a_o da Argentina, as cri"8.nças da periferia da Capital
ainda freqíientam escola de primeiro grau com quatro ou
cinco turnos. Portanto, permanecem na escola apenas
duas horas por dia e, dessas duas horas, meia hora é dedicada à m_erend_a. Num Estado, do qual tanto nos orgulhamos e que, em_ outras épocas, já dispôs de uma verba
na Secretaria de Educação, superior ao total da verba do
en(ão Ministério da Educação e Cultura para todo o
Brasil, surgiram aquelas diftculdades e o_bjeções, mas o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo confiou aQ
notável Conselheiro Paulo de Tarso Santos, que já foi
Ministro da Educação e Secretário da Educação daquele
Estado, a tarefa de elaborar as normas e as instruções, as
quais foram publicadas no jornal O Estado de S. Paulo,
da última _quinta-feira, 10 de outubro, na págína 42, e
que_ vou incorporar, com muito prazer, a este meu pronunciamento.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOAO CALMON -

Com muito prazer.

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador João Calmon, veja que quando V_ Ex• defendia com tanto ardor a
sua emenda, chamando a atenção do quanto seria importante para o desenvolvimento brasileiro, e continua
sendo importante dar dinheiro para a Educação, V. Ex~
talvez sem se aperceber, denunciou a causa maior da delinqíiên~fa ]uvenil que está ass~berbando São Paulo, que
estãã.ssustando São Paulo, aterrorizando sua população,
de modo particular a população paulistana. Talvez, V.
Ex• tenha visto, como eu, diversos programas promovidos pelas nossã:s &randes redes_de televisão, retratando o
problema do menor abandonado em São Paulo. E V.
Ex~. ao registrar esse absurdo, de uma criança marpef~
manecer 1 hora e 30 minutos na sala de aula, porque por
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meia hora, graças a Deus, temos a merenda escolar que,
para muitos, significa a- pr1ilcTPa1 refeição - e ai de nós
se não tivéssemos essa bendita merenda escolar para mi~
tigar um pouco da fome dessas crianças de fanu1ías menos favorecidas- V. Ex• _com felicidade lancetou o tu~
mar, que se_ tivêssemOs melhores escolas em Sào Paulo,
escolas que abrigassem e que tomassem mais tempo dessas crianças, dando-lhes também, além da instrução, um
pouco de educação, um pouco de assistência social, sem
dúvida alguma, a deliqUência infanta-juvenil erii São
Paulo não estaria nos níveis e propOrções que, desgraça~ damente, assustadoramente, temos registrado e presenciado, pre...soalmente, quando por lá passamos. Quero
dizer a V. Ex' que já ft.ii assaltado, em São Paulo, por
duas vezes. Jovens me tomaram dinheiro nas ruas de São
Paulo, no centro de São Paulo, me agrediram e me toma~
ram dinheiro por duas vezes, meteram as mãos nos meus
bolsos, e quando virei já lá ia um rapazola de uns 17, 18,
20 anos, correndo. Isso é tão corriqueiro que ningUém
indaga, após esse tipo de acidente, o que aconteceu, o
que houve, tal é a indiferença, tal é a maneirã cõrrio- c5
paulista já se acostumou com esse ãbsurdo que vem
ocorrendo na grande metrópole brasileira. V. Ex' me
desculpe pelo longo aparte, mas eu não poderia deixar de
registrar, quando v. Ex' chama a atenção para a decisão
do TtibUrial de COi:ttas~de São Paulo, pelo fato de que
criança, em São Paulo, não permanece mais do que duaS"
horas retido no aprendizado escolar. Muito obrigado a
V. Ex'
O SR. JOÁO CALM:ON- Agradeço a V. Ex', nobre
Senador Benedito Verreira, pelo seu aparte, e devo esclarecer que essa curta permanência na escola ocorre na periferia da Capital de São Paulo. A Professora thtioffiir-Melo, que é Secretária- de Educação do Município de
São Paulo, fez essa revelação no seu depoimento prestado à ComisSão de Educação e Cultura do Senado. Recentemente, porêm, o Secretário de Educação do Estado
de São Paulo, Professor Paulo Renato, disse que já esta~
va se aproximando o momento da redução de Cinco pira quatro turnos, nas escolas da periferia da Capital do Es~
tado de São Paulo.
Aproveitaria essa oPortUnidade, portanto, púa prestar a minha homenagem mais entusiástica ao esforço
pioneirO do Tribunal de Contas do Estido de São Pá.i.ilo,
que é prisidido pelo Conselheiro Aêcio Menucci, por sinal, filho de um dos mais notáveis educadores deste País
em todos os tempos, Professor Sud Menucc!, que também foi jor-nalista, pertencente -aos quadros da -redação
do jornal O Estado de S. Paulo.
--Gostaria de aproveitar essa op-ortunidade, neste fim de
sessão, para fazer-um apelo a todos os meus nobres colegas do Senado.
Tenho lido, em jornais de todO -o Brasil, reSumOs dos
orçamentos que estão sendo enviados pelos Estados às
Assembléias-Legislativas. Apesat de já ter sido incorporada à CoriSlituição;- essa errienda em favor do ensino,
13%, no mínimo, da receita de impostos federais, nuncá''
menos de 25% da receita de impostos estaduais e munici~·
pais, tenho visto, repito,-com rimita freqdêricia; em"jOr: nais de todo o Brasil, governos estaduais incluindo, ainda agora, no orçamento de 1986, percentuais que giram
em torno de 16, 17, 18 e, no ri:táximo,"20% da receita de
irriposlos estaduais. Se não pa-rtirmos- para uma vígilân~
cia indormida nos nossos respectivos Estados, corremos
o risco de ver esse sábio dispositivo constitucioriai;- qUe
se deve exclusivamente ao patriotismo dos membros do
Senado e da Câmara dos Deputados, não ser cumprido,
como, por sinal, não o foi das nossas Constituições entre

a

J934e 1967.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fazendo soar a
campainha.) - A Mesa informa ao ilustre Senador que
seu tempo está esgotado.
O SR. JOÁO CALMON -Sr. Presidente, com esse
apelo, que faço a todos os -nobres representantes dos
vários Estados no Senado Federal, encerro este pronunciamento, no dia em que o Brasil todo presta homenagem ao professor.
O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex' um aparte'?
O SR. JOAO CALMON- Com muito prazei-, concedo o aparte a V. Ex•, graÇas à benevolência de nosso
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Presidente. porque devo ao Senador Jorge Kalume, além
de estima, apreço e admiração, a cessão áo tempo que

lhe era destinado para que eu pudesse prestar esta homenagem ao professor do nosso País.

Ex•.

homenageando o Dia
O Sr~ J oi"ge Kalume - V.
do Professor, está homenageando a sua própria pessoa.
O que seria do professor, esse apóstolo que dá tudo de si
em favor do seu semelhante e nada recebe, se não fosse a
Emenda João Calmon, essa emenda que marcou época
nos Anais do Congresso Nacional, e que representa, a
meu ver, a redenção da educação brasileira, desde que
cumprida na sua totalidade pela União, Estados e Municípios. Sem recursos s_uficii!ntes, não se pode levar a
bom termo esse assunto da mais alta relevância, porque
Sem educação não se pode alcançar o desenvolvimento.
E V. Ex• foi bem inspirado, direi mesmo, foi inspirado
por Deus, e nós também, que o apoiamos, estamos com
V. Ex~ sob a proteção divina.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - ~ ~~jdência
solicita tt V. Ex• que não conceda mais apartes e encerre
o seu discurso, porque há muitos oradores inscritos.
O Sr. Marcondes Gtidelha- Sr. Presidenle, nesta data

--

qu_e nos comove a todos, gostaría de apartea_r ()~radar.

O Sr. Jorge KalumE>- Portanto, nesta oportunidade,
<~ssocio-me a essa jUsTíssima homenagem ao professor e
fel_icito_ a_ V. Ex' pela lembrança_ das palavras que estã
proferindo,_ nesta tarde, dirigidas a esta classe abnegada
e sacrossanta.

---o SR. JÕAO CALMON- Agradeço a v. Ex,-o-seudesvanecedor aparte.
E. abusando da benevolência deste professo-'F'tle tele.:
rância e civismo, que é o nobre Presidente SenadOr Joâõ"'"
Lobo, -concedo, com muita honra e muito p_razer, o apar- te ao nob_r_e_ Senadgr Marcondes Gadelha.
O Si. Mai-Condes Gadelba -Sr. Presidente, serei muitõ rápido no meu aparte. Apenas para tan;tbém consignar minhas homenagens ao professor e lenibrar que não
poderia haver um Parlamentar mais indic'ado para falar,
nesse dia, do que o eminente Senador João Calmon.
Quando concebeu aquela emenda, ql.!e eu diria abençoada, extremamente bem inspirada, õ Senador teve em
mente o futuro deste País, que depénde agudamente dos
seus recursos humanos, agiu _como agem os grandes
publicistas, os grandes estad.istas, como fez o Japão ao
tempo da Restauração Meiji;" como fizeram lodoS oS países qUe conseguiram supefar etapas em desenvolvimentO, lnVeStirido- rilhciÇã.rh.enteo eni eduCaÇão. O quadro, nes-te País, era um quadro trágico, investíamos mllitO-Jn"énOS
que a Argentina,infiniiamimte menos do qúe a Costa Rica, dO-que o México, para não comparar com os países
desenvolvidos. Essa emenda de V. Ex' foi uma emenda
redentora e é uma emenda que pre_cisa ser lembrada, pre- cisãineriie hãje, nã Dia do Professor. Lembro também
que o Governo está atento ao problema do professor, especili"ca-meiite,-e- da educaÇão~ de um modo geral. NeSte
Governo da Nova República, V. Ex' sabe, tem um plano
de complementar os salários das professoras primárias.
Há pessoas pelo interior deste País, nobre Senador, ga~ ·
nhundo 10 mil <:ruzeiros por mês, 15 mil, situação que
fere a dignidade humana, uma agressão aos direitos hu~
manos esse tipo de remuneração. Agora, V. Ex• vê, a
Nova República está consignando no orçamento do próximo ano 36 trilhões de cruzeiros.
O SR. JOAO CALMON -

Trinta e oito trilhões ...

O Sr. Marcondes Gadelha- Trinta e oito trilhões de
-cruzeil-CJs; v.--e:x~ me corrige em boa hora, 38 trilhões de
crll:z:e_i_~o_s _p_a_r_<_1__ a __eçj~_cªç~q, __ ~ _llm s~Jtq__ _extt:ª_ord.inádo_
que demonstra que, também hoje, os nossos dirigentes
estão bem avisacfos. V, Ex• há de ter feito um inventâríodos resUltadoS do "Dia D", quando a Nação toda voltou
os olhos para o problema da educação. Essa mobiiiz3.Çâo
é também uma forma _d_e atuação. O Dia do Professor é
dia de homenagear o Senador João Calmon também, e é
díci de fazer jü-stiÇã ão -Goveino que está; efetivame:nte,
agora, aplicado ao problema da educação.
o
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O SR. JOAO CALMON - Nobre Senador Marcondes Gadelha, agradeço a sua gentil intervenção, masdevo reconhecer na base da autocrítica, que eu não sou
professor, sou apenas um modesto aprendiz da educação. V. Ex• se referíu ãos sillários ínfimõs que ganham
os professores leigos, principalmente na ãrea municipal
do Nordeste. Hoje, eu me senti mais orgulhoso da minha
condição de brasi\eíro e de parlamentar, ao ouvir o discurso de V. Ex' e o discurso do nobre Senador e nosso
Presidente José Fragelli; na sessão em homenagem ao
Presidente Mitterrand.
Quero aproveitar a oportunidade, no encerramento
deste meu pronunciamento no Dia do Professor, para
manifestar o orgulho que sinto de ter à frente dos desti~
nos desta Casa um homem público, realmente extraordi~
nário, como o Senador José Fragelli, que proferiu um
discurso que, no passado, se qualificaria como uma "formosa oração".
V. Ex'. nobre Senador Marcondes Gadelha, também
p_roferiu, naquel!!_ J!l~ma sessãq, um discurso que há de
ficar incorporado à antologia da eloqUência parlamentar
do nosso País.
Concluindo, quero manifestar minha convicção de
que este será um Dia do Professor de mais esperança. Ao
cumprir o art. I ~~grafo 49, da Constituição Federal. o Presidente José Sarney e o Ministro Marco Maciel
e,.<;tão dando jo.íci_o a uina ve_rdadeira revolução, a uma
revolução pacffíca, no sentido de garantir ao povo brasileiro melhores condições de_vida e um autêntico desenvolvimento social, com uma distribuição de renda mais
justa e equitativa. Agora, mais do que nunca, podemos
dizer que uma noYa era se abre diante do Brasil.
Era o que finha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR JOÃO CALMON EM SEU PRONUNCIAMENTO

TCE BAIXA AS INSTRUÇOES PARA
CUMPRIMENTO DA EMENDA CALMON
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sua
reunião de ontem, presidida pelo conselheiro Aécio Menucci, aprovou por unanimidade as normas a serem ob~
serva das pelos municlpios paulistas, no cumprimento do
disposto no parágrafo IV do artigo 176 da Constituição
Federal e na Lei Federal n~" 7.348 de 24 de julho de 1985,
que regulamenta a Emenda João Calmon. A emenda estabelece que a União aplicará nunca menoS de 13% do
orçamento no efiSfilo; Estados e municípios 25%.
Durante a sessão, falaram o presidente Aécio Menucci, que saudou o senador João Ca\mon, e os conselheiros
José Luii: ae Anhaia Melo e Paulo de Tarso Santos-;relator da- matéfiã. Em seguida, Calmon fez um discurso.
agradecendo as referências ao seu nome. 0-ESta.do publica, aqui, a íntegra das instruções do Tribunal de Contas.
Senhor Presidente
Senhores Conselheiros
Temos a honra de submeter à alta consideração de
Vossas .EXC:elênciãs ã anexa Minuta de Instruções, a ser
editada pelo E. Tribunal Pleno, disciplinando o cumprimento, pelos municípios do disposto no parágrafo 49 do
artigo 76, da co-nstituição Federal (Emenda Calmon) e
na Lei Federal n9 7~348, de 24-7-SS, de modo a possibili·
ta r o exercfcio da fiscalização financeira e orçamentária e
a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais dos
governos municípais, que compete a este Tríbunal.
~minuta foi elabo_rada de acordo com o voto do relator do processo TC-A~4.590f85, conforme decidido pelo
E. Plenário em sessão de 2 do corrente mês, e teve em vista apreSent~-r de maneira sistem~tica as disposições legais
_~j.lj_nent_es_à m_a_téria, em ordem à perfeita compreensão,
pelos municípios, das providências e obrigações relativas
à .aplicaçãQ_e_pr_estação de contas_dos. recurso.~u!estina
dos à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Assim, oPiou-se, de modo geral, por repetir os dispositivos da Lei Federal nl' 7.348, com o acréscimo das conseqü~ncTaS ê das péi'missões compreendidas no espírito
da mesma, co-m],atíveis com Õ controle externo exercido
por çste Trib!.Jnal.
_
Por outro lado, Pareceu-no inevitável enfrentar, desde
logo, a questão relativa às alterações implícitas operadas
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pela Emenda Con_sl.itticional n9 24 nos parâmetros atuais
constantes da letra "f' do parágrafo 3.,. do artigo 15 da
Constituição Federal e no inciso V do artigo 106 da
Constituição do Estado, tendo-se, nesta fase de transição, regulado a matéria na fOrma do artigo 15 e parágrafo das Instruções.
__
Por último, pareceu-nos preferível a edição de Instruções específicas para os municfpios e outras exclusivas
para o Estado, estas calcadas_ no modelo daquelas.
Submetemos à elavada apreciação de Vossas Excelên-

cias_.
São Paulo, 7 de outubro de 1985. --Paulo de Tarso
Santos, Conselheiro Relator: - Nélson Marcondes do
Amaral, Conselheiro - Wallace de Oliveira Guirelli,
Substituto de Conselheiro.
RESOLUÇÃO 85

O Tribunal de Contas do Estado de 5_ão Paulo, usando
de suas atribuições legais e com fundamento no disposto
no inciso XVIII do artigo 20, da Lei n"' 10.319, de 16 de_
dezembro de 1968, Resolve:Artigo l"' -- Ficam aprovadas as Instruções n'i' /85,
que estabelecem normas a serem observadas pelos municípios, no cumprimento do disposto no parágrafo 49
do artigo 176 da Constituição Fed_e_ral e na lei Federal
n'>' 7.348, de 24 de julho de 1985, de modo a possibilitar o
exercfcio da fiscalização financeira e orçamenfária por
meio do controle externo.
Artigo 29- A presente resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
São Paulo,
de outubro de 1985,
_
.
Aêcío Mennuci, Conselheiro Presidente - Prof. José
Luíz de Anhaia Mello, Coi:Jselheiro - Nelson Marcondes do Amaral, Conselheiro-- Olavo Orummond, Con-selheiro - Paulo de Tarso San.tos, Conselheiro - Luiz
Olavo de Macedo Costa, Conselheiro- Wallace de Oliveira Guirelli, Substituto de Conselheiro.

Instruções n"'

/85

Estabelecem normas a serem observadas pelos municípios, no cumprimento do disposto no parágrafo 49 do artigo 176 da Constituíção Federal e na Lei Federal n'i'
7.348, de 24 de julho de 1985, de modo a possibilitii- O
exercício -da fiscalização financeira e orçamentâria pOr
meio do controle externo.
O Tribunal de Contas do Estado de São -Paulo, no uso
de suas atribuições legais, especialmente com fundamento no artigo 89, "caput", da Constituição Estadual e no
artigo 20, inciso XVIII da Lei Estadual n9 10.319, de 16
de dezembro de 1968, e tendo em vista o disposto no parágrafo 4~ do artigo 176 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n"' 24, de 1983, e na Lei
Federal n'i' 7.348, de 24 de julho de 1985 e, por outro lado, levando em conta os Decretos-leis Federais n9 1.805,
de 19 de outubro de 1980, n'i' 1.833, de 23 de dezembro de
1980 e n"' 1.875, de IS de julho de 1981.
Considerando que compete ao Tribunal de Contas do
Estado, na forma do disposto no parágrafo t"' do artigo
16, da Constituição Federal, no incisos VI e VII do artigo 90 e artigo 116 da Constituiçro do Estado, bem como
no inciso IX do artigo 20, artigos 23 e 24 da Lei Estadual
n9 10.319, de 16 de dezembro de 1968, no artigo 87 da lei
Orgânica dos Municípios (Decreto-Lei Complementar
Estadual n9 9, de 31 de dezembro de 1969), por meio do
controle externo, a fiscalização financeira e orçamentária e a emissão de parecer prêvio sobre as Contas
Anuais do Governo dos Municípios que não tenham Tribunal de Contas próprio, e, por outro lado, que lhe compete, na forma dos Decretos-lei Federais n9 1.805, de }'i'
de outubro de 1980 e n"' 1.833, de 23 de dezembro de
1980, a fiscalização da aplicação de recursos federais recebidos pelo Municípios;
Considerando, que, assim, compete ao Tribunal de
Contas do Estado a fiscalização, por meio do controle
externo, da aplicação, pelos munidpios, na manutCnção
e desenvolvimento do ensino, dos recursos decorrentes
do parágrafos 49 do artigo 176, da Constituição Federal,
inclufdo pela Emenda Constitucionãr :Õ"' 24, de 1983, re~ulado pela Lei Federal n9 7.348, de 24 de julho-de 1985;

Considerando, por outro lado, o relevante interesse
público de que se reveste a matêria de que tratam o dispositivo constítucional e a lei federal mencionados;
Considerando, ainda, que é notória a necessidade de
esclarecer aspectos_dúbios quanto às implicações, das referióas Emenda Constitucional e lei federal retro-citadas,
na elaboração e execução orçamentãrias, bem_como_nas
Contas ·Anuais dos Governos Municipais, de modo a
p_9ssibilitar cabalmente o exercício da fiscalização que,
na espécie, compete ao Tribunal de Contas d_o_Estado;
Considerando, as naturais dificuldades inerentes à fase
iniCfal de cumprimento das obrigações impostas pela referidas Emenda Constitucional e lei federal:
Con~iderando que, na forma do incis~ XVIII, do artig0.20, -da Lei EStadual n"' 10.319, de 16 de dezembro de
1968, compete ao Tribunal de Contas do Estado a expedição de instruções gerais ou especiais, relativas à fiscali-ZãÇãõ financeira e Orçamentária exercida-' através do con~
trole externo;
RESOLVE:
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estimada na Lei do Orçamento Anual, ajustada, quando
for o caso, por lei que autorizar a abertura de crêditos
adicionais com base no eventual excesso de arrecadação
(pa-=iâgrafo 39 do art. 49 da Lei Federal n9 7.348/85);
b) as diferenças entre a receita e a despesa previstas e
as efetlvamente realizadas, que resultem no não atendiM
mei1to do percentual mínimo obrigatório, serão apuradas e corrigidas no último trimestre do exercício e, ainda
havendo, ao seu têrmino, diferença, esta serâ compensada no exercício seguinte (pãrágrafo 4'i' do art. 4"' da Lei
Federal n9 7.348/85).

ArL 69 Para efeito d~ cálculo do mínimo obrigatório
de 25% de receita resultante de impostos que os munjcípios ficam obrigados a aplicar anualmente. "na manutenção _e no de$envQI_vime:nto do ensino", não serão computadas as aplicações de receitas orjundas de contribuições ou tributos que não sejam impOstos prOpriamente ditos, excluídas especialinente daquele_câlculo as rec!!:itas provenientes:
a) do Fundo de Investimento Social - Finsocial; e
b) do salário-educação (art. 59 da Lei Federal n9

- Art. I"' As presentes instruções estabelecem normas
a serem observadas pelos municípios, no cumprirr:iento do disposto no parágrafo 49 do artigo 176 da Com;tituição Federal e na Lei Federal n"' 7.348, de 24 de julho
de 1985, de modo a possibilitar o ex.ercfcio por meio do
controle externo; da fiscalização_ fiilailCeira e orçamentária e da emissão de parecer prévio sobre as Contas
Anuais do ~refeito, que, nos termos do parágrafo l'i' do
artigo 16 da mesma Coristituição, dos incisos VI e VII do
artigo··go e dO-artigo 116 da Constituição do Estado, do
artigo 87 da Lei Orgânica dos Munidpios (Decreto-Lei
Com-plementar n9 9, de 31 de dez;embro de 1969), e da
Lei n"' 10.319, de 16 de agosto de 1968, compete ao Tribunal de Contas do Estado.
Art. 2"' Os municípios aplicarão anualmente, .. "na
manutenção e no desenvolvimento do ensino", de acordo com o disposto no parágrafo- 4"' do artigo 176 da
ConstituiÇãO Federal e da Lei Federal n1> 7.348, de 24 de
julho de 1985, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento)
da receita resultante de impostos, definida na forma dos
artigos 3"' e 49 e 59 destas instruções (parágrafo 49 do art.
176 da Coos.tiluição Federal e art. l'i' da Lei Federal n"'

Art. 79 Consideram-se despesas municipais com manutenção e desenvolvimento do ensino todas as que se
façam, dentro ou fora das instituições de ensino, em de0Jrrência da observância do disposto no artigo 6'i' da Lei
Federal n9 7.348, de 24 de julho de 1985, detalhado QO
artigo 10 das presentes Instruções, desde que as correspondentes atividades estejam abrangidas na Legislação
de Oiretrizes e Bases da Educação Nacional e sejam supervisionadas pelos competentes sistemas de ensino (parâgrafo 19 do art. 69 da Lei Federal n9 7 .348/85) ou ainda
as que:
a) resultem em bens ou serviços que se integrem nas
programações de ensii10- (letra "b" do art. 69 da Lei Federal n~' 7.348/85, inclusive de natureza cultural ou çiesportiva;
b) consistam em levantamentos estatísticos, estudos e
pesquisas, levadoS ·a efeito pelas instituições de ensino ou
por outros órgãos e entidades_, desde que visem precipuã.mente ao aprimoramento da qualidade e a expansão racional do ensino (letra "c" do art. 69 da Lei Federal n"'

7.348(85.

7.348/85):

§ I'i' Na aplicação dos referidos recursos, os municípios terão em vist~ ~·assegurar preferencialniente o cuin~
primento do preceito da escolarização Obrig:itória" (art.
29, ·~caput", da Lei Federal n9 7.348/85), bem como garantir a consecução dos objetivos de que tratam as letras
.. a.. a "r' do referido dispositivo legal.
§ 29 OS municípios, no cumprimento doS mandamentos constitucional e legal mencionados, levarão em
conta a obrigãtoriedade de ~aplicação, no ensino de J9
Grau, de cres-Centes perCentuaiS de participação naqüeles
recursos (art. 39 da Lei Federal n"'7.348/85), criai'ido, se
necessário, seus próprios sistemas desse ensino.
Art. 3s> Os recursos· financeiros que os municípios fi~
cam obrigados a aplicar anualment~ ''na manutenção e
no desenvqlvimento do ensino" originar-se-ão (letra. "c"
do art. 4"' da Lei Federal n9 7.348(85):
a) da receita de imp@stos que venham a arrecadar;
b) da receita resultante de impostos federais que lhes
seja transferida pela União, por forma de mandamentos
constitucionais;
c) da receita resultante de impostos estaduais que lhes
seja transferida pelo Estado, por força de mandamentos
constitucionais.
7\rt. 49 Considerar-se-ão excluídas das receitas de
impostos mencionados no artigo 39 destas Instruções
(parágrafo 29 do art. 4"' da Lei_Federal_n'i' 7.348/85);
a) as operações de crédito por antecipação de receíta
orÇamentária de impostos (letr~ "a') do citado parágrafo
2'):
b) as entradas compensatórias, no ativo e -passivo financeiros, quanto relativas à receita de impostos (letra
"b" do citado parágrafo 29).
Art. S'i' Para fiel cumprimento das determinações do
parâgtãfo 4? do artigo 176, da Constituição Federal e da
Lei Federal n9 7.348, de 24 d~ julho de 1985, os muh-icí~
pios observarão as seguintes regras:
ã) para fixação dos valores correspondentes ao percentual mínimo estabelecido, considerar-se-á a receita

c) correspondam à amortização e ao custeio de operações -de crédito destinados ao financiamento de programações de ensino, nos termos do corpo deste parágrafo e sua alínea "b" (letra ••d" do art. 69 da Lei Federal

7.348(85).

"' 7 .348/85):

d) importem em concessão de bolsas de estudo (letra
"e" do art. 6s> da Lei Federal n"' 7.348/85);
e) assumam a forma de atividades-meio de estabelecimento de normas, gestão, supervisão, controle, fiscalização e outras, necessárias ao regular funcionamento
dos sistemas de ensino (letra "r' do art. 6'>' da Lei Federal
"' 7.348(85);
f) decorram da manutenção de pessoal inativo, esta-

tutáriá, originârio das instituições de ensino, em razão
de aposentadoria (letra "g" do art. 69 da Lei Federal n"'
7.348(85).

Art. 89 Os_ recursos que os municípios são obrigados, nos termos do disposto no parágrafo 49 do artigo
176, da Constituição Federal, na Lei Federal n"' 7 .348, de
24 de junho de 1985 e nestas Instruções, a aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino, destinar-se-ão
(art. 6~' da Lei Federal n"' 7.348/85):
a) ao ensino regular de todos os graus, dando-se preferência ao cumprimento da escolaridade obrigatória de
ls> grau (art. 2"', "caput", da Lei Federal n9 7.348/85,
combinado com o art. 44 da Lei Federal n9 5.692, de II
de agosto de 1971 )~
b) ao ensino ministrado pela via supletiva amplamente considerada:
c) à educação prê-escolar;
d) à educação de excepcionais;
e) ao ensino de pós-graduação assim considerada, nos
termos de legislação federal específica, pós graduação
em sentido amplo, nas modalidades de aperfeiçoamento
e especialização em todos os níveis, e em sentido estrito,
nos níveis de mestrado e doutorado.
§ Js> Observada a preferência mencionada na letra
"a", deste artigo_, considera-se tambêm prioritária a apli-
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cação de recursos na educação pré--escolar, na educação
de excepcionais e no ensino supletivo de

1~>

Grau.

§ 2"' Compreendem-se entre as despesas com o ensino de 1~> Grau aquelas, a este vinculadas e relativas a
bens e serviços de assistência educacional, dentre outros
os gastos que se fizerem com a merenda escolar, subsfdio
ou oferta de material didãtico, transporte de alunos, es-

pecialmente o destinado a alunos procedentes da zona
rural, a segurança nas escolas. assistência médico-

des integrantes dos sistemas municipais de planejamento
e orçamento detalharão seus programa~ de trabalho de
modo que as ações, definidas na mencionada lei e nestas
lnstruçõ_es, como de manutenção e desenvolvimento de
ensino, sejam identifiefidas, em seus aspectos operacionais, em nível de subprojeto e subatividade orçamentários, para efeito de consideração nas fases de elaboração e execução do orçamento (art. 79 da Lei Federal n9
7.348/85).
§ l v Os órgãos centrais dos sistemas municipais de
planejamento e orçamento e de administração financeira, cuntabilidade e auditoria, em suas áreas de
atuação,estabelecerão mecanismos e meios_dr; gerenciar,
controlar e apurar os resultados que viset11 a dar cumprimento às determinações expressas na Lei Federal fl9
7.348, de 24 de julho d~ 1985 (art. 89 da Lei Federal n9
7.348/85).
§ 29 Tendo em vista as determinações dos arts. 79 e
89 da Lei Eeder:al n9 7.~48/85, transcritas, respectivamente, no caput e no § 19 deste artigo, os municípios,
com população infefiõr a 50.0<Kncinqüenta mil) habitantes, _que optaram ou vierem a optar pela forma de elaboração e exeetiçâo_ orçamentária de que trata o
Decreto-lei Federal n9 1.875, de 15 de julho de 198_1, deverão promoVer-as ãdaptações necessárias de modo que
· õs pr-ogT-ainMde -trabalho permitam:

odontológica exclusiva e complementação de pessoal
para a rede estadual enquanto necessãria.
Art. 99 Não se consideram despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino (§ 29 do art. 6~' da
Lei Federal nq 7.348/85};
a) as efetuadas com pesquisas quando não vinculadas _
esta ao ensino ou, quando efetivada fora dos sistemas de
ensino, não vise, precipU.amente~ ao -aprimoramento da
qualidade e à expansão nacional do ensino (letra a do§
2" do art. 6"? da Lei Federal n9 7.348/85);
b) as que se traduzam em subvenções a ins_tituições
privadas, de caráter assistencial ou cultural (letra b do §
2•rdo art. 6"? da Lei Federal n9 7.348/85);
_
c) as que se destinem à formação especifica de quadros para a administração pública (letra c do § 29 do art.
6'i' da Lei Federal n9 7.348/85).
, ~-=
§ )9 Além das exceções já expressamente prevista-s-na letra a des,te artigo, permitir-se-ão igualmente as desa) A ideriiifiCiÇão em nível de subprojeto e subativipesas relativas à administração escolar.
dade orçamentários das aplicações de recursos relativos
§ 29 A proibição ·de COilCCSsãQ dt; subvenção, de que
à manutenção e_ no desenvolvimento do ensino;
trata a letra b deste artigo, não inclui aquelas que sedesb) ~ gerencia11"_Jento, controle e apuração dos resultatinarem:
dos das referidas aplicações;
a) à concessão de bolsas de estudos, selecionados os
c) _A éla:~raçã.O-ãõs· ~evidos· De_monstrath;os r-erati·
beneficiários segundo critérios- objetivos estabelecido~_
àos recUrsos <lplicãdõSna manutenção e no desenvolpor lei (art. 44 da Lei Federal n'i' 5_._692/71 ), ejou por lei
vimento do ensino, anexos aos Balanços Anuais.
municipal:
b) à celebração de convênios com i,ristituiçôes priva.:
Art. 11. -Em -razão da rlão in-Cius~o, peíã. União, no
das, para prestação de serviços educacionais não atendírespectivo Orçamento relativo ao corrente exercício, do
veis pela rede pública de ensino e respeitados os critérios
percentual _rojnimo Qbrig_atório de recursos para atendique forein estabelecidos pelo Conselho Estadual de Edumento do disposto no§ 49 do art. 176 da Constituição
cação, podendo_compreender também a oferta de pesFederal e da Lei Federal n9 7.348, de 24 de julho de 1~85,
soal, material escolar e merenda, ou por Conselhos Mua obrigatoriedade de análoga inclusão por parte dos municipãiS-de Educação, com poderes delegados (art. 71 da
nicípios, em seus respectivos Orçamentos não se exigirá
Lei Federal n9 5.69_2/71 ).
- em relação ao Orçamento de 1985, ficarido dispensados
§ 39 Os municípiáS -só poderão conceder outras subde os ajustarem naJQrma prevista nos§§ 39 e 49 do art. 49
venções a instituições privadas de carâter assistenc_ial ou
da_J,.ei Federal n_~ 7,348, de 24 de julho de 1985, e_ art. 79
cultural desde que não onerem Qs recursos especfficos a
das presentes Instruções.
que se referem o§ 4'>' do art. 176 da Constituição Federal,
§ I"' Os municij)fOS -fiCam obrigados, em relação ao
a Lei Federal n~'7.348, de 24 de julho de 1985, e as·preOrçamento para 1986, ao integral cumprimento das desentes instruções, nem sejam computadas para perfazimento do percentual mínimo previsto naqueles disposititerminações do'§ 49 do art. 176, da Constituição Federal,
vos.
_d~ Lei Federal n9 7 .348, de 24 de julho de 1985 e destas
Instruções, devendo promover oS ~justes neceSsários, ~a
Art. tO. Na forma do disposto no ârt. 7~', da Lei Fefcm~_a prevista.
-deral n'>' 7 .348, de 24 dejulho de _1985, os órgão_s e entida-

-vo-s
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§ 29 No caso de o_s municípios darem início à exelegais mencionadas, no eier:cício de 1985, o ajustamento dÕs respectivOs
orçamentos correspondentes ao corrente ano, na_ forma
do art. lO da Lei Federal n9 7.348, de 24dejulho de 198.5,
poderá ser feito por decreto do respectivo Poder Executivo.

_cuc~o _@~isJ)osjc9t;:s oonstituciona~s_.~

Art. 12. O Tribunal de Contas do Estado, no exercício. por meio do controle externo, da fiscalização financeira ·e orçamentária e_ da competência de emissão de parecer prêvio sobre as Contas Anuais do Governo Municipal, na forma do disp·osto no§ 19 do art. 16, da Constituição Federal,nos incisos VI e VIl do art. 90 e art. 116
da Constitu.ição do__ Bstado, bem comQ no incisO IX do
art. 20, arts 23 e 24 da Lei Estadual nq 10.319, de 16 de
dezembro de 1968, no art. 87 da Lei Orgânica dos Muw
nicípios (Decreto-lei Complementar Estadual n9 9, de 31
de dezembro de 1969), e tendo e_m vista que lhe compete,
na forma dos Decreto-leis Federais n9 1.805, de J9 de outUbro de t98o n<i i.833, de 23 de dezembro de 1980, afiscalização da aplicação de recursos federais recebidos
pelos municípioS, exercerá, em relação ao Orçamento
Municipal e às Contas Anuais a partir do Exercício de
1986, inclusive, a verificação do atendimento, pelos municípiOs; das obrigações decorrentes do § 49 do art. 176,
da COnstituição Federal, da Lei Federal n~' 7.348, de 24
de julho de 1985 e destas Instruções.
Art. 13. Tendo em vista que o§ 49 do art. 176 da
Constituição Federal, incluído por força da Emenda
Constitucional n'i' 24, de 1983, estabeleceu novos objetivos, novo percentual mínimo e nova base de cálculo dC
recursos para aplicação, pelos municípiOs, com prevalência sqbreJlS ao_t_(:fiorn1en_te fixados _na l~tra r, do§ 39,_ do
art. 15_ daquela Constituição, bem como no inciso V, do
art. 106, da Constit1,1ição do Estado, a intervenção doEstado no municfpio;prevísta nos dois últimos dispositfvos
constitudonais._.poderá ser proposta pelo Tribunal de
ContaS do -estado a partir do término do eXercício de
1986, quando não tiver havido a aplicação de recursos de
que tratam o referido§ 4~' do art. 176, a Lei Federal n9
7 .348, de 24 de julho de 1985 e as presentes Instruções.
Parágrafo único. Em relação às aplicações relativas
aoS exercícios anteriores ao de 1986, prevalecerão os
atuais parâmetros estabelecidos na letra r do§ 3'>', do art.
JS, da Const.ituíção fede_ral.
Art. 14. O Presid_ente do Tribunal de Contas doEstado expedirá A tos e Ordens,de Serviço que se fizerem
necessários ão íntegrãi e perfeito cumprimento das presentes Instruções.
ArL 15. As Presentes Instruções entrarão em vigor
ita data da publicação, sendo exigíveis na forma-dos arts.
11. [2 e 13, revogadas as disposições em contrário.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, dó:R~gimento lnll:rno, e eu, Josê Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 111, DE 1985
Modifica a redação do artigo I• da Resolução n• 75/85, que autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito no valor de CrS 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos e sessenta a quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinqüenta e seis cruzeiros).
Art. I• O artigo I• da Resolução n• 75, de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I• ii o Governo do Distrito Federal, nos termos do artigo 42, item V, da Constituição Federal,
autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos e sessenta e
quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros), correspondente a 161.210
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, valor vigente em dezembro de 1984,junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, com recursos do Banco Mundial- BIRD, destinada
à construção de pontes nas estradas que compõem o Plano Rodoviário do Distrito Federal, admitidas as cláusulas
e condições do contrato do respectivo processo."
Art. 2•

Esta Resolução entra em_yigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de outubro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
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1.1- ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE

1.2.1 - Leitura de Projetos

Projeto de Lei do Senado nq 314/85, de autoria do
Sr. Senador Roberto Wypych, ·que dispõe sobre a

criação de Escolas Agrícolas Federais nos Municípios de Marechal Cândido Rondon, Capanema e Cafelândia, no Estado do Pafaná, a nível de 29 Grau.
-Projeto de Lei do Senado n9 315/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que disciplina a
publicidade nos uniformes esportivos dos atletas profissionais, de qualquer modalidade, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 316/85, de autoria
do Sr. Senador Cesar Cals, que cria a Tarifa Aérea
U niversitãria e dã outras disposições.

- Projeto de Lei do Senado n9 317/85, de autoria
do Sr. Senadot Gastão MUller, que altera o artigo 95
da Lei n94,737, de 15dejulho de 1~65, para permitir,
desde que :hão ofensivo à modalidade pública, o registro do co~n~me do candidato.
1.2.2- Comunicação
Do Sr. Senador Albano Franco, que se ausentará
do País.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
Referente a designação de Srs. Senadores, para-representarem o Senado Federal, a partir de 20 do corrente, em Bonn, Alemanha, nas comemorações do
Vigésimo Quinto Aniversário da Fundação TentoBrasileira.
1.2.4 - R~querimentos
.:.....: N9 4f9/85~ de autoria do Sr. Senador Martins
Filho, solicitando informações ao Poder Executivo,
para instruir O Projeto de Lei n9 6, de 1985-CN. Deferido.

- N9 420/85, de a~toria do Sr. Senado! José Fragelli, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal,_-<lo ,arti_go intitulado "_O deseD.volvimento
brásiléito e a c·rise e<:onômica", de autoria do Genêral da Reserva João de Abreu Lins, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição do dia 19 de setembro de 1985.

1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR GUILHERME PALMEIRA - Considerações sobre o Projeto Nordeste.

SENADOR SEVERO GOMES- Anãlises sobre
discurso pronunciadO ontem pelo Senador Roberto
Campos, relacionado com. _a política econômica do
Governo e, em especial, a proposta orçamentâria
para o exercício de 1986.
SENADOR ROBERTO CAMPOS, em explicação
pessoal- Resposta ao disCurso do orador que o antecedeu na tribuna.
1.2.6- Comunicação da Presidência
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Convocação de sessão extraordinãria _a_ realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 munutos, co~ Orde~n do Dia
que designa.

1.2.7- Comunicação
Do Sr. Senador Lomanto Júnior, que se ausentar_á
do País.
1.3"-0RDEM DO-DIA

....... Rcdação fmal do Projeto de ~esolução nq 109/85,
que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a eley_ar,
temporariamente, o monta te de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã promulgação.
-Projeto de Lei da Câmara nq 140/82 (n9
4.997/81, na Casa de origem), que altera ~ Lei n9
6.690, de 25 de setembro de 1979, que disCiplina o
cancelamento de protesto de títulos cambiais, e dã
outras ·providências. Aprovado. Ã sanção.
. -Projeto de Lei da Câmara nq 16/8_3 (nq-531j79,
na Casa de origem), que faculta a sindicalização dos
integrantes das gpardas portuãriãs; dando nova redação ao art. g. do Decreto-lei n9 3, de 27 de jdneir<;>
de 1966. Votação ad:iada., a fim de ser feita na sessão
de 14 de novembro próximo, nos termos do Requerimento nq 421/85.
-Projeto de Lei da Câmara. n.9 24/83 (nq
5.016/81, na Casa de origem), introduzindo modificação na Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1_970, que
dispõe sobre N or:mas de Direiro Processual do 1_r_abalho e dá outras providências. Aprovado, Â sanção.
-Projeto de Lei da Câmªra nq $6/83 (n9
1.379/79, na Casa de origem), que dispõe sobre o
parcelamento de débitos. da~ pre(eituras municipais
perante o Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social - lAPAS, e dâ outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo.
:..... ProjetO de Lei _da_ C.âm_a_ra --n9 _141/83 (nq
4.675/81, na Casa de origem), que torna obrigatória
a colocação do ••stmbolo Jn_ter_Qacional de_ Acesso"
em todos os locais 1: serviços que permiiii.l:n sUa Utilização por pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. Aprovado. Ã sanção.
-Projeto de Lei d_a. Câmara n9 239/83 (gq
2.183/?9, na Casa de origem)_, q~e alt~ra a redªção
do art. 10 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, que
modificou a legislação de previdência social. Rejeita~
do. Ao Arquivo.
- Projeto- de Lei da Câmara n9 129/~1- __ (nq.
1.593/79, na Casa de origem), que mantênl a deriOminação de Celso Suckoy; da Fonseca ·para o -centro_

SENADOR ROBERTO WYPYCH- Considerações referentes a projeto de lei apresentada por S.
Ex• na presente s-eSsão; dispondo sobre a críação de
escolas agrícolas de 2~ grau, na região oeste do Paraná"
SENA DOM l::UNICE MICHILES- Dia Mundial da Alimentação.

federal de Educação Tecnológica, com sede na ciãadê-do Rio de Janeiro, Declarado prejudicado. Ao ArqUivo.---· -~ -Projeto de Lei da Câmara nq 16, de_l985 (n9
1.880/83, na Cas~ ~~origem), que di:wõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes
de l'~e 2q graus e dá outras providências. Aprovado. Â
sanção, tendo usado. da palavra os Srs. Aderbal Jurema e Nelson Carneiro .
-Projeto de Resolução nq 113/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT) a-elevarem Cr$ 2.721.810.643, o montante de sua dívida
consolidada. Aprovado. Â Coniissão de Redação.

1.3.2 - Designação da Ordem do 018 da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 205• SESSÃO, EM 17 DE OUTUBRO D_E 1985

-Projeto de Lei do Senado nQ 24/80, estabelecendo que a ordem de preferência pil.ra a concessãO da
pensão civil será também aplicada na pensão militar.
Votação adiada, a fim de ser feita na sessão de 14 de
nõvembro próximo, nos termos do Requerimento n9
422(85 .

2"1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1--_Parece_r encaminhado à Mesa

2.2.2:- Comunicações

~Projeto-de Lei do Senado nq 173/82. que altera
dispositivo da Lei n" 6.515, de 26 de dezembro de
1977. possibilitando o divótcio entre pessoa nunca
antes divorciada e outra já divor_ciada ~nteriQrm~nte.
Votação adiada por falta de quorum, tendo usado da
-~palavra as Srs_._B!:nedito Ferreira_e Nelson Carneiro.

---).3.1-

D~scursos

Dos Srs. Senadores João Lobo e Gabriel Hermes,
de que se ausentarão do País.
-23~0RDEM

após a Ordem do Dia

SENADOR AMARAL PEIXOTO- Como Uder
---- ----Conclusões preliminares da Comissão Especial
Mista que realiza estudos sobre a fabricação e comer.ci<l:_li~ação ~e agrotóxicos no País.

- Redação _final, do Projeto de Decreto Legislativo n' 30/83 (nq 18/83, na Câmara dos Deputados),
que aprov--a o teXto do Convênio sobre transporte terrestre fronteiriço de carga, celebrado entre o .Governo-da República Fedeyativa do Brasil e o GOverno da
República da Venezuela, concluído em Caracas, a 19
~e fevereiro de 1~82. Aprovada. Â promulgação.

_SENADDR NlVALDO MACHADO - Como
Líder - Proposta de emenda à ConsÜtui~ão convocando a Assembléia Nacional Constituinte.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da
extensão da gratificação esjecial de nível superior
=amduncionários de _nível mêdio._
__
SENADOR ITAMAR FRANCO- Atuacão do
COngresso Nacionâl no cOntrole da política eXterila
brasileira.
SENA DOR ALFREDO- CAMPOS- Dia do Pro-fessor.
SENADOR CESAR CALS- Comentãrios sobre
projeto de lei de sua autoria, propondo a criação da
tarifa
aérea universitária.
SeNADOR Jolõ -CiLMiJN- Festividad~s_co·
ni.emõtatiVas dos 110 anos da imigraÇãO italiana no
Espí~~~o Santo_.

DO DIA

-Requerimento nq 412/85, do Sr. Senado'r José
Ignãdo Ferreira, solicitando sejam anexados, aoS
Projetas de Lei_do Senado n'~s 70. 79, 82, 85, 132 e
163, de 1985, que tramitam em conjunto, os de n9s
174 e 185, de 1985. Aprovado.

- Redação final do Projeto de Resolução n'~
112/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, a contratar,
junto à Caixa Económica Federal, operação de crédito no valor de Cr$. 151.058.702, para os fins que especifica. Aprovada. Â promulgação.

1

2.3.1- Discurso pronunciado após a Ordem do
Dia.
SENADOR ITAMAR FRANCO- APelo da AssoCiã-ção dos Ãposentados e Pensionistas das Autarquias do Brasil, Secção de Juiz de Fora-- MG, ao
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Ministro da Previdência Social no tocante à reposição salarial:

. - DQ Sr-. João Lobo, proferido na sessão de 1610-85,

2.3.2 sessão.

16-10-85.

- Do Sr. Moacyr Duarte, proferido na sessão de

Designação da Ordem do Dia da próxima

2.4- ENCERRAMENTO
3-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR

Ata da
3~

4- ATOS DO PRESIDENTE--nO SENADO
FEDERAl,

N's 232 a 235, de 1985.
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5-MESA DIRETORA

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PERMANENTES

Sessão, em 17 de outubro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, João Lobo e Martins Filho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Aloysio Chaves -.
Hélio Gili:irõs --Alberto Silva - Helvidio Nunes João Lobo -_Cesar Cais- José Ljns-:- Virgflio Távora

- Moacyr Duarte- Martins Filho- :rylarcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nivaldo
Machado -Guilherme Palmeira- Luiz CavalcanteLourival Baptista:- Passos Pôrto- Lomanto JúniorJoão Calmon- José lgnâcio Ferreira- Nelson Carnei.:-ro - Itamar Franco -'-- Benedito Ferreira - Gastão.
MUller- José Fragelli- Enéas Faria- Jaison B~rreto
-Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chia~
. relli - Alcides Saldanha - Octavio Cardoso,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o "Comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proleção de Deus, iniciamos nossos traba~hos.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
1'~-Secretário.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 314, de 1985
"Dispõe sobre a criação de Escolas Agrícolas Federais nos Municípios de Marechal Cândido Rondon,
Capanema e Cafelândia, no Estado do Paraná, a
nív,l de 2'~ Grau."
O Congresso Nacional decreta:
Art. [9 Ficam criadas 3 (três) Escolas Agrícolas Federais no Estado do Paraná, sendo uma no Município de
Marechal Cândido R'ondon, outra no de Capanema e
outra no de Cafelândia, incumbidas de ministrar cursos
técnicos em agropecuária, a nível de 29 grau.
Parágrafo único. Os estabelecimentos de ensino de
que trata este artigo serão subordinados ao Ministério
da Educação.
Art. 2" As despesas com a instalação das Escolas
Agrícolas de Marechal Cândido Rondon, Capanema e
Cafe!ândia, correrão à cOnta do Fundo de Apoio ao D"e-senvolvimento Social- FAS, consignando-se nos próximos orçamentos da União as necessárias dotações para
sua manutenção e funcíorl-amenro.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4., Revogam-se as dispol'iições em contrário.
Justificação
O presente Projeto justifica-se pelo fato de responder a
uma necessidade sócio-económica da mici-orregião que,
sendo das mais férteis do País, vem-se tornando responsável por significativa parcela da produção de alimentos.
De fato, a_ produção de grãos no Oeste do Paranã re·presenta 34% do total do Estado. Tal sucesso é devido
não só à utilização de tecnologia moderna, mas também,
.e principalmente, à dedicação de seu povo, que vem pro-

curando meios de fOrtalecer as p-róprias atividades, seja
pot meio do cooperativismo, seja através da pesquisa
agropecuâria em centros especializados.
A preparação de reélli-sOS humanos para a agricultura
merece nossa cOnstante preocupação. Do ponto de vista
itla economia do Estado, constitui um fator da ampliação
t&:nica, cõm vistas ao melhor aproveitamento do solo;
do POnto de vista; socíiil, represerita uma alternativa para
a formaçãO dos nossos jovens.
- Estãmos, convencidos de que as escolas de 2'~ grau,
.roltadas para a atividade agrícola, permitirão ao estudante:
__
a) preparar-se- cónscferitemenle para o trabalho,
fixando-o em seu meio ambiente, sem prejuízo do desenvolvinlento de seus dotes- in-telectuais, dessa maneira, ele
estará apto a utílizar de imediato seus conhecimentos;
b) integrar-se melhor à realidade sócio-econômica da
região; tal atitUde O levará a empregar a sua capacidade
produtiva em beneficio da sociedade.
Enfim, a escolha dos municípios oride deverão
instalar-se as escolas não se deu aleatoriamente; antes,
Qrocuramos hÚmonizar a necessidade da formação profissional dos nossos jovens com um ambiente mais favorável a que tal ideal se concretize. E os municípios relacionados neste_ Projeto, abrangendo os eixos Toledo,
Marechal Rondon, Capanema-Realeza e CafelândiaFormosa do Oeste, atendem às condições desejadas, exatamente por estarem situados onde a atividade agropecuária é particularmente desenvolvida.
Objetivamos, pois, com a nossa iniciativa, dar uma
r_eal contribuição ao desenvolvimento do País, através do
aprimoramento da economia da nossa região: Oeste do
Paraná,
Sala das Sessões, 17 de outu_bro de 1985. _-Roberto
Wypych.
(As Comissões de Constiruição e Justiça, de Educação e Cultura e de Finanças. J

PROJETO DE LEI 00 SENADO
N• 315, deJ985
"DiScipliiia a publicidade nos uniformes esportivos
dos atletas profissionais, de qualquer modalidade, e
_dá- OUtras provid-êDcias."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" E permitida a publicidade nos uniformes espórtíVOs -dOs atletas profissionais de qualquer modalidade de desporto,
Parágrafo único. Excetuam-se da permis~ão_ as
pl.!_blicidadcs relativas a fumo ou beb_i9~al~g91j~~s._ __
Art. 29 Da renda proveniente da publicidade nos
uniformes dos atletas profissionais dez_ por cento (10%)
constituiião receita do Fundo de Assistência ao Atleta
Profissional, criado pela Le_i n9 6.269, de 24 de novembro
de 1975 e sessenta por cento (60%), pelo menos, serão divididos entre os atletas na forma a ser estaOelecidã em regulamento .

Ari. 3" O Poder Executivo regulamentarã esta lei
dentro do prazo de noventa (90) dias.
Art. 49 Esta lei entrarã em vigor na -data de Sua
publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Em quase todos os países do mundo a publicidade nos

uniformes esportivos d-os ãtletas é permüida,
constituindo-se em considerável fonte de receita, quer
para os clubes quer para os próprios atletas.
Não há, assim, por que condenar tal permissão nem
por que manter tal procedimento na lei em vigor.
Note-se que o npsso projeto, a par de disciplinar a matéría, cuida de destinar parte da renda (lO%) ao Fundo
de Assistência ao Atleta Profissional e outra parte, esta
.mais substancial, aos próprios atletas.
Sala das Sessões; 17 ae -outubro de 1985. -Nelson
Carneiro.
(Às ComiSsões de -Constitui(ão e JUstica e de-Legislizção Social.}

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 316, de 1985
Cria a Tarifa Aérea Universitária e dá outras dfs..
posições.
O Congresso Nacional decreta;
Art. \9 E estabelecida a T"arifa Aéi-ea Universitária
com o objetivo de dinamízar as atividades de ensino, pesquisa e extensão e de aproximar o estudante da realidade
do seu campo de trabalho.
Art. 2" A Tarifa Aérea Universitári"a se destina a
apoiar atividades currrcu\ares de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas por instituição credenciada realizadas por:
I -grupos de estudantes de cursos profissionalizantes
de 29 grau e de cursos de graduação e pós-graduação de
todas as áreas do conhecimento;
II -professores dos Cu-rsos indicados no item anterior
e pesquisadores, individualmente ou em grupo.
§ \? Definem-se como atividades curriculares de ensino aquelas que forem integrantes do planejamento de
pelo menos uma e, preferentemente, de mais de uma dis-ciplina ou·prâfica curricular, implicando em obrigação
'de frc_qüência e avaTiação do aproveitamento discentes.
§ 21' Definem-se como atividades de pesquisa aquelas que visam à geração de novos conhecimentos na sua
área de estudos, inclusive a comunicação dos seus resultados em congressos e similares, conduzidas por professores, resquisadores ou estudantes de ensino superior,
com a orientação _de docentes.
§ 39 Definem-se como -a:TIVIaades de extensãO aquelas que visam a difundir através da.comunidade, sob a
forma de cursoS-e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que são inerentes às institUições de ensino superior.

-
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Art. J9 A Tarífa Aéreã Universitária terá desconto
mfnimo de cinqUenta por cento sobre as tarifas no i-mais,
podendo a venda das passagens correspondentes
realizar-se a vista ou- a prazO.
§ l\1 A Tarifa a que se refere o caput deste artigo será
aplicâvel nos meses letivos de abril a junho e de agosto a
novembro, podendo atingir o máximo d~ cinqüénla por
cento da lotação de cada aeronave,
§ 29 A concessão do desconto se aplica a viaietls-com duração mínima de sete dias e máxima de trinta
dias.
Art. 49 __ N_o período em que se afastarem do seu estabelecimento de ensin_Q, c_om a utíHzação ela Tarifa Aérea
Universitária, os alunOs terão suaJreqUência verificada e
seu aproveitamento avaliado na disciplina_ou prática que
promover a visita, estágio ou outra atividã.de CUrricular.
Parágrafo único. Os alunos_~umprirão todos os_
exerdc;ios e trabalhos das demais disciplinas e práticas
curriculares em regime especial, com orientação docente,
após_ o perfodo d_o seu afastamento.
Arf. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação_,
ArL 6Y São rev_ogadas as disposições em contrário.
Justificação

Registram-se, não raro, observações a respeito da qualidade insatisfatória apreSentada por cursos profissionalizantes de níveis superior e de segundo grau. Fala-se do
despreparo dos formados para enfrentarem a prática
profissional e do ch_oque por eles sofrido na transição da
escola para o trabalho. Tal choque, em aparte, decorre
da dissociação ent_re teoria e prática. Presos a um ensino
acadêmico, c_éntrado nas aulas, livros e apostilas, os alunos têm poucas oportunidades de arejar sua experiência,
indo ao campo. A falta de conhecimentO da realidade ln
loco cria sérias dific;uldades não apenas para a formação
profissional, mas também para a cidadania. Tais desajustes, que não constituem exclusividade do Brasil ou
dos países em desenvolvimento, exigem _certamente
análíses profundas e soluções c:_struturais. Todavia, são
benvindas contribuições· que, de alguma forma, viabilizem a dinamização do ensino, através d~ visitas, -estágios
de curta duração e outras atividades curriculares. Além
disso. atividades de pesquisa e extensão, desenvolvidas
pelas instituições de ensino superior, estão a exigir maior
apoio, sobretudo numa co11juntura, como a presente, de
escassez de recursos. O deslocamento de pessoal para essas atividades constitui um item ponderável dos respectivos orçamentos. Nossa comunidade científica ainda- ~e
parece com um arquipélago, tais as dificuldades de promover a interação entre pesquisadores num país de am~
pias dimensões territoriais.
. ConTorrile declarações recentes, do Comandante
Omar Fontana, Presidente da Transbrasil, focalizadas
pela imprensa, é economicamente viável reduzir as tarifas aéreas na baixa estação, a exemplo do que ocorre em
outros países. Assim sendo, a Tarifa Aérea Universi~
tária. instituída pelo presente projeto de lei, ao mesmo
tempo que beneficia as comPanhias aéreas, elevando a
taxa de ocupação de assentos, presta significativo serviço
à dinamização das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
_
Para tanto, esta Proposição define claramente que atividade e pessoas poderão beneficiar-se da referida Tarifa. Só poderão gozar do descoQto que lhe serâ inerente
Os docentes e discentes que participarem do projeto e' atividades devidamente aprovados pelos estabelecimentos
de ensino. Ademais, são, reiteradas a obrigatoriedade de
freqUência e avaliação do aproveitamento dos alunos nas
atividades reatizâdas_ _fora dos campi, caracterizando a
seriedade que lhes merece ser impressa. Por último,
aborda-se a questão dos exercícios e trabalhos de outras
disciplinas e prâticas não abrangidas pelas atividades extra campos, estabelecendo-se que eles serão cumpridos
pelos alunos, em regime especial, com orientação docente, após o período de afastamento.
Sala das Sessões, 17 de outubro de I9a5. - César
Cais.
,'Às Comitsões de Constituição e Justica, de Educqção e .Cultura, de Ecotiomfa e de Trdnsport"es, Conlunicacões e Obfas Públicas.) ..
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nadorcs Gabriel Hermes e Lomanto Junior para representarem o Senado federal naquela festividade.

N' 317, de 1985
Áltera o art. 95 da Lei nY 4.737, de 15 de_ julho de
1965, para permitir, desde qÕe não ófensivo à moralidade

p_ji~liç_a,

Outubro de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
- --r~q_uer-imerúó- q~~ v~i ser lido_ pelo Sr. JY-Secretário.
É lido e deferido o seguínte

o registro do cognome do candidato.

_Q.~il_Dg_rç~so3a:.i.?!lal __ ~.ef~eta_; _ -._o

·

Art. IY O art. 95 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de
1965, passa a vigorar com a seguinte redação.
•• ArL 95. O ~-Candldato podeiá ser registrado
sem o prenome, ou com o riome abreviado, des_de
que a supreSsão não estab.eleça dúvida quanto à sua
identidade, podendo sê-lo também pelo cognome,
quando não ofensivo à moralidade pública."
Art.
cação.
Art.

2<:>

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

3<:>

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A legislação em vigor já contempla a inscrição do can-

com

didato
~a s_l!pressão do prenome, ou com o no.me
abreviado, se d.essa elisão .não resultar dúvida quanto à
sua identidade.
Ê inegável que, com tal medida, foi resolvido parcialmente o problema da identificação popular do candidato, mas ninguém, em sã consciência, irá afirmàr qUe tal
dispositivo atendeu integralmente aos reclamos do mundo político:
No universo de postulantes a cargos eletivos, muitos
cundidatos_são quase que desconhecidos pelo seu verda~
deiro nome e, nurit embate eleitoral, se vêem enornlemente prejudicados por não poderem registrar sua alcunha, o que lhes possibilitaria maior respaldo popular.
O apodo e a popularidade são companheiros insepará·
ve_is, pois um apelido não vinga se se restringe ao círculo
familiar.
Ressalte-se, por oportuno, que a Proposição não é inusitada, como à primeira vista pode parecer. Para com·
provar a verdade da assertiva, basta que se tenha em
mente que aS leis processuais fazem da alcunha uma das
formas de identificação das pessoas.
Não contemplar,, assim, o uso de sua marca pessoal é
cercear o exc;:rcício de uma lídima aspiração do candida~
to ao mandato popular.
O projeto objetiva suprir essa lacuna, condicionando,
porém, a_~fetivação do registro à não ofensa à moralidade pública, evitando, destarte, quaisQuer abusos que se
queira cometer, a pretexto de gozar do favor legal.
- . Esperamos corilar com o apoio dos ilustres colegas
para a aprovação deste Pr_ojeto, acolhendo prazerosa~
mente as sugestões que porventura hajam por bem a ele
Oferecer.
Safa das Sessões, 17 de outubro de 1985. - Gastão
Müller.
o-

(Ã

•

-
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Comissão de Câtrstitl,lição e Justiça.)

Requeiro à Mesa, nos estritos termos do art. 238, inciso I, letra ·•a", combinado com o art. 239, iilciso I, letra
"b", tudo do Regimento Interno do Senado Federal, se-jam solicitadas ao Poder Executivo informações sobre
qual o montante dos débitos vencidos das .Cooperativas
para com o Banco Nacional de Crédito Cooperativo BNCC;-e- a Cõill{ja-nhlá de FúiãiLCfãffierlto âa Produção
- CFP, inclusive como se encontra o procedimento de
cobraflça a eles relativos, especificando-se os relativos à
CENTRALSUL - Central das Cooperativas dos Produ·
tores Rurais do R_io Grande do Sul; COTRIZA- Cooperafiva-Trítícol_a Regional de Santo Angelo e CO'rRlJUI - Cooperativa Regional Tritícoia Serrana.
Justificaçio
Tfamíta rio- Congresso Nacional o Projeto de Lei n9
06, de 1985 (CN), Mensagem n• 56, de 1985 (CN), n'
414/85, na Origem, do Poder Executivo que estima areceita ~-Gx~ a despesa da União para o exercício financeirO:-ae i 9-86.
Hã v·endo rubricas na proposta orçamentária destinadas a ocorrer despesas com as cooperativas e o cooperativismo é relevante o conhecimento das informações solicitadas para o exame da peça em análise.
O destaque às três cooperativas mencionadas no Requerimento decorre da importância que vêm assumindo
no panorama nacional, segundo o noticiário da impren-

sa.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1985.- Martins
Filho.
'

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serão requeridas as informações solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
IY-Secretário.

·· · 1:. lido ó segUinte

REQUERIMENTO
N• 420, de 1985
Nos termoS do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado ..0 desenvolvimento brasileiro e a crise econômica",
de autqria do General da Re~erva João de Abreu Lins,
p-Ublicado ·no jornal O Estado de S. Paulo, edição do dia
19 de setembro de 1985.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1985. José Fragelli.
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetos lidos serão publicados-e remetidos às ComiSsões Coinpetentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. lYw
Secretário.
h lida a seguinte

REQUERIMENTO
-N• 419, de 1985

~'

.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeriniento lido serã publiCado e submetido ao exame da Comissão_ Diretora.
Há oradores insçritps.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Guilherme
Palmeira.

Brasília, 17 de outubro de 1985.

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pro-

Senhor Presidente,
Ten-ho a honra de comunicar a V. Ex•, de acordo com_
o disposto no artigo 43, alínea a, do Regimento Interno,
que me ausentarei dos trabalhos da Casa, a partir do dia
19 do corrente, para breve viagem ao exterior, onde irei
participar do XXI Congresso Latino Americano de Tnw
dustriais, promovido pela AILA (Associação de Industriais Latino Americanos), que se realizará na cidade de
La Paz, na República da Bolívia.
Atenciosas saudações, - Alba~ Franco.

nuncia o seguinte discurso: Serri revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Sç:nadores:
Retomando hoje do meu Estado, das Alagoas, onde
tive a oportunidade de ouvir e discutir com lideranças
políticas e empresariais alguns problemas ligados ao Estado, gostaria de externar aqut e deixar assinalada a
preocupação e a ansiedade que ainda persistem com relação às medidas anunciadas, pregadas pela Nova República, em favor do Nordeste brasileiro e, em especial,
do Estado de Alagoas.
No final do mês passado, parece--me que, no dia 30 de
setembro último, o Sr. Ministro do Interior, Dr. Renaldo COSt-a Cguto, visitou o Estado de Alagoas, precisl!mente ã pr"óSpera cidade de Arapiraca, onde se realizaVa
um Congresso de Vereadpres.
As recentes declarações de Sua Excelência e as que
Prõiefiu em Alago~s -fne ofefecem a oportunidade para

O SR. PRE_SIDENTE (Jo_s_é Fragelli)- A comunicação lida vai à publicação.
Devendo. i"ea_lizar-se, a partír de 20 do corrente, em
Bonn, Alemanha, as comemoraçõ~s do vigésimo quinto
aniverSáiio"'da l?'undação reuto-Brasifeira, a Presidência,
nã~_E_ave~do~ obj~~o do Ptenârio, designa os nobres Se-
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repensar e repetir tudo aquilo que venho dizendo sobre o
Nordeste e sobre a SUDENE, dando ênfase ao atual

Projeto Nordeste. ·
Tenho a impressão e me inclino a nutrir umã certeza
de que, neste momento da Nova República, estamos passando da retórica das palavras para a realidade de um

posicionamento dos célebres protocolos de intenções
para a liberação efefíva de recursos financeiros em relação aos decantados e eternos problemas do Nordeste.

Em pronunciamento, aqui no"Seriáõâ Federal, o eminente Ministro do Interior afirmou peremptoriamente:
..0 Nordeste é prioridade da Nova República:"
uMas é prioridade para valer. Não mera conveniência
da retórica."

..Sim, Srs. Senadores- continuou o Sr. Ministrohá uma nova SUDENE. Remotivada, democrática, envolvida com o planejamento_, coordenação e execução
dos projetas e programas públicos e privados fundamentais ao_ Nordeste, operante e pragmática!'
Declarou, ainda, o nobre Ministro, que a SUD~NE,
em breve, se deve transformar em ~·autarqUia -eSpeCial".
Tudo iss-o, Sr. Presidente e Srs. Senadores, alegra o
meu espíi1to evem abonar aquilo que venho pregando,
desde o tempo de governador do meu Estado, no sentido
de uma valorização- da SUDENE.
Aqui mesmo, nesta Tribuna, em meu discurso de estré_ia no. Senado Kederal, em 8 de abril de 1983,Já proclamava alto e bom som:
"Sempre defendi que a incorPoração do Nordeste ao
desenvolvimento nacional e a revitalização e plena atuação da SUDENE eram problemas que deveriam passar por uma política."
Numa entrevista, cim agosto de 198.0, repetia eU a tese,
tantas -vezes defendida:
••A SUDENE predSa não só-ser um órgão administrativo como também ter uma partícíp3.Ção polítiCa nas decisões do Governo Federal. Quando eu, effi pronunciamentos, tenho defendido a necessidade de que o Conselho Deliberativo da SUDENEsej"apreSidído pÔr um Governador não é querendo meriosprezar Ou desacreditan.:.
do no seu Superintendente ou nos seus técilicOS. Na verdade, é porque o Governador representaria o papel político daquele organismo. O Superintendente ê- um homem
nomeado por um Ministro de Estado_e que, a determinada altura, perde naturalmente a condição de diâlogo pelo
fato de ser um funciOnário do Minisfro."
Neste mesmo discurso, fui mais incisivo e- afirmei:
"Deve ser dado um poder decisório à SUDENE, que
'virá complementar a Sua atividade planejadora e coordenadora."
"Com esse poder decisório, inspirado em soluções
políticas, estarütmos extinguindo a possibílidilde de-SOluções exógenas, oriundas _dos fechados gabinetes de
Brasília."
Transformar a SUDENE em "Autarquia Especial" é
um alento, mas não é tudo.
__ _ _ • ___ _ _ __ _
Gostaria até que o Ministro CoSta COUto eJCPiiCítasse
melhor o seu pensamento, as suas idéias sobre a SUDENE como "Autarquia Especial",
O que observo, com muita alegria, repífo~-é que eXiSte
em curso uma nova mentalidade em relação à SUDENE,
o que espero se transforme em atas, em procedimentos
concretos, em operacionalidade efetiva e conseqUente.
Quando de sua estada em Alagoas, referiu-se o ilustre
Ministro do Interior ao Projeto Nordeste "Programa
amplo contemplando os dez Estados com assento na SUDENE e começaremos em janeiro- o Programa de Irrigação de uin milhão de hectares, programa esse fundamental para o Nordeste, um d_os mais importantes da
Nova República, porque vai dobrar a produção de grãos
ao final de 5 anos e vai gerar cerca de 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos" (Cntrevista ao jornal Tribuna
de Alagoas, edição' de 2 de outubro de 1985).
Neste passo da entrevista do Ministro Costa Couto é
que se iniciam as minhas preocupações, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, sobre uma -efiCiente conCretização do
Projeto Nordeste.

O Sr. Beneditç. Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA honra Senador.

Com muita

~Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador_Guilherme
Palmeira. V. Ex•, faz observações que realmente mele-

vam a utna melhor reflexão sobre o problema nordestino, sobretudo no que diz respeito a gestão dos interesses
regionais, especificamente da Região nordestina. Não seria -o caso, Senador Liúilherme Palmeira, tendo em vista
esse quase secuJar sofrimento do Nordeste, e essa enorme defasagem existente em relação à Região sUdeste do
País, como também, de resto, a Região sul, e não seria o
caso,jâ que virou moda no Brasil, aprovoitarmos a oportunidade para fazer uma coisa útil e criarmos um Ministério Extraordinário jjara o Nordeste? Veja V. Ex• a situUÇão dificil em que ficaria esse Governador que, logicamente, seria um Governador da Região: ficaria inibido
Como r_e_sponsável pela execução dO desenYOfvimento dó
Estado para o qual f9i eleito para governar; e como ficaria inibido de defender até mesmo O:i mais legítimos jnteresses do seu Estado. V. Ex•, que jã foí Governador e é,
sobretudo, um homem muito esclarecido, sabe que é
muito rUiril, ê atê imoral, de disputar quando se preside.
Logo, se os Governadores são membros-natos_ !lo COnselho, aquele Estado que tivesse a primazia de ter o seu
Governador escolhido, essa primazia iria resultar-lhe em
sérios p-fejtiíi:OS, Cle-rião teria aquele Conselheiro no Plenârio, para pronunciar pelas justas reivindicações, o que
ficaifa a cargo do Governador que, na função de presidir
a gestão do órgão, estaria, por sua vez, constrangido a
não pOstular pelo seu Estado, o que seria do seu dever
mas, pela circunstância de presidir, não poder disputar,
teríamos aLuma situaÇão realmente dificil. Logo, se se
quer fazer uma autarquia, se se vai modificar porqueQão
penSar num ministério extraordinário limitado, no tempo e no espaço, mas de maneira tal que pudesse, realmente, gerir de modo mais objêtivo os interesses da,quela
Região para que ela se recompusesse, se refizesse dessas
dificuldades jâ seculares e pudesse, de fato, ao lado dos
demais Estados~membros, não ser motivo de constantes
apelos e pronunciameritos, enquanto_ o povo, ali, cada
vez mais viven-do e tendo aprofundadas as suas dificuldades. Muito obrigado a V. Ex•
·
O SR. GUILHERME PALMEIRA --Muito obriga-- do-a v:- Ex•
Entendo a sua ponderação. Mas, na verdade, eu estava citando um discurso que pronunciei quando da minha
estréia aqui no Senado. E, à época, eu pregava que podia
ser um Governador que presidisse o Conselho para lhe
proporcionar força política, ter voz, cOndições de chegar
ao diálogo. Mas acho que outras soluções podem existir
-essa, da autarquia, não-sei se serâ a grãttde solução, a
ideal; ou a criaçãO de um ministério, desde que também
não ~eja mais u-m Organismo inchado e que possa vir a
não funcióíl"ar; mas entendo que é válido. O que precisa é
que a SUDENE- a SUDENE, ou um órgão que represente o Nordeste- seja..o elemento de ligação do Nordeste, tenha força políiíca. Porque sem isso, realmente,
vamos continuar a~Viver esses problemas permanentes
que- vivemos áté hoje. Mas muito grato a V. Ex•
Continuando, Sr. Presidente:
Este projeto, criãdo pÕr Decreto do Senhor Presidente
José Sarney em l"' de abril do corrente ano, vem sofrendO
unia reavaliação, inelhor dizendo, na seqUência das palavras do Ministro do Interior: ..estã em debate, como é
imperioso num Governo democrático".
--Reformular, reavaliar, debater são medidas as mais
salutares e as mais consentâneas com a prudência e com
o desejei de fazer as coisas acertadamente e que alcancemos objetivos colimados.

o·sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Guitherme Palmeira?
O SR. GUILHERME l'ALMEIRA - Com muito
prazer, nobre Senador Nivaldo Machado.
O Sr. Nivaldo Machado - Senador Guilherme Palmeífã: o ex-Presidente Tancredo Neves, de saudosa me;;
mória, ao longo da peregrinação cívica que empreendeu
pot todo o P.J.ís, durante a campanha política de queresultou a sua eleição para a Presidência da República, fez
se:ntir, em c;liversas oportunidades, que o Nordeste não é,
apenas, a primeira nem a maior, mas a prioridade mais
importante do Governo. E hoje, com a sua substituição
pelo eminente Presidente José Sarney, podemos dizer
que as suas palavras com o sentido de compromisso não
caíram no vazio, porque o atual Presidente fez do Nordeste a mais importante prioridade do seu Governo,
dando curso a uma série de providências, visando a dina-

Sexta-feira 18 4065

mizar o processo de desenvolvimento econômico da Regi tio tão sofrida e em outras épocas relegada a plano se_cunditrio nos altos Conselhos da República. Agora,
quando V. Ex•_volta a_debater, aqui, a problemática regional, enfocando principalmente o Projeto Nordeste,
salienta que o intereSse do Ministro foi reafirma do
quando de sua presença em seu Estado de A lagoas. E o
Presidente José Sarney enfatizou- e aqui posso dar este
testemunho, porque estava presente à reunião da SUDEN E- que, agora, o Nordeste vai ser Brasil. S claro que
o Projeto Nordeste_estã sendo devidamente debatido e analisado - e isso é da essência do regime demo-crático,
conforme o nobre companheiro de representação popu~
lar salienta-, porque serã bem melhor que ele seja amplamente analisado e debatido, para que na sua execução
não se tenha que superar obstáculos à sua implementação. De modo que o tempo que se poderia perder, aparentemente, no debate, ganha-se na execução. Debatido
por todos os setores da sociedade, e com os maiores detalhes e o maior interesse, pelos órgãos encarregados de
implementá-lo, o Projeto Nordeste deverá, assim, ensejar os melhores resultados em proveito _do povo. Quero,
nesta oportunidade, associar-me a V. Ex• na análise que
faz a respeito desse problema, através deste modesto aparte que visa, sobretudo, a trazer o testemunho do interesse do Governo e, de outro lado, a nossa confiança em
que o Nordeste agora terá vez.
O SR. GUiLHERME l'ALMEIRA - Muito grato,
nobr~Se_nador .Nivaldo.. Macbado. pelo. seu oportuno aparte. Mas eu, inclusive, louvei a inici~tiva do debate, do
diálogo, que aChO importantíssimO: e faz parte" da Nov-a
República, da nova época que estamos vivendo. O que
eu disse- e tenho receio- é que, a título de se adaptar
o Projeto Nordeste, por exemplo, às reais situações no
m:eío- rural nofdestino, se termine por pfocrastinar soluções e se enverede por caminhos de discussões interniináveis, o que será péssimo- evidentemente- para a
Região, numa flagrante contradição- com o espírito e as
determinações da Nova República.
O Sr. Nivaldo Machado- O que V, Ex• suscita tem
a procedência.

to~a

O SR. GUILHERME l'ALMEIRA- As críticas começaram pelo fato de o Projeto Nordeste permitir que os
Estados gastem mais com suas máquinas administrativas
do que com investimentos.
Observo, com certa perp!exidade,_que esta reavaliação
do Projeto Nordeste tem a sua tôniCa no Projeto de Irrigação de l (um) miJhào de hectares na Região nos próximos 5 (cinco) anos.
Temo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Projeto
Nordeste seja exaurido, apenas, no Programa de Irrigação, que absorveria a quase totalidade dos recursos do
Projeto, deixando de realmente ajuda_r os sertanejos a desenvolver suas próprias e tradicionais tecnologias.
Se a meta Irrigação, de difícil tecnologia, fosse atingida, mesmo parcia]mente, teríamos dado um grande passo, mas não teríamos atingido, a meu ver, uma globalidade de soluções.
Em discurso, neste Senado, em II de maio de de 1984,
ti~ a oportunidade de abordar o problema do semiárido nordestino e, em especial, de Alagoas, evidentemente_ apresentando soluções pl?usíveis como, por exemplo:
-ampliar os sistemas coletivos;
-readaptá-los a um uso mais amplo;
-implantar novos siStemas coletívos;
-acelerar a programação de açudagem;
- perenizar os rios;
-não relegar ao esquecimento a utilização do subsolo como fonte de suprimento de água;
--:- conscieQtização.de_ que o nosso rio São FranCisco
continua a ser o gmnde manancial, perfeitamente utilizável e çapaz de suprir nossas deficiências.~·
Está se processando, hoje, um enorme esforço do Governo e das lideranças do Estado de Alagoas na tomada
de três empr~stimos num total de 35 (trinta e cinco) milhões de dólares, possibilitando, assim, um substancial
reforço na oferta de água, a todo o semi-ârido alagoano,
notadamente as regiões de Arapiraca, Palmeira dos
ln di os e Bacia Leiteira. Se viabilizado este programa estaremos atingindo cerca de35 municípios e40 povoados,
beneficiando as mais produtivas áreas do agreste e ~tão
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alagou nos. Só que o ,:sfõl'ço-do Governo Estadual não
ousa, pelos altos custos decorrentes, em fazer irrigação.

para que se faça uma integração de esforços entre os Governos-estadUais~ a SUDEN E e o Ministério do Interior.

O alvo será atingir o hom_em e o rebanho, permitindo-lhe

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Exato! Corno
dísse unteriorm_ente, discussões estão havenqo, .o diálogo
estú sendo promovido, mas a minha colocação ê que isso
não se estenda pela vida afora, mas passemos logo à execução do projeto.

a fixação no campo ao lado de uma atividade ecOnOtriica
de sobrevivência.::.... .a CriaÇão/

Tenho a satisfação, Sr. Presidente e Srs. Seria-dores, de
voltar a comentar as lúcidas declarações do eminente
MiniS-tro Costa Couto, neste Senado Federal e em entrevista concedida em Alagoas.
Palavras do Sr. Ministro:
••Par.a 1986, a meta é irrigar 100.000 hectares, o que -exigirã investimentos da ordem de 400 milhões de _dóla-

res.''
Instado a diz_er _qual a parte que cabe a Alag·oas; bem
· se houve o Ministro ao responder:
.... Na projeçào íniciill não é grande a participação de Alagoas nesse programa de irrigação. Não tenho ainda a
meta específica para esse Estado, mas o percentual de Alagoas, para ir-rigação a curto prazo não ê dos maiores,
tendo em vista os nove Estados, Eu sou um homem que
joga limpo e fala as coisas com franqueza. Alagoas sebeneficia, mas nao ê dos Estados melhor colocados em termos de metas."
_
Pasmem, neste instante, V. Ex•s com as informações·
que lhes presto em relação à participação do Estado de
Alagoas no Programa de Irrigação do Nordeste, criado
pelo Decreto n<' 91.379, de 28 de junho de 1985.
Este Programa será desenvolvido no período de 1_986 a
1990 e pretende irdgar htün milhão de hectares.
Ou existe erro grâfico Ou isto é uma supina irrisãO pOis
eu próprio constatei que neste hum· milhão de hectares
irrigãveis, a· parte que irá caber ao inCJJEstado, Alagoas,
é de, apenas e tão-somente, "8.163 hectares.
~ interessante repetir: num total de hum milhão de
hectares irrigáVeis em cinco anos, Alagoas serã c-ontemplada, apenas e tão-some_nt~,_com oito-mil cento e Ses_senta e três hectares. _
Essa cifra- irrisÓrJtse encontra Oa ..._.erSão preliminar de
um documento do Mínístérío do lnt_erior e da SUDENE,
que foi amplamente discutido: "Uma política de deSenvolvimento para o Nordeste".
Acredito sinceramente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que tudo isto serâ_r_eformulado e precisa ser reforiPUIado por uma simptes inadequaçào com a realidade e por
uma absoluta questão de justiça.
_ _
---=
Tanto isSo ê verdade que na versão definitiva, que foi
apresentada ao Conselho Deliberativo da SUI?EN~ na
reunião do dia 4 de outubro corrente, não mais encontrei, pelo menos, no texto que me chegou às mãos, o famigerado quadro de distribuição, entre os Estados, de
hectares irrigáveis.
_
~ preciso que se tenha a maior atenção para que o
Projeto Nordeste não venha a_ ser um novo Polonord~te
''Programa que se caracteriZO!J. por gastar ~~:~itó dirlil~
ro com :J$ administrações es.taduais e pouco- ajudar os agricultores".
, _ ___ ___
_
Quero frisar que estas· n1inhãS considcirações, que terão, naturalmente, a sua seqUência em outra~ opo~tuni
dades- e aqui foi reclamado pelo nobre senador Nelson
Cameiro que, em vinte e quatro horas, não tinha ouvido
falar em Nordeste- _sobre esse Proj~tol.nãoguardam,
não acolhem, em absoluto, qualquer tipo de crítica negativa ou pessimisnio. O nieu desejo _é estã"r ãterttõ, ll:~rita
colaboração sincera e construtiva para a solução do~
problemas nacionais e em especial do Nordeste. Daí
permito-me sugerir ao ilustre Ministro Costa Couto, por
que não unir os esforços dos Governos Estªduais e Federal para uma mais eficaz ação política? Por que não somar os recursos do Estado de Alagoas, por exemplo, àqueles oriundos do projeto Nordeste e, nos mesmos sistemas que serão constrY-ióos para atender ao homem e
seu rebanho, se processem as necessárias aspirações para
atender, também, a irrigação?_Todos os esforços devem
ser som adas, para que o Projeto Nordeste seja execUtado
o mais rápido possíVel.
O Sr. Milton Cabral nobre Senado r?

Permite V. Ex• urn apane

O SR. GUILHERME PALMEIRA -

Pois não,

nobre Senador.

O Sr.

Mílton Cabra( - Nobre Senador Guilherme
Palmeira, não está havendo essa c_oordc:nação, esse em~
penha político? Porque V. Ex' está fazendo um aPelo
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O SR. GUILHERME PALMEIRA -

O Sr. Nelson Carneiro- Apenas para dizer que quan~
do aqui declarei que, há 24 horas, não ouvia um discurso
a respeito do Nordeste, era um elogio que queria fazer à
vigilante representação nordestina nesta Casa, país abordam esse assunto sucessivas vezes, todos os dias e hã 24
horas não abordavam._Como homem do Nordeste, baianO, compreendo -e Quero, por isso mesmo, eto&iar a tenacidade da representação nordestina nesta Casa, que não
deixa morrer o assunto.

o Sr. Milton Ci.bral- v. Ex• deseja uma açào--Piagmátfca, imediata, com metas a curto prazo. Na realidade, quando o Senador Nelson- Carneiro comentou que
não se_ passam 24 horas sem que este assunto venha à
baila e que 'recebeu, aqui, acolhida _risonha do senador
M_~U!O__ Boq~es,sentado na cadeira de líder_d_o PMD~, o
fato é qUe terii-os razões de clamar por uma ação mais enérgica do Governo Federal porque isto vem, há mais de
IOO anos, sem solução e a população lã está com mais de
35 milhões de habitantes. Hâ poucos dias, estive fazendo
comparações do Nordeste com outros países. O resultado foi estarrecedor. E y,ma Região c-om essa população,
da qual 40% é reconhecidamente miserável e os InétodoS
aplicudos, até agora, não foram suficienteS para modificar a fisionomia, a paisagem. E preciso produzir mais
tecnologia, sobretudo investimento maciço, ano a ano.
Agora, fazer tratamento superficial, com tantos projetas
a cad<~ ano, como estamos cansados de verificar, evidentemente,_ temos que falar sem cessar até que um dia se
conserte essa situação. Muita: obr.igado a V. Ex•

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Todos nós ficamos emocionados com _esse depoimento de V. Ex•
Mas, concluo, Sr. Presidente.
_
Es{ierO VOltar a esta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Se-_
nadares, para falar sobre o Projeto Nordeste, à prot,-orção em que as suas etapas forem implantadas.
Renovo a minha confianÇa e o meu apoio ao descortínio e à atuação do Eminente Presiâente José Sarney, que
vem enfrentando com inteligência e determinação todos
os problemas que se apresentam como um autêntico desafio à estabilidade política, econômica e social desta
Nl.lçào.

Parabenizo o esforço e a Competência do Sr. Ministro
Costa Couto e quero desejar a S. Ex• o melhor dos êxitos
em sua adminisfraçào, -de m-odo especial, na condução
do Projeto Nordeste.
..
_-~Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
P..tlmas.)

·Q -SI[ PifESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex.•
que-não_ conceda mais aparte porqUe só dispõe de um minuto__ pa!~_terminar o -~eu discurso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Con·cedO a
palavra ao nobre Senador Sever_o GOmes, por cessão do
nobre Senador Mário Maia.

O Sr; João Lobo- Perm_ite V. Ex' um aparte?
O SR. GiiJi..HERME PALMEIRA- Sr. Pr~~idente:
c-oncluo em um ininuto e darei meio minuto ao nobre Senador João Lobo.
<?_Sr. Jo_~(,) Lobo -Agradeç_o ~ s..ei que o'Presidente é
um ·homem -de natureza tofêfante, compreensível, generoso en:t exc~sso_até para com_ O abuso que os Srs. Senadotes c~~t~'+.ffi~!Jl..fa~e_!_ dp te!tlf~ regimentaL. Mas, nobre.
Sç:nadOr GUilherme ~ulmeira, queria paraberi.izaf V. Ex•í
pelo alarma que fãz neSte momento, de um assunto tm-.:
portunte Qara to~os nós, principalmente para nós, nordestinos. Prese-nciei, há poucos dias, ao lançamen~o do L
Plano de Desenvolvimento do Nordeste Brasileiro, e o li,
apesàr di ser·-um-pouco alentado. Nobre Senador, em
vez de ser o- I Plano de Desenvolvimento do Nord~te,
poderia se riscar do Nordeste e colocar Bangladesh, I
Pl<!J1o de De_~envotvimento da lndia, do México, que era
a mesma cois"ã~ tão gerais eram as idéias e os conceitos abordados neste Piano. Isso desperta logo a nossa desconliUT!Çá- Oifírife-nção de se aplicar, de se implementar uma
pOlítica realista que surta os seus efeitos. Nós, ilàrdestinos, já estamos muito es~ldadO$ ele promessas e de planos qile aparecem sucessivamente. O Plano Nor4este,
que no início constituiu a nossa grande esperança, de
nQs,__..J~9_r:Qestfni)_S, __está se tr~nsformando numa calenda
grega- não chega nunca o tempo de ser implementado,
de ser executado. A reSpeito da irrigação de um milhão
de hectares, gostarià de dar só uma informação a V .Ex~:
estive co-nversando com o Diretor~Presidente do
DNõts;s-r. Vicente Fialho, a respeito de uma áiea que
está sendo ôi!Sapropriada, perto da minha cidade, jã
compondo o plano de irrigação daquele órgão na Região. O_ ONOCS vai assumir a resQ_onsabilidade de irrigUr, entre O Piauí e o_ Ma_ranhão, perto d_~ 100 mil hectares, nos próximos dois ou três anos. Pelo meno~. é a intenção do Or, Vicente Fialho. No Município de Guadalupe, no lago da Bou Esperança, o DNOCS já estâ fazendo o cadastramento para a desapropriação da área da
margem· do Lago para_ a irrigação e sei que, no Mara·n~ào,_ estªo tamb_é~ na m~sma fase d~ imp~ementação 42
mil heÇtaieS.-lssÔ, -para riós, nordestinos, é eXcelente
nOtícli. O__DNOCS também ter!) a seu cargo a irrig<ição
de .159_rqiJ h~ct.areJi.~ quase em todos os lugares em que já
exist~ __oJml__§_ c::omple~entares. Era est~ a il).formação
que queria prestar a V. EX-,--

O SR. GUILHERME PALMEIRA- É uma excelente notícia. Muito obrigado, nobre Senador João Lo_bo.
O Sr. N_elsOri Carneiro- Perm"ite V. Ex• um brevíssimo upai-te?

Com muita

honra!

-

OSR. SEVERO GOMES(PMDB-SP. Pro-nuncia o
seguiille âiscurSo.) -- sr. Presidente, Srs. senadores:
Na sessão de ontem, o ilustre Senador Roberto Campos usou 'a tribuna desta Casa para mais um espetâculo
de malaba_rismo econômico. Procurei responder a algumas de suaS Coiocações na mesma opo~tunidade, mas,
como a matéria envolvia números que _exigiam verificaçãO,- volto ;J.g0iaao assunto, para continuar o debate._
As criticaS qUe formulei ao pronunciamento anterior
do Senador Campos visavam as teses fascistas, as afirmações infundada.s e as propostas de recolonização do
Brasil embutidas em sua anãlise do orÇamento para
1986.
Em vez de _contestar aquelas teses, o nobre representante do Mato Grosso iniCiou sua oração citando a China comunista, a Espanha, a Itália, a Inglaterra, a França
e Por;u@l c~mo exemplos de que a tendência de nossos
tempos é desestatizar a economia. E por acaso dissera eu
alguma coisa a respeito desses países? Foi uma bela dem,onstração de_ cultura inútil, além de duvidosa, proporçíonada pelo ilustre Senador.
Que_ix._o~u-se o Seryador Campos porque nào me detive
no exame das "questões levantadas à apropriação das idêias do Ministro Delfim Netto, sem pagamento de direitos autorais". Creio que nesse ponto lhe devo desculpas, porque pensei que todos aqueles itens ligados ao
Ministro Delfim constituíssem a parte historiânica doespetáculo, e até me diverti muito lembrando das comparações. Se_ era a sério, sinceramente lamento.
Em seguida, o Senador Roberto Ca,__mpos tOmou a ca~
rapuÇa no tema da encampação de empresas americanas,
e textu<~lmente dis?e o seguinte:
"I -A naCionalização negociada resultou de
um acordo pessoal, entre o Presidente Goulart e o
Presidente Kennedy; 2- As condíções da nego~
ciação foram fixadas por uma comissão interminís~
teria( do Governo Goulart sob a liderança do saudoso Ministro Santiago Dantas, após exaustivas avaliações; 3 - ln concluso o acordo no Governo
Gouiart, q Presidente Castello Branco decidiu-se a
remover esse entulho financeiro que entorpecia o
fluxo de financimentos para o Brasil. DeterminOu
uma renegociação da qual resultou uma redução de
preço e uma extensão do prazo d_e pagamento, em
relação ao negociado no Governo Goular~ 4 --O
Presidente Castello Branco submeteu o texto dos
contratos, com especificação de preços e condições
ao Congresso Nacional, que os aprovou integralmente, após maduro debate."
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Naturalmente, passados mais de vinte anos, a memória do Senador Roberto Campos falha em alguns
pontos fundamentais. Vamos ajudá-lo a recompor melhor os fatos.
O problema com as subsidiãrias da AMFORP nada tinha a ver com as tarifas de energia e!étrica e telefones,
que haviam sido c·ontidas demagogicamente, numa época de inflação crescente, como afirmou o Senador Roberto Campos. Tampouco a questão era a imposSibilidade política de "criar rec~tfsos para investimentos, em
brutal elevação de tarifas?, enquanto essas empresas estivessem pertencendo a capitais privados estrangeiros.
Na verdade, as concessões de alguams subsidiãrias da
AMFORP-como_a_S dC Recife e de Porto Alegre- tinham caducado e os bens das empresas passaram ao
controle dos governos estaduais, por decisão da Justiça.
Em Pe'rnambuco, a idade média dos equipamentos era
de 70 anos, no Rio Grande do Sul, 40 anos. Como o valor dessas sucatas não bastava para pagar os passivos
trabalhistas, o)udiciãrio omitiu os Estados na posse dos
ati vos, transferindo-lhes também a responsabilidade pelos passivoS._ As negociações, portanto, objetivaram
comprar o ferro-velho que já fora comprado, e nada tem
a ver com. as tarifas c-ontidas demagogicamente e demais
motivos alegados pelo Senador Campos.
Realmente, o assunto foi tratado pelos Presidentes
Kennedy e Goulart. Os Estados Unidos pressionavam
para que o Brasil pagasse outra vez pela sucata, e Gou-lart resistiu.

Parece-me insustentável a afirmação de que: uas
condições de negociação foram fixadas por uma comissão ínterministerial do GovernO Goulart sob a
liderança do saudoso Ministro Santiag-o- Dantas, após exaustiva-s avaliações."
Ora, essa comissão foi criada no dia 8 de a~ril de 1963
e, catorze dias depois, em 22 de abril, o Emb~1xador Roberto Campos assinava em Washington o~memorando
em que comprometia o Brasil com o negócio. Quando é
mesmo que foram feitas as ~·exãüStivas avaliações"?
Esse memoranc;io que, segundo o Governo da época, o
Embaixador Rob'erto Campos assinou à revelia da Presidência da República, estipulava o preço de43 milhões de
dólares para toda a sucada.da AMFORP. Dez milhões
seriam pagos à vista--e õ restante em 25 anos. O signatário deve agora lembrar-se das condições.
O negócio ficou inconcluso no período Goulart porque o ExecutivO não ac.eitou o compromisso firmido
pelo Embaixador Roberto Campos. A Liderança do Governo na Câmara dos Deputados denunciou o Documento e afirmou que a transaçã_o somente serta·concluida depois que o patrimônio das empresa fosse avaliado
por técnicos brasileiros. A ELETROBRÁS ficou encarregada' de fazer o tombamento patrimonial e contâbil
das subsidiárias da AMFORP.
Pois bem! Deposto Goulart, o Ministro Roberto
Campos --o mesmo que assinara o Memorando de
compra por 43 milhões de dólares - encaminhou a en~
campaçào por 142,7 mlhões de dólares. E agora o Senador fala que houve "uma redução de preço e uma extensão do prazo de pagamento" ... Deve ser a redução da
memória .. ~
·
P.,ua não dizer que a afirriúiÇão éTCiiafmente falsa,
houve mesmo extensão do prazo. Mas o Senador Campos esqueceu-se de dizer que esse prazo nos custou mais
126,4 milhões de dólares, a título de juros. Vista dessa
maneira a encampação, que não fora fechada por 43 milhões de dólares, saiu por 269,1 mHhões de dólares. Um
escândalo fantasiado_ de encampação. Aliãs, o dicionãrio
Aurélio já inclui entre os significados de e.çtcampação o
ato de "passar por venda ou outro ajuste, com prejuízo
do comprador". Essa compreensão certamente surgiu
depois da encampação da AMFORP.
Para~que se possa fazer uma idéia maiS precísa do qUe
representa esse preço, pago por sucatas que vinham em
parte do século passado, convêm ter em mente os custos
de usinas construídas na mesma época em nosso País. A
AMFORP gerava 531 mil quilowatts. Tomando seu custo à vista, cada quilowatt instalado custou 269 dólares.
Nas hidrelétricas de FURNAS e Três Marias, o custo do
..quilowatt" foi de 148 dólares e 165 dólares, respectivamente.
Portanto, andamos comprando sucata pelo dobro do
preço de equipamentos novos. Quanto aO fato de o_ Con1
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gresso ter aprovado transação, em agosto de 64, aS circunstâncias daquele momento tornam desnecessâria
quulquer explicação. Mas, muitos congressistas corajosos denunciaram esse negócio, como se pode ler no An~is do Congresso. Por coincidência, é claro, todos acabaram com os manda~os cassados.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' permite-me u-m aparte, nobre Senador Severo Gomes?
O SR. SEVERO GOMES- Pois não, nobre Senador
Benedito Ferreira!

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Severo Gomes, estou achando realmente muito barato esse custo
"quilowatt" de Furnas, como também esse da desapropriação. Mas, para melhor informação minha e, talvez,
de algum outro Senador que esteja também perplexoporque ê um preço que hoje está, infelizmente, várias vezes multiplicado- nesse preço estariam embutidos também os equíparilentos de distribuição, ou só a geração de
"qui\ow<1:tt'' nas usina_~_ ~esapropriadas?
O SR. SE'VERO_GOMES- Nobre Senador, não tenh_CI_OS dementas aqui, para informar a V. Ex', mas os
tr_Q~i o.Jriais d!!pressa possível.
Continuando, Sr. Presidente:
_
sem -p-oder desme_ntir as teses fascistas _OU_ aS propostas
de reconciliação, o Senador Roberto Campos centra sua
defesa no que eu chamaria de capítulo das afirmações infundadas. Chamara e volto a chamar.
Reconhece o Senador Roberto Campos que tresleu a
proposta orçamentária, tanto que não vira a prOibição
constárite no art. 31\ de que despesas sejam efetuadas por
conta do Banco Central e do Banco do Brasil. Mas S.
Ex~ não v:iu também outras coisas.
Tão brilhante nos velhos tempos, o Senador Roberto
CampOS- pãt-ece estar perdendo a acuidade. Só um
problema desse tipo explicaria tanta tolice concentrada
em discursO tão sucínto.
· Na minha intervenÇão anterior, recusei-me a eiltrar na
discussão de certos números, preferiitdo ficar no terreno
das t_e_ses fascistas e neoColonialistas do Senador Roberto
Campos. Não queria perder a oportunidade de expor o
essencial em troca de pormenores sobre os quais d!ficílmente chegaremos a qualquer consenso. Do alto de sua
falsa sapiência, o Senador Roberto Campos atribuiu essa
opção ao fato de eu ser leigo em contabilidade pública.
Sou, realmente; eu jamais conseguiria explicar como paguei 142 milhões de dólares por um negócio-que me comprometi a comprar por 43 milhões.
Mas vamos entrar agorar na questão dos números.
Com ares de entendido, o Senador Roberto Campos afirma que a emissão líquida de títulos no primeiro semestre foi de 17,2 trílhões, para comprovar aquela tolice de
que os encargos relacionados com as dívidas não atingiram "sequer metad_e do_déficit de caixa". Eu diria que
não foram 17,2 trilhões, mas 16,8 trilhões, para demonstrar como ê difícil o acordo nesse campo. Mas 16,8 trilhões correspondem a 67,2% do déficit de caixa do período, e essa percentagem é maior do que dois terços do dê-ficiL Quando o ilustre Senador Campos falava que não
chegava à metade, estava faltando com a verdade.
Ao argumentar que a emissão de tftuiÔs no primeiro
semestre havia alcançado a casa dos l I 5 trilhões de cruzeiros, e que essa importância representava quase trêS vezes a arrecadação tributária da União no período, procurava advertir para a gravidade do processo inaugurado
pelos tecnocratas. Mesmo em Mato Grosso a emissão de
títulos representa antecipação de receita, e isto significa
que o País segue por uma ro~a extremamente perigosa no
terreno financeiro, escolhida pelos gênios da contabilidade dos governos anteriores.
Se o Senador Campos soubesse realtllente qual a diferença entre ~toque e fluxo da dívida, ele logo perceberia
-que, no exercíCio de 1984, o Crescimento dos corilpromissos do Banco Central e do Tesouro foi mesmo de 104 trilh§es de <::ruzeiros. -o Senador, que iião leu-o Orçaffiento
de 1986, tambêm não leu as contas de 1984. Daí a tolice
de afirmar qu~ "o algarismo citado se refere ao estoque
ac_umulado ao lo_ngo do tempo". O estoque- anote aí,
Senador Campos - chegou a 143 trilhões no final de
1984. Como não acredito que se possa faltar Com verdade conscientemente na tribuna do Senado, devo atribuir esse deslize a um engano do ilustre Representante
do Estado do Mato Grosso.
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Com sUa conhecida irresponsabilidade, o Senador Roberto Campos acena com a per,c;;pectiva terrível de um dé-•
ficit de 300 trilhões de cruzeiros; em 1986, nas empresas
estatais. Ele só leu _o título da notícia do Correio Braziliense de 4 de outubro, e nem se deu ao trabalho de refletir sobre o assunto. O déficit das estatais em 85, no conceito do FMI é de 6 trilhões. Como seria de 300 trilhões
no próximo ano?
rrresponsável, também, ê a afirmação de que os 7,6 tri,::
lhões de cruzeiros da dotação "encargos da dívida pública fundada externa" cobre apenas as dívidas jâ assumidas pela União. Apanhado em falsi9.ade, pois dizia que
essa rubrica não constava do Orçamento, o Senador Roberto Campos procura safar-se com outras falsidades.
Esses recursos constituem mesmo reservas para o atendimento de emergências. Se essa verdade contraria os conhecimentos contábeis do Senador, taqto pior. Por sinal,
os recursos Oestinados a cobrir gastos da SUNAMAM,
que_ o Senador Campos íncluiu nessa rubrica, são outros.
Somam 8 trilhões e 339 _bilhões de cruzeiros, e podem ser
encontrados na·pãgina 519 do projeto de orçamento.
Completamente irresponsável, ainda, é a afirmação de
que a reserva de contingência, de 27,3 trilhões, "não dã
sequer para manter o salário real do funcionalismo
- -público". Se o Senador Campos se desse ao trabalho de
ler o orçamento antes de dizer esses disparates, veria que
os recursos para pagamento de pessoal somam 122 trilhões de cruzeiros, registrando um aumento de 190,4%
sobre os níveis deste ano. Como essa porcentagem ê su- perior à inflação prevista nã elaboração orçamentária,
ninguêm em juízo perfeito chegaria à conclusão do Senador Çamp-os.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Campos descobriu ontem na minha pessoa uma nova espécie aninal,
a que-chama de burguesia de esquerda.
Acontece que a direita contemporânea, à qual pertence o Senador Campos, é tão antinacional e antipopular
que enxerga esquerdismo em tudo aquilo que diga respeito ao interesse brasileiro e ao bem-estar do nosso po-VO.--

Çomo c-ontraprOva, não hã uma só exigência do Fundo Monetário Internacional ou ameaça do Presidente
Reagan contra nosso trabalho e contra a soberania nacional que não seja ferrenhamente defendida pelo Senador Campos, que pertence à velha famflia da burguesia
entreguista.
Era o que tinha a dizer. (Muito·bem!)
O Sr. R~~er~~ _CainpOs --=-·sr. Presidente, peço a palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Campos, para uma
explicação pessoal.
O SR, ROBERTO CAMPOS PRONUNCIA
DISCURSO QUE; ENTREGUE À REVISÀO DO
- ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Eunice MíchHes - Gaivão Modesto - Gabriel
Hermes- Alexandre Costa- Carlos Lyra- Luiz Viana- Amaral Peixoto- Alfredo Campos- Severo Gomes- Mauro Borges- Roberto Campos- Saldanha
Derzi - Roberto Wypych.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A PresidênCia
convoca s.essão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minu-tos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
-Requerimento n"' 412, de 1985;
- Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n~>
30, de 1983; e
- Redação final do Projeto de Resolução n9 II2, de
1985.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
comunicação que será lida pelo Sr. l'>'-Se_c_retãrio.
E lida a seguinte
_

.~--Em

17 de outubro de 1985

Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 19 de outubro corrente,
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a fim de, no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, participar das comemorações do vigésimo quinto aniversãrio da Fundação Teuto-Brasileira, a
realizarem-se em Bonn, Alemanha, a partir de 20 do cor- ,
rente.
Atenciosas saudações, Lomanto Júnior.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) cacão lida vai à publicação.
Passa-se à

A comuní-

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N• 140, de 198Z
{N~'

4.997/81, na Casa de origem)

Altera a Lei n" 6.690, de 25 de setembro de 1979,
que disciplina o cancelamento de protesto de títulos
cambiais, e dá outras providências.

Outubro de 1985

Não havendo quem peça a palavra, eneerro a discussão.
Em Votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qu~iram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à sanção.
E o seguinte o Projeto aprovado:

O Congresso Nacional decreta:
Art. l'~' OS arts. 2'~, 3~' e 4'~ da Lei n9 6,690, de 25 de
setembro de 1979, passam a viger com a seguinte redação, renumerando·se como§ l~' o atual parágrafo único do arL 2~'

ORDEM DO DIA
Item 1:

.. Art. 2<~
..•..•. ..,..~-~-"""············~~·······-···-"-·--·"' .. ,,-·--····-§ 2'~ Na impossibilidade de ex,ibir o título protestado, o devedor, para obter o cancelamento do
protesto, deverá apresentar declaração de anuência
de todos que figuram no registro de protesto, com
qualificação_ completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração.
Art. 3'~' Na hipótese de cancelamento de; p'rotesto não fundado no pagamento posterior do_titulo,
serã bastante a apresentação, pelo interessado, de
declaração nos termos do § 2<~ do art. 2~' desta lei.
Art. 4'~' O cancelamento de protesto que não se
enquadre nas disposições dos artigos antecedentes
somente se efetuarã por determinação judicial de
ação própria."

PROJETO

Discussão, em turno único, da Redação Final (o-

Discussão da redaçã.o final'. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discUssão, a redação final ê corisiderada
definitiVamente aprovada e o projeto vai_à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução
1985-

n'~'

109, de

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

RESOLUÇAO N•

,DE 1985

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o montante de sua d(vida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'~' i! o Estado do Rio de JaneÍro.auiOriZadà_ã.__
elevar, temporariamente, o parâmetro estabelécido-. nO
item UI do artigo 2'~' da Resolução n'~' 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela Resolução n'~' 93, de 11 de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a
permitir o registro de uma emissão de 3.533.070 (três nlilhões, quinhentos e trinta e três mil e setenta) Obrigações
Reajustãveis do Tesõtirõ do Estado do Rio de JaneiroTipo Reajustável (ORTRJ), equivalentes a Cr$
78.117.802.912 (setenta e oito bilhões, cento e dezessete
milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e d_oze cruzeiros), considerado Q valor nominal do título de CrS
22.110,46 (vinte e dois mil, cento e dez cruzeiros e qua·
renta e seis centavos), vigente em dezembro de )984, destinado ao pagamento de compromissos da Coti!panhia
do Metropolitano do Rio de Janeiro, vencidos em 1984,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na _daia de sua publicação.

O SR. !'RESIDENTE (José Fragelli) - Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara h'i' 140, de 1982 (n'~' 4.997/81, na Casa de
origem), que altera a Lei n'~' 6.690, de 25 de setembro
de 1979, que disciplina o cancelamento de protesto
de títulos cambiais; e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n• 276, de 1983,
da Comissão
-de Constituição e Justiça.
Em discussão 'o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, o projeto) írá à sanção.
E o seguinte o projeto aprovado:

Art. 2<~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã.o.
Art. 3'1' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José

Fragell~

- Item 3.

DiScussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 16, de 1983 (n"' 531/79, na Casa de origem), que faculta a sindicalização dos integrantes
_das_ B:uardas portuárias, dando nova redação ao art.
9'1 do Decreto-lei n'i' 3, de 27 de janeiro de 1966, tendo
PARECERES, sob n'i'S 60 e 61, de 1985, das Comissões:
-- ~--- .4e Legfslação Social, favorãvel, nos termos de
sUbstitutivo ê}ue ofer-ece;
-de Constituição e Justiça, favorâvel ao substitutivo da Comissão de LegislaçãQ Social.

(N9 5.016/81, na Casa de origem)

O Codgresso Nacional decreta:
Art. I'~' O§ 4"' do art. 2~' da Lei n'~ 5.584, de 26 deju·
nho de 1970, pas~a a vigorar com a seguinte redaçàQ:

••Art. 2<~
....•....•.•....••...••..•.•••. ~§ 1•
.• ' •....••.••• - •••••••• -.- •••••••• ·§ 2•
..........•••....• ·-···-· ••. ·····-··.
§ 3•
. ___ ....... ··-···········0-·· ·····--·§ 4"' Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada a que se refere o parágrafo anterior, consid~rado, para esse fim, o valor
do salário mínimo à data do ajuizamento da ação.''
Art. 2'~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. !'RESIDENTE (José Fragelli) - Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'~' 56, de 1983 (n9 1.279/79, na Casa de origem), que dispõe sobre o' parcelamento de débitos
das prefeituras municipais perante o Instituto de
AdministraÇão Financeira da Previdência e Assis·
tência Social - lAPAS, e dã outras providências,
tendo
·
PARECERES. sob n9s 637 a 640, de 1984, das
Comissões:
- de Municípios, favorãvel;
--de Legislação Social, pela prejudicialidade;
_- de Econolitia, favorável; e
- de Finanças, pela prejudicialidade.

e

Sobre a mesa, requerimento de adiamento que vai ser
lido pelo Sr. 1'~'-Secretãrio.

- E li_do o seguinte .

REQUERIMENTO
N• 421, de 198~
Nos termos do art.JlO, al(nea "c", do Regimento-Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Lei da Câmara n9 _16, de 1983, a fim de ser feita na SC$São
de_ 14 de novembro 4e ltt85.
Sala_ das Sessões, 17 de outubro de 1985. -,Hélio
GueifOs~ -O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
-os- Srs: Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
A. matêria voltará à Ordem do Dia na data fixada.
O SR•. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Item 4:
__!?iscussão, em turno 6nico, do Projeto de Lei da
Câmai--i n" 24, de f9-83 (n9 5.016/81, ri3 Casa de origem), introduzindo it!odificação na Lei- n'~ 5~584, de
26 de junho de 1970, que dispõe sobre Normas de
Direito ProCeSsual do Trabãlho e dã outras providências, tendo
CPARECERES FAVORÁVEIS, sÓb n'S 1.031 e
1:032, de 1983, das ComiSSões:
-de ConstitJtição e Justiça, e
- ãe Legislação Social •.
Em discussão. (Pausa.) _

LEI DA CÂMARA

lntroduz modificação na Lei n'~' 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de direito proc_essual do trabalho e dá outras providências.

§ 1•

ferecida pela Comissão de Redação, em seu ParCcer
n9 847, de 1985), do Projeto de Resolução n' 109, de
1985, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o montante de sua dívida
consolidada.

~E

N• 24, de 1983

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ãp.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto serâ arquivado, sendo feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
E o seguinte_ o projeto rejeitadQ:

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 56, de 1983
(N 9 1.379/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre o parcelamento de débitos das Prfeaturas Municipais perante o Instituto de Administração Financeira da Previdência t" 4-ssistêncla Social
- IAP AS, e dá outras p~vidêncutS.
O Congresso Nacional det:reta:
Art. l'~ Os dêbitos provenientes de contribuições
previdenciârias das Prefeituras Municipais serão consolidados pelo Instituto de Administração Financeira da
Previdência e; Assistên~a Social- lAPAS, pelos valores
apurados até a publicàção desta lei.
ArL 2'~ Após a consolidação dos dêbitos de que trata o artigo anterior e firmado o respectivo tei'mo de confissão de dfvida_,~a amortização da importância correspondente se farã eln 100 (cem) parcelas mensais, de igual
valor.
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Art. 39 Aplica-se o disposto nesta lei aos débitos
cuja cobrança haja sido ajuizada pelo lAPAS, que promoverâ o sobrestamento do feito.
Art. 4'i' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 6:
Discussão, em turno ünico, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 141, de 1983 (n"' 4.675/81, na Casa de
origem), que torna obrigatória a, c_olocação do
..Símbolo Internacional de Acesso" em todos os locais e serviços que pe.rmitilm -sua utilização por pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÂ VEIS, sob n's 156 e
157, de 1985, das Comissões;
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e
- de Finanças.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra~ encerro a discussão.
Em votação.
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à sanção.
E o seguinte o projeto apr-ovado:

PROJETO DE LEI DA CÃ.MARA
N• I41, de 1983
(N9 4.675/81, na Casa de origem)
Toma obrigatória a colocação do "Símbolo Internacional de Acesso" em todos os locais e serviços que
permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 Ê. obrigatória a colocação, de forma visível,
do. "Símbolo Internacional de Acesso" em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por
pessoas portadoras de deficiência, e em todos os serviços
que forem postos à sua disposição ou que possibilitem o
seu uso.
_
Art. 29 Só é permitída a colocação do símbolo em
edificações:
I - que ofereçam condições de acesso natural ou por
meio de rampas construídas com as especificações contidas nesta lei;
II - cujas formas de acesso e circulação não estejam
impedidas aos deficientes em cadeira de rodas ou aparelhos ortopédicos em virtude da existência de degraus, soleiras e demais obstãculos que dificultem sua locomoção;
III- que tenham porta de entrada com largura mfníma de 90 cm (noventa centímetro;>);
IV- que tenham corredores '?u pa~agens com largura mínima de 120 cm (cento e vinte cen-tímetros); e
V- que tenham elevador cuja largura da porta seja,
no mínimo, de 100 cm (cem centímetros); e
VI- que tenham sanitários apropriados ao uso do
deficiente.
_
Art. 31' Só é permitida a colocação dQ. "Símbolo InternaciOnal de Acesso" na identificação de serviços cujo
uso seja comprovadamente adequado às pessoas porta~
claras de d_efidência~
·,
Art. 49 Observado o disposto nos anteriores artigos--29 e 39 desta lei, é obrigatória a colocação do símbolo na
identificação dos seguintes locais e serviços, dentre outros de interesse comunitário:
l-sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciãrio, no Distrito Federal, nos Estados, Territórios e
Municípios;
11- prédios onde funcionem órgãos ou entidades
públicas, quer de administração ou de prestação de serviços;
III- edífídos residenciais, cOmerCiais ou de escri~
tórios;
IV.- estabelecimentos de ensino em todos os níveis;

V- hospitais, clínicas e demais estabelecimentos do
gênero;
___\!1- bibliotecas;

VIl- supermercados, centros de compras e lojas de
departamento;
V111- edificações destinadas ao lazer, como estãdios,
cinemas, clubes, teatros e parques recreativos;
IX- auditórios para convenções, congressos e conferências;
X -estabelecimentos bancãriÕs;
XI- bares. e reStãurantes;
X H - hotéis e motéis;
XIII- sindicatos ·e associações profissionais;
XIV- terminais aeroviãrios, rodoviãrios, ferroviãrios e metrôs;
XV- igrejas e demais templos religiosos;
XVI- tribunais federais e estaduais;
xvn- cartórios;
XV III - todos os veículos de transporte coletivo que
posSibilitem o acesso e que ofereçam vagas adequadas ao
deficiente;
XIX -veiculas qUe sejam conduzidoS pelo deficiente;
XX - locais e respectivas vagas para estacioriamiritõ,
~s quais devem ter largura mínima de 3,66 (três metros e
sessenta e seis centímetros);
XXI- banheiros compatíveis ao uso da pessoa porta~
dora de deficiência e à mobilidade da sua cadeira de rodas;
'--.X-XII -elevadores cuja abertura da porta tenha, no
mínimo, 100 cm (cem centímetros) e de dill).ensões int~r
nas mlnimas de 120 cm x f50 cm (cerito e vinte cenfímeM
tros por cento e cinqUenta centímetros);
XXIII- telefones com altura máxima do receptáculo
de fichas de 120 cm (cento e vinte centímetros);
XXIV- bebedouros _adequados;
XXV - guias de calçada rebaixadas;
XXVI -vias e logradouros públicos que configurem
rota de trajeto possível e elaborado para o deficiente;
XXVII -rampas de acesso e circulação com piso an~
tíderrapante; largura mínima de 120 cm (cento e vinte
centímetros); corrimão de ambos os lados com altura
mãiima de 80 cm (oitenta centímetros); proteção lateral
de_segurãnça; e.declive de 5% (cinco porcento) a 6% (seis
por cento), nunca excedendo a 8,33% (oito vírgula trinta
e três por ceftto) em 3,50 cm (três metros e cinqUenta
centímetros) de cumprimento;
XXVIII -escadas com largura mínima de 120 cm
(cento e vinte Centímetros); corrimão de ambos os 13.dos
cofli a altura máxima de 80 cm (oitenta ceiltfmetros) e
degraus com altura máxima ·de 18 cm (dezoito centít?etros) e largura mínima de 25 cm (vinte e cincO Celltimetros).
Art. 51' Q "Símbolo Internacional de Acesso" deverá ser colocado, obrigatoriamente, em local visível ao
público, não sendo permitida nenhuma modificação ou
adição ao desenho reproduzido no anexo a esta lei.
Art. 69 E vedada a utilização dq "Símbolo Internacional de Acesso'.' para finalidade outra que não seja a de
identificar, assinalar ou indicar local ou serviço habilitado ao uso de pessoas portadoras de deficiência.
Parãgrafo único. --o disposto no caput deste artigo
não se aplica à reprodução do símbolo em publicações e
outros meios de comunicação relevantes para os interesses do deficiente.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
A rt._ 89 . Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. _PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 7:
Dis~ssão, em turno único, do Proje_to de Lei da
Câmara n~" 239, de 1983 (n"' 2.183/79, na Casa de
origem}, que altera a redação do art. to da Lei n9
5.890-, di:- 8 de junho de 1973, que mOdificou a legislação de previdência social, tendo
PARECERES FAVORAVB!S, sob nos. 228 e
229:-de 1984," das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Legislação Social.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão".
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto serã arquivado, sendo feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

b o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N• 239, de 1983
(N9 2.183/79, na Casa de origem)
Altera a redaçio do art.10 da Lei n~"5.890,de8de
junho de 1973, que modificou a legislação de previ..
déncia social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I9 O § 89 do art. lO da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

..Art. 10..................•••.••.•.•••••
Não se admitirã para cômputo de tempo
de serviço, prova exclusivamente testemunhal. As
justificações judiciais ou administrativas, para surtirem efeito, deverão partir de um infcio razoável de
prova documental, salvo quanto à comprovação de
tempo de serviÇ'o público, nos casos de força maior.
§ 81'

Art. 29
cação.
Art. 31'

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 08:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 129, de ·t984 (n\l 1.593/79, na Casa de
origem), que mantém a denominação de Celso Suckow da Fonseca para o Centro Federal de Educação
Tecnológica, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n•417, de 1984,
da Comissão_
- de Educação e Cultura.
Nos termos do art. 369, item b, do Regimento Interno,
a PreSidência declara prejudicado o presente projeto,
uma vez que seus objetivosjã foram alcançados pela Lei
n~" 7 .350, de 27 de agosto do corrente ano.
A matéria vai ao arquivo feita _a comunicação devida à
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 09:
Discussão, em ttii'nO único, do Projeto_ de Lei da
Câmara n~" 16, de 1985 (n9 1.880/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a organização de entidades
representativas dos estudantes de }I' e 2~" graus e dã
outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'785, de 1985,
da Comissão
de Educação e Cultura.
Em discussãO o projeto. (Pausa.)

O Sr. Aderbal Jurema- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, para discutir
o projeto.

O SR. ADERBAL JUREMA (PFL- PE. Para discu·
ti r, pronuncia o seguinte _discurso. Si::m revisão do orador.) ......:.. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Até que enfim o Congresso Na~ional vai dar condições aos grêmios estudantis de funcionarem livremente
dentro da legislação específica, uma vez que, atê hã pau~
co tempo, eram considerados subversivos os movimentos estudantis de associação nos estabelecimentos de ensino.
Diretor de colégio que fui durante 22 anos, levei para
aquela instituição do Recife a experiência adquirida no
velho Ginãsio Oswaldo Cruz, dirigido pelo Professor
Aloísio Pessoa de Araújo, de saudosa memória. E
lembro-me muito bem, s·r. Presidente, que os primeiros
ensaios trÚm_nfcios que fiz foram justamente no Grêmio
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Cívico-Literário Machad'o de Assis, daquela instituição
de ensino privado.
- -- ·
Lá aprendi não apenas a falar em público, como também a pesquisar sobre os vultos nacionais, quer-homens
públicos políticos, quer intelectuais, romancistas, poetas
e artistas.
Por isso é que me congratulo com o Congresso Nac;ional, quando nesta tarde aprovamos a organização dos

grémios estudantis nos estabelecimentos de:

1~

e_z., graus.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Continuá em
discussão o projeto. (Pausa.)

'o Sr. Nelson Carneiro- Sr.

Presidente, peço a pala-

vra para discutir.

O SR. NELSON CARNEIRO (

- RJ. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs~ Se~
nadares:
Subscrevo todas as afirmações feitas pelo nobre Sena~
dor Aderbal Jurema. Mas parece haver uma contradição
entre o art. I 'i' em seu§ l'i', que diz:

..

.. ··········~·~···········•-+· -·~·-·
Art. l'i'
"Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino
fica assegurada a organização de grémiOS estu'dantis ...
Perfeito. Mas o§ I 'i', diz:
"Os alunos de cada estabelecimento instituirão
obrigatoriamente o seu grêmio estudan~il."
Acho que possibilitar o funcionamento do_s grêmios
deve ser permitido a todos os ~.lunos do 19 e 2t graus,
mas obrigâ-los a fazer o seu grêmio estudantil é qu_e me
parece exagerado. Acho que o projeto deveria ser aprovado, Sr. Presidente, com destaque desse § 19, porque
não tem razão de ser. Desde que se faculta no art. 19 o
funcionmento desses grêmios, não hâ por que no § I 'i' determinar que obrigatoriamente eles farão esses grêmios.
E se não fizereni., qual é a sanção'? Portanto, Sr. Presidente, pediria destaque para esse§ 19 para que esse Projeto fosse votado sem o§ 1~>, assim o pfojetó ficaria perfei-

to.
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço V. Ex•.
O Sr. Alcides Saldanha - Senador, o voto é obrigatório no País e o grémio estudantil é uma escola de civis-

-mo. para que o aluno possa aprender a conviver politicamente. Não vejo nenhum inconveniente na obrigatorie·
dade. E por outro lado, existem díreções de c_olégios, infelizmente- começei a minha vida também nos grêmios
estudantis - que, não tendo o "obrigatóriO,. fariam
tudo para que não saísse n-enhum _grêmio estudantil,
achando que isso cria problema. O "obrigatório,. faria
com que existisSe o grêmio estudantil. Não vejo nenhum
inconveniente.

O Sr. Aderbal Jurema- :e. essa a intenção, Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO --Os noj;)res colegas
esclarecem a intenção. No meu tempo, Sr. Presidente,
não conheci nenhuma escola que proibisse a criação de
grêmios estudantis, mas vivi uma outra êpoca. Certamente, os mais jovens conheceram essas res~rixões que
não conheço.
O Sr. Benedito Ferreira aparte?

V. Ex• me permite um

O SR. NELSON CARNEIRO nador Benedito Ferreira.

Pois não, nobre Se-

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Nelson
Carneiro, V. Ex' tétn razão às carradas. Talvez os nobres
colegas não tiveram a acuidade e a preocupação de ler
com calma o art. 19, porque diz aqui:
~·~~~a

dantis ...

Ora, se fica ·assegurada, para que a obrigatoriedade?
Se fica assegurada, rienhum diretor poderá se insurgir
contra aquilo que diz o Art.-l<?,logo, é mais do que cho·
ver no molhado, é criar um problema - sem dúvida alguma-- para que compulsoriamente se crie.
O Sr.Alcides Saldanha- Ilustre Senador Nelson Carneiro, eu sempre estou discordando do $~nadar llen~ito
Ferrei ra e ê por isso que somos cada dia mais amigos.
Mas há um problema aqui: ficar assegurado é uma coisa,
mas obrigar é outra. É o mesmo problema do voto: S.e ficar assegurado_ ao brasileirO votar e não fazê-lo obriga·
tórío, algumas forças no País fariam com que as pessoas
não votassem. t:: a mesma questão do grêmio estudantil.

O Sr. Benedito Ferreira- Seria o caso de obrigar a ser
- candidato, também.

O SR. PRES(Pli:NTE (José FragelH) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carnel.I-o, Para.-ruscu~
tir.

,,
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assegurada a organização de grêmios estu-

:_____ -0 Sr. Alcides Saldanha- Não, absolutamente.
O Sr. Ben.idiiO-Fetre-irate ficaria: obrigado _a~~·-

B o caso, porque o estudan-

0 Sr. Alcides Saldanha- O exercício de civismo é a
Obrigãção- de ·votar, nãó- de ser candidato:
O Sr. J,Jenedito Ferreira- Ficaria obrigado a criar o
grémio.

...P . $r,.A.J.çit;J~s Sa~dapha --:Y-. Ex• está aprOfundando ê

~ jâ\;ãtj5âtã0Tofismi. Absolutamente! Mas, vt:ja bem: ê

_um_a_

~pécie

de garantia que se dâ com a obrig<i.tói"ieda-

de.

sr.

O SR. NELSON CARNEIROPresidé~te, apenas suscitei o debate. Não vou apresentar pedido d_e destaque, mas apenas suscitei o debate, porque me parecia
haver uma contradição. Os mais jovens têm exemplos
que~acabam de ser citados. No meu tempo isso não ocorria, no tempo que freqüentei a escola de primeiro e segundo graus, não haviam essas dificuldades_que hoje es~
ta·ríam justificando essa obrigatoríedade. De modo -que
não pretenâO pedir destaque, jã agora em face da inter~
venção dos nobres colegas. Mas, não deixa de ser coli~
dente assegurar e, ao meSmo tempo, determinar qiie seja
obrigatório. Assim, poder--se·ia dizer no parágrafo 1...-:
"Os estudantes instituirão obrigatoriamente o seu grê-rtüc;-'estudantil". Bastava assumir! -

--

0 Sr. Cesar Cais--V. Ex.• me permite-um-aparte?
(Assentimen_to_ do orador). ~ Nobre-Senador Nelson
CatJl.rir.Q~,_!2:,~_l~_y_ª-_l}_~a__g_ma questão q_ue
parece co~
lidente. _Se é assegurado no artiiO o piiâgrafo obriga,
por que não tirar o artigo e transformar o ·parágrafo em
artigo? (Risos.) Fica obrigado.

e-

me

O Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador Nelson Carneiro, faço um apelo a V. Ex•; porque esse projetO vem
I:iâ_m_l.Üt9_tt;_tTipo s~.-~rf~l~t<l:(l._d~,__e_esse problema de abri~
gato~i_ed~de n~o tem nenhuma penalidade. Então, isso
não vai. pr_ejudicar coisa alguma e qualquer emenda vai
prejudicar o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO -

Não, Ex.•, eu não

vou prejudicar, não vou pedir verificação de votação,
nada disto. A penas suscitei detalhes porque, se não tem
nenhuma sanção esse ..obrigatoriamente",_ILãg __ baveria
nelihuma razão para ele existir.
De modo que, Sr. Presidente, eu apenas suscitei o de--bate. Ac;:ho qu~ há uma colisão eo.tFe o arti.go_e o ·parâ·
grafo e bastaria que no artigo se fncluísse, ao invés de
"fica assegurada" "ê_ obrigatória". Mas eu não t(:nho,
Sr. Presidente, nenhum propósito de obstar o andamen·
to do Projeto. Quero apenas acentuar que melhor fora
que o parágrafo e o artigo Tossem fundidos numa: só ·re.
dação, como lembra o nobre Senador Cesar Cais. Mas,
se o pensamento dos mais joveris_ nesta Casa, traduzindo
a sua experiência mais recente, ê no sentido da manutenção do artigo·, nãO faço nenhuma restrição. (Muito
bem!)
- 0-SR-. -PRESIDENTE (João Lobo)-:- Continua em
discussão. (Pausa.)"
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer ·senta~()~ (Pausa.)

Está aprovado.
O projeto ira à sanção.
É o seguinte o projeto: aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 16, de 19S5
(N~

__

-1.880/83, na Casa de origem)

D~põe sobre a organização
tativa~ dos estp.dantes de li' e

de entidades represen~
2'1 Graus e dtt outras

pr~~i~ências •.

O Congresso Nacional decreta:
.
_
Art._ I 'i' Aos estudantes dos estab.elecimentos de ensi~
no de }'i' e 2~' Graus fica asse~urada a organização de
Grêmios Estudantis coino entidades autónomas repre~
sentativas dos interesses dos estudantes secundaristas,
com finalidades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais.
§ I~> Os alunos de cada estabelecimento Qe ensino
instituirão, obrigãtoriamente, o seu Grémio Estudantil.
· § 29 A organização, o funcionamento e as atividades
dos Grêmios serão estabelecidos nos seus estatutos,
aprovado_s _em Assembléia Geral do corpo discente de
cada estabelecimento de ensino, convocada para este
fim.
§ 3~> A aprovação dos estatutos, e a escolha dos dirigentes e dos representantes do Grémio Estuc:lantil serão
realizadas pelo voto direto e secreto de cada estudante
observando-se, no que couber, as normas da legislação
eleitoral.
Art. _29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' ReVogam~se as disposições em contrârio.

O SR. PRESID!'NTE (João Lobo) -Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 113, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 794,
de 1985), _que autoriza a Prefeitura Municipal de
Várzea Grande (M'f) _a elevar em Cr$ 2.721.810.643
{dois bílhõe~ setecentos e vinte e um milhões, oitocentos e dez; mil, seiscentos e quarenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob nos 795 e 796, de 1985, das
ComissQes:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorâvel.

Eni. discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado, o projeto irâ à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• n3, de 1985

_ _A.._gtoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Gran-de (MT) a elevar em Cr$ 2.721.810.643 (dois bilhões,
setecentos e vinte e um milhões, oitGCentos e dez mil e
seiscentos e quarenta e três cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Várzea Grande,
Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em CrS 2.721.810.643 (dois bilhões, sete-Centos e vinte e um milhões, oitocentos e dez mil e seiscentos e quarenta e três cruzeiros), correspondente a
lll.403,24 ORTN de CrS 24.432,06, vigente em janeiroj85, a fim de que possa contratar uma operação de
crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal,.
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à implantação
do Hospital Geral do Munícípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
-publicação.

O SR. PRESID![NTE (João Lobo)- Item 11:
d~?.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
Senado n9 24, de 1980, de autoria do Senador
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Franco Montoro, estabelecendo que a ordem de
preferência para a concessão da pensão civil serã
também aplicada na pensão militar, tendo
PARECERES, sob n9s 882 a 884, de 1983, das
Comissões:-de Constituição e Justiça, favorãvel, nos termos de substitutivo que apresentá:
-de Legislação Social, favorãvel ao substitutivo
da ComiSsão de Constituição e Justiça; e
-de F"manças, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do dia 18 de setembro do corrente ano, sendo adiscussão adiada a requerimento do Sr. Senador HumbertQ
Lucena, para a presente sessão.
Sobre _a mesa, requerimento de adiamento que serã
lido pelo Sr. 19-Secretârio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 422, de 1985
Nos termos do _art. 310, alinea ..c'\ do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Lei do Senado n9 24, de 1980, a fim de ser feita na sessão
de 14 de novembro de 1985.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 198~: - H-éii.o
Goeiros.

O SR. PRESID~NTE (João Lobo)-- Em votação o
requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados._ (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria sairã da Ordem
do Dia, para ã. ela retornar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Item IZ:

Discussão; ·em prhneir~ turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 173, de 1282, de autoria do Senador
Moacyr Duarte, que altera dispositivo da Lei n9
6.515, de 26 de dezembro de 1977, possibilitando o
divórcio entre pessoa nunca antes divorciada e outra jâ divorciada ante_rionnente, tendo __
PARECER, sob n9 766, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos termos de substitutivo :que
oferece, com voto em separado do Senador Nelson
Carneiro.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro
turno.
o-sr. Benedito Ferreira- Peço a palavra, Sr. Presidente, paratdiscutir a matéria.

O SR. PRESID~NTE (João Lobo) -,Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para discutir.
O SR. BENEDITO J.1ERREIRA (PDS - GO. Paro ~
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
_
·
Senador€:$;
Nós estamos diante de um fato antevisto por nós, aqui, não quando da discussão_ -do projeto de lei complementar, mas quando ainda,discutiamos com o nobre Se>
nador Nelson Carneiro a sua emenda constitucioilal que
eliminava do texto da Carta magna a indissolubilidade
do matrimónio. Naquela época, Sr. Presidente, nós
dizíamos do perigo das leis permissivas que, como verdadeiras ervas daninhas. prolifeiãriam ã permissividade
através dos atas legislativos, a partir do momento em
que se abrissem as comportas.A verdade, Sr. Presidente, é que S. Ex•, o nobre Senador Nelson Carneiro, profundamente humano, mas envolvido por uma falsa orquestração~ envolvidos pelos
ruídos, pelo alarido, sobretudo dos meios de comunicação à êpoca, foi -induzido pela absurda afirmação de
que centenas de milhares de casais estavam aguardando
a decisão do Congresso Nacional, aprovando a sua
emenda. para -que eles pudessem legalizar a sua situação,
para que esses casais saissem da condição humilhante do
comcubinato e pudessem efetivamente legalizar diante
da sociedade aquilo que, sem dúvida alguma, não poderiam legaliz{ll' perante Deus, visto que iriam contrariar.
como contrariam, os Mandamentos do Velho e do Novo
Testamento.

Mas a verdade, Sr. Presidente, ê que, aqui em Brasfiia,
a tal versão das centenas de milhares de casais desajustados atingiu foros tamanhos de ve_rdade que foi criada atê
uma tal de Central de Divórcio. Essa Central de Divórcio fechou em poucos dias, porque não conseguiu faturar
sequer para pagar o aluguel das amplas salas, organizada
que .foi por advogados que imaginavam ter encontrado
verdadeiramente uma mina de ouro.
Mas, em realidade, Sr. Presidente, aí estâ o IBGE, aí
estão os anuârlos estatísticos a Càilsignarein que o número de divórcios; sem dúvida alguma, não evoluiu, não
evoluiu sequer em relação ao_ número de desquites por~
que; Sr.- Presidente, em verdade, tratava-se de uma lei
eminentemente elitista, uma lei que viria acudir um seg- -menta ínfimo da sociedade brasileira. Mas que i_ria, também, sem dúvida alguma, Sr. Presidente, atentar contra
o casamento, iria desencorajar em mUito o índice de casamentos que, graças ã Deus, e-Ta bem a~entuado no BrasiL Mas, mais do qUe isso, Iria propiciai' o casamento irresponsável, o casamento de brincadeirinha, o casamento experiência, O casi:tinento faz-de~~onta. E iria, Sr._ Presidente, nos levar àquela experiência dolorpsa ,- dizíamos nós aqui à época da Emenda Nelson CarneirO iria nos levar, talvez em proporções até m_ais avantajadas
do__ que aquilo que foi verificado na Rússia n_os idos de
1930, quando foram eles o_brigados até a instituir a pena
de morte para menores de idade, tal o desastre a que a
Rússia foi submetida, pelo pecado dos seus dirigentes em
estimulando o divórcio, em reconhecendo o cas_amento
de fato, em atentando contra o matrimônio e, sobretudo,,
descurando da sobrevivênq~ da__família legítima e.cristamente constituída.
O certo ê que as estatísticas do1orosas verificadas em
Moscou àquele período, registravam. -mais de vinte mil
crimes graves naquele ano de 1933, ou 1934, me falha a
memória para precisar o ano certo, o número de crimes
graves praticados por menores chegou a um nível tal,
que foram obrigados a instituir a pena de morte para meno"res de idade, com-o forma de estancar p verdadeiro flagelo, que passou a infelicitar o povo russo em conseqí.iêneia da dissoluçã.o familiar. E o que estamos vendo
hoje no Brasil, Sr. Presidente, o que estamos assistindo
boje nas grandes cidades, ê o que ainda ontem ressaltávamos quando falava-se rio problema da educação, das
novas perspectivas diante da vigência da Emenda João
Calmon em favor da educação, ressaltâvamos aqui a espantosa -onda de criminalidade infantoduvenil que, a
cada dia e Cada vez mais. torna, principalmente, .os idosos e as_ mulheres inseguros nas grandes cidades 1 de
modo especial em São Paulo e Rio de Janeiro - mas
- inais acentuadamente, parece-me em São Paulo - em
face das crianças e dos jovens abti.-ndonados, Sr. Presidente. E nós não temos como negar.
Não hâ como negar, -Sr. Presidente, nem mesmo os
mais ardorosos defensores do divórcio não poderão negar que as grandes vítimas do divórcio, sem dúvida alguma, são as criançaS, que no final, resultam como integrantes da sociedade, prejudicando a maio!' in~eressada,
no caso. no todo, a sOCiedade e o· próprio Pafs~ Aqueles
que poderiam e deveriam ser homens ajustados, úteis e
educados terminam, quando muito, como elementos quando muito repito- instruídos, nas escolas, mas nunca educados pela família, nunca forjados no lar, que ê a
única oficína capaz de preparar efetivaniente o indivíduo
para a sociedade, para a Pátria e para Deus. E, de modo
especial, Sr. Presidente, com esse estilo de ensino que estamos tendo na atualidade, onde a criança permanece,
comõ- afnda aqUi citaVã o Senador João Calmon, como é
o- caso do poderoSíssimo Estado de São Paulo, a criança
permanece na área da escola no mâximo por duas horas,
distribufdas entre meia hora para o recreio, para a bendita merenda escolar e uma hora e meia, para o aprendizado. Como esperar, Sr. Pre$idente, que possam esses professores, normalmente frUStrados, normalmente aborrecidos e desprestigiados, iilêm de infinitamente mál pagos,
possam eles substituir os paiS, esSes -pais que cada vez
mais têmmenos_tempo para dar atenção aos seus filhos.
E. quando têm tempo, não o querem fazê-lo; transferem
para as escolas, a pesada tarefa da educação, quando es-sas. pela estrutura e pelos professores- estes pelas razões já 5<\lientad.as - não têm sequer disposição para
instruir, quanto in~is a paciência para educar.
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Assisti- há poucos dias, Sr. Presidente - e espero que
ffiais Srs. Senadores tenham tido a oportunidade de
assisti-lo - um programa de televisão daquele grande
comunicador que é J. Silvestre, um homem que se tem
caracterizãdo, dlante do vídeo - eu não o conheço pessoalmente- por um profundo sentimento de grandeza e
de humanidade. Mas, naquele seu programa que tinha
um objetivo o mais nobre, que era o de chamar a atenção
do povo brasileiro para o problema do menor abandonado, do menor carente, resultou, Sr. Presidente, lamentavelmente, como confessou o apresentador,pela sua falta
de experiência com o problema do menor, talvez, resultou em que os debatedores presentes tivessem outra
preocupação naquele momento, que não o objeto do debate, Sr. Presidente, além de terminar nurn ataque gratuito e profundamente infeliz contra o Senado Federal e
a Câmara dos Deputados, o tal programa caracterizouse mais pela superficialidade e gratuitamente também desaftdõU em ataques á essas criaturas 3.bnegadas, que, dei~
xando os seus interesses particulares, assumem a direção
dessas entidades que.abrigam os menores abandonados.
Foram-, os dirigentes dessas_ instituições, nivelados por
baixo, como se todos _eles, ao se propor a cuidar de filhos
abandonados ou de órfãos, estariam buscando, única e
exclusivamente, a promoção pessoal.
Nãõ ficaram aí, Sr. Presidente, nesses senões, que reputo realmente desagradáveis e infelizes. O pior é que
nós sabemos o quanto ê importante um minuto de televisão e o quanto pode ser bem utilizado este caríssimo
meio de comunicação, que é a televisão, para a formação
da consciénCia da opinião pública. No entanto, tal a superficiaiid3.de com que abordaram o tema, é que, buscando fórinulas as mais complicadas para resolv.;:r o
problema do menor, nenhum dos debatedores trouxe à
colação a questão da paternidade responsãvel, o problc>
ma de criar-se uma legislação neste País, Sr. Presidente.
em que mesmo tendo que nos desvestir da roupagem de
cortesãos da vontade popular, - a indumentária que
tem sido a mais constante como nossas vestes de homens
públiCOs....:. deveríamos enquadrar no Código Penal esses
pais irresponsáveis que il.tê mesmo-Utilízam os filhos menores para explorar a generosidade pública, a caridade.
E. a partii daí, como freqUentadores permanentes das
ruas e das praças, essas crianças, passam a ser instrumentos de delinqGentes e de traficantes porque os irresponsâveí:i"qüe os geraram, mais que nunca; estão impunes, vergonhosamente impunes, devido o nosso preciosismo
jurídico que nos incapacita para cominá-los a ter responsabilidade com os filhos perante Deus e perante à Pâtria.
Ninguém lembrou, Sr. Presidente, nem mesmo de debater em profundidade o problema da adoção. Com superficialidade falou-se como alternativa. Aliâs um único
debatedor cuidou do problema da adoção. Esses muitos,
Sr. Presidente, que às vezes cumulam um cachorro, um
gato de atenção e de cuidados que a maioria dos fllhos
dos nossos trabalhadores realmente nunca tiveram e
nunca terão - atenção, carinho, cuidados, alimentação
- essas pessoas que não tiveram a ventura de ter filhos
transferem para um animal irracional toda essa carga de
afeto, que Deus ria sua sabedoria dotou_a todos nós, cultivada niais por uns e menos por outros. Por que verificamos toda essa carga de afetos normalmente e mais
acentuadamente nas famílias abastadas, e não vemos ali,
Sr. Presidente, uma criança recolhida, uma criança adotada?
Sr. Presidente, faço este registro chamando a atenção
dos Srs. Senadores para esse gesto generoso do Senador
Mo~cyr Duar4::. bem intencionado, sem dllvida alguma,
jurídico_, ine:"qnivocanlente, consentâõ.eo a:o senso de justiça do_ povo brasileiro.
Sr. Presidente, somos pela rejeição do projeto, por
tudo isso, porque significa, como vimos salientando.
ma_is _uma abertura, mais um passo na caminhada para
destroçar o que remanesce ainda da família brasileira.
A"rgum:entava o Senador Nelson Carneiro, o grande
campeão dessa luta, que não haveria como continuarmos a negar uma oportunidade para que um desavindo,
um desgraçado no matrimônio infeliz tivesse umã oportunidade para refazer a·sua vida matrimonial. Ora, Sr.
Presidente, essa oportunidade jã estâ concebida e aquele
que se propor ser cônjuge de quem jâ não teve sucesso no
primeiro matrimônio, ao ficar penalizado - se ê que
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pode e deve se chamar de penalizado pela impossibilidade de contr;:~.ir novas núpcias- assumiu uqt risco calculado quando contraiu casamentO ·com um divorciado ou
com uma divorciada.
_
.
Não vejo, pois, Sr. Presidente, razão_ ne_9hu~a para a·
Senado Federal, antes de corajosamente __ se debruçar
sobre o problema do m._e_OQT a,b_~ndonado, do menÇlr ca- _
rente, da família que não pode efetivamente dar amparo
aos seus filhos, antes de cuidar também, dos pais irresponsãveis, sem a menor preocupação de ter os_ filho~ com
o compromisso de educá.-los e prepará-los para a vtda, e
que_ até os utilizam para acobertar _a sua preguiça, o _seu
desapreço ao trabalho, que buscam na generosidade
pública, através da criança, o seu _sttst~nto, o sustento, ~s
vezes, até para os seus vícios, antes de cuidar de tuQ.Q ~~so, Sr. Presidente, não vejo o porquê de alargarmos ma1s
a estrada do divórcio, da permissividade, quando as estatísticas aí estão. A esta altura, lembro o nobre Senador
Nelson Carneiro, que tantos e tão relevantes serviços
tem prestado à famma brasileira, pela sua capacidad~ extraordinãria de legislador, que tanto tem contribuído
para o aprimoramento da nossa legislação civil, e rara é
a Ordem do O ia ~sabem V. Ex•s- que aqui não seregistra um p~ojeto, quando nada um parecer, senão um
discurso, um encaminiJamento o_u_ uma discussão de projeto, que não seja melhorado pela experiência, e sobretu- _
do pela dedicação e seriedade do Senador Nelson Car:neiro. Eu até mesmo, em homenagem ao Senador Nelson Carneiro, que sei, a esta altura, como que frustrad?,
porque iludido foi S. Ex•, quando aqui afirmava que centenas de milhares de casais estavam aguardando a simples oportunidade de refa4_er suas vidas, através do divórcio, e, ·conseqilentemente, contrair novo casamento.
Os anos se passaram, e essas centenas de milhares, esses
milhares, não diria rriãis centenas, pão compareceram
porque não estão registrados na n~ssa estatística. . .
Este projeto, parece-me que o pensãmento da '?"atona
seria aprová-lo. Mas eu fico _realm~nte numa sttuação
poder-se-ia dizer, como que entre a cruz e a calderinha,
pelo apreço, estima e admiração que tenho pelo colega
ausente, Senador Moacyr Duarte, que sei também vítima
desse defeito, mas talvez da melhor das virtudes do homem brasileiro, que é a generosidade, generosidade que
nos induz a agir m_ais pelo coração do que pela razão.
Com tudo -isso, de mjnha parte o meu voto é contrário
e. conflitanclo com a maioria, é meu propósito já deiXar
consignado com V. Ex-, O ·meu pedido de verificação de
quorum.
Era o que eu tin_bª_a dizer.
-r

O Sr. Nelso~Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala~
vra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- ConCedo apalavra ao nobre S""enador Nelson Carneiro, para discu~tir.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para discutir. Sem
reViSão do orador.)- Sr. Pres_ide_nte,))rs._$ena4_Q!~:
Entre as virtudes que marcam a atividade parlamentar
do nobre Senador Benedito Ferreira, duas deVerrt ser
exaltadas, entre outras: a tenacidade e a coerência._.S. :çx• .
reproduz, aquí, os argunientoS có-m que combateu_ ';Ião_
só o projeto de regulamentação do divórcio como a
emenda constitucionaL Mas eu esperava que S. Ex• ocu. passe a trib_una para felicitar, poi'que o prOjeto-não havia
permitido que centenas de milhares de {amjlias s~ val~s~
sem disso, m_as que tivessem sido poucas as famílias infe~
lizci -do Brasil. Mas o que S. Ex• parece lastimar é que
não tenha havido centenas de milhare_s de farriílias necessitadas de divórciQ~--qtiã.ndo melhor fora que ele aqui
viesse dizer, estó'ir"h\uito feliz porque, apesar do diVór-cio. apenas cem ou du~entas famílias dele se va~eram.
Mas, Sr. Presidente, não é esse o assunto que me traz à
tribuna. Realmente_, di~ S. Ex.' que aumentou o número
de desquites, e aumentou o núrne:r_o de casamentos, ac~
ba de afirmar S. Ex• E natural, porque para fazer o dtvórcío há de ter inicialmente a separação judicia1, ou seja. o desquite; e só três anos depois é que haverâ o divórcio. De modo que, aumentando o número de desquites se
aumenta a possibilidade de divórcio, três anos depois. E,
por outro lado, esses lares que se destruíram passaram a
se constituir, de modo que aumentou o número de casamentos. Ao c_ontrãrio do que S. Ex• pensa, que o divór-

cio é que atrapalhava o casamento, foi o divórcio que
permitiu novos casa-mentos.

V.
c

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Nelson_ Carneiro,
Ex~ permite uma observação?

O SR. NEt.SON ÇARNEIRO -

Pois não.

o~Sr. B~nedito Ferreira- -Senador Nelson Carileiro,
realmerlte, tenho dificuldades, pois V. Ex• sab11.que tive
um problema muito grave, de garganta, e talvez, precisasse fazer um curso de impostação de voz aliado à minha pobreza cultural, que também não me permite fazerme entender. Não culpo v~ Ex•, culpo a minha pobreza
ve;rbal. porque minha intenção, Sena~or Nelson Carneiro~ era -dizer - e aí a taquifrafia agora vaí ap{oveitar o
ensejo e retifícar - -porque o que tentei dizer aqui fái
que. por certo, V. Ex• estava frustrado porque vítima,
antes de tudo, da sua generosidade de bom baiano e b~m
brasileiro, mas vít1ma da orquestração, da falsa orquestração, que alardeava, através dos_ meios de c;.grnunicação, que cetitenas de milhares de casais desavindos estavam infelizes, aguardando o divórcio para regularizarem a sua situação. Isso foi o que quís dizer, que V. Exf,
como campeão da emenda divorcista, emenda, aliás, que
GOnLm_lÜlaj_!,l..§ti_ça tem Q_no_ro~ d_e V. Ex•_~_!!!bor~_9_S seus
efeitos deletérios não fossem perseguidos por·V. Ex• que
queria o melhor para a família brasileira, tenho -certeza.
Mas a verdade é que eu não estou jubiloso, a minha alegria, Senador ~(!lson Carneiro, é e?Catamente J?Orque V.
Ex• elaborou em equívoco e eu já dizifil. is_so na époça ...
O SR. NELSON CARNEIRO - Ótimo, então estam-ós de acordo! es~amos felizes! os doi~.
O Sr. Benedito Ferreira - Sim, mas o que eu queria,
coriiO disSe, ~ra-realmen:te deixar estremado de d!Ívidas
que não estou festejando o fato de não haver, que eu des~asse, centenas de milhares. Simplesmente citei o fato,
porque V~ Ex• foi" uma: das vítímã.s. Agora, V. Ex•, sim, é
que deve estar fes_tejando, porque a permissividade do dí~
vórcio não alcançou as proporções, ainda, é verdade,
não desgraçou tanto a família brasileira, quanto seria de
esperar, em face das estatísticas que induziam V: Ex•,
com tanto acdqr, a preconizar, defender, e consegUir, afi.nal, implantar o divórcio entre nós. Mas a Verd.ade é
que tenho funç;Jados_ receios de que, como toda 1~1 permissiva, venham os seus efeitos deletérios progredindo
comQ \)actérias e atacar toP-o o organismo da família
brasileira.
O

sR. NEis-óN- CARNEIRO"- Bom, ~ agradeç-o ·a

V. Ex• ...

O Sr. Alcides-Sãtd80ha --V. Ex• tru:·permite um aparte?

o' SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador Alcides Saldanha.

Ouço o aparte do

O Sr. Aiéiães SãidiiDha- Senador, lamento não estar
no cOrlg!-esSo NaciOnat <}Uàndo v. Ex•. CQt:oand.o uroa
luta de anos e anos e não apenas a influência de algum
tempo~ co~~ ~que fosse aproyada a Lei do Divórcio
no_Pãís •. colocando o_Brasil entre as nações mode.rnas.
Não vamo~- dis.cÚtir, o problema nem ético, nem_ ~ligia
- so_~ dÕ di~órêio._ Apenas duas coisas: primeiro, uma pequena correção ao meu grande am~o ~~ná?or Benedito
Fer,reira. Q antid:ivorcismo não é necessat:amente uma .
poSiç-ãO bíbllca, Porque "existem religiões crisfãs, que o
ecumenismo r~conhece_CQmo tais~ e ~ue_ a~tatl} o_ divórcio. E uma interpretação de uma das corre:ntes dQ cristianiSmo. Agora. o que é mais importante..

O

Sr. Benedito Ferreira- Há religiões que não ·reconhecem a Bíblia, Ex•
O St._A.Jçl_de~ SafdanJ;Ia - Agora, o. que é mais importante ê: que este projeto _de hoje não altera aquilo que o
Senador Benedito Ferreira, com todo O direito, combate,
que é o problema do vínculo indissolú~el ou nã~. Este
projeto apênas regulariza uma situação processua1 qUe
está errada na atual Lei do Divórcio. Rejeitando o projeto atual, não vai ~e tornar um vínculo indissolúvel nova~
mente.. Apenas com o atual projeto_ do Senador Moacyr
Duarte está se tirando o art. 38 da lei, que aberra, que
cria pfoblemas, inclusive, de ordem jurí_dica, a ponto de

permitir que uma pessoa possa se divorciar e outra não,
criando exceções _até de ordem constitucional. Então, o
problema, e eu dou toda a razão ao Senador Benedito
Ferreíra dentro dos seus princípios, e até proponho, se
ele entrar com algo para tornar o vinculo novamente indissolúvel, a estar presente não para votar contra, m~
estar pfesente para dar número, mas salientar a S. Ex'que não se está discutindo o problema do vínculo indissolúvel ou não, agora. Ele é dissolúvel pela Constituição.
Estã se corrigindo, apenas. Portanto, não hã por que votar contra o projeto nem pedir verificação para evitar
que o projeto seja aprovado.
O SR. NELSON CARNEIRO - É o pensamento do
Senado; já foi expresso em 1978, quando aqui se aprovou
o primeiro projeto revogando esse dispositivo 38, da autoria do Senador Oto Lehmann. O Senado aprovou, mas
na Câmara, por coincidência, no dia da votação, não
sendo possível pedir verificação porque já havia sido pedida anteriormente, quem falou pela Maioria foi, exatamente, o autor da emenda na Câmara dos Deputados,
inspiração do Senador Benedito Ferreira. Foi, exalamente, o Deputado Jorge Arbage que falou pela Maioria, e sendo ele o autor da emenda, rejeitou o projeto.
Esse projeto do Senador Moacyr Duarte é o mais just?
possível: um cidadão, solteiro, casa com uma mulher dtvorciada ou vice-versa e depois, por qualquer motivo comum na vida conjugal, dela se separa definitivamente,
desquita-se o'-' se separa judicialmente como é a expressão legaL Esta mulher, esta senhora, ainda que seja culpada, pode casar, porque ela nunca pediu o divórcio,
mas ele, solteiro, que pediu o divórcio, pode casar pela
primeira vez pór-cjue nunca pediu o divórcio.
.
O texto do art. 38 é tão- mal redigido que diz o segumte:
. "O pedido de divórcio, em· qualquer dos casos, s6
poderã ser formulado uma vez."
Quer dizer, o cônjuge culpado que seja solteiro pode
formular o pedido, mas aquele cônjuge inocente que era
divorciado, que casou outra vez, este não pode, porque
já- fofmulou uina vez o pedido. Então, o cônjuge inocente é que fica condenado. Tefã que carregar pela vida toda
essa situaç_ão ou, então, aquele cônjuge inocente vai esperar· que--o-culpado, que nunca requereu o divórcio, _requeira pela primeira vez. Requerido e decretado o divõrcio, fica_ esta situação: um_pôde casar, porque é a primeira vez que se divorcia e o outro não pode casar, porque é
a segunda vez que casa.
- - t um absurdO tão_ grande, Sr. Presidente, que não
pode contfnüar na legislação brasileira. Apenas isso, não
amplia o quadro. E faço um apelo ~o nobre Senador_Benedito Ferreira, que é uma grande voz nesta Casa, tod~s
nós sabemos a sua opinião. Mas o Senado tem uma op1~ _
nião tranqUila, pacífica a favor desse projeto, não há resúição~ FaÇó- ti_m_ apelo a S. Ex• par:i que vote contra,
como voto, por exemplo, contra o Estado do Tocantins,
mas dou número e não peço verificação. Faço um apelo
a
Ex• para que também se renda ao pensamento da
maioria, e se rendendo ao pensamento da maioria, ficará
coerente .com todã a: sua posição. A posição de S. Ex• já
estâ expi'essa lloS-Anais;-ae-- tTtodo que não hã motivo
para pedir verificação.

s:-

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Nelson
Carneiro; permite v.-Ex•-·um aparte?

O_)>_R.' NEi..sPi'l CARNEIRO - Pois não.
O~Si. Benedito Fúi-eira Nobre Senador Nelso_n
Car-neiro, veja sfu;an_do e como as minhas ~reocupações
têrii fundamento. Diz o Senador Moacyr Duarte em sua
justificativa~ Cõncluin~o:

. "O Con_g_resso Nacional decidiu_-se finalmen~e
pela impossibilidade de divórcios múltiplos, apesar
de crermos que essa limitaÇão-será abolida no futu~

ro.
Não vamos entrar no terreno da discussão da_
nla-téria. -J ã- eStãO analisadas. Preferimos o(e_recer
uma solução obje_tíva parã o problema que apontamos e que já -está acontecendo."
Observe_ V. _E1<' como Q próprio SenadQl' Moacyr
Duarte. por amor à verdade, pela consciência e pela for-
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mação jurídica, S. Ex• jâ.antevê que a multiplicidade que
essa lei complementar impede, serà abolida no futti.r6.

Mas ele cuida especificamente do caso do art. 38 em si.
Mas já anuncia aqui que, essas limitações serão abolidas
no futuro. Então, vê V. Ex• que realmente é o processo
da permissividade: consente-se um dedo, consente-se a
mão, depois o braço e, afinal, o corpo todo.

O SR. NELSON CARNEIRO- Mas, Sr. Presidente,
eu queria lembrar que o Senador Moacyr Duarte escreveu na sua justificã"ção, e e-U gostar(a que o Senador Benedito Ferreira ouvisse essa parte:
"Acreditamos que mesmo as correntes co_nservadoras nos dão razão, haja vista a inJustiça- que- se
perpetrará mantendo o texto legal como se encontra.
Veja, nobre Senador, que ele faz um apelo atê às classes conservadoras, aos espíritOs conservadores.
O meu apelo em nome de todos os nossos eleitores de
Tocantinópolis- e V. Ex• representa a vontade popular
nesta Casa é que V. Ex~ vote vencido. E a posição de V.
Ex~ é conhecida e fica marcada nos Anais. Apelo, nobre
Senador, que não entorpeça o andamento desse projeto,
pedindo verificação. Era o que tinha a dizer. (MuitO
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Encerrada a
discussão.
Votação do substitutivo -que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Será feita a
verificação solicitada pelo nobre Senador Beiledito Ferreira.
Sendo evidente a falta de número para deliberação, a
Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos, acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores a Plenário, em obediência ao disposto no inciso Vr;
do art. 327 do Regimento Interno.
Está suspensa a sesSão.

(Suspensa às 16 horas e45 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 50 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está reaberta a sessão.
Contínua evidente a falta de quorum.
A matéria Jíca com a sUa vbtaçãó ãdiada.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está eSgota-da a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores..
O Sr. Benedito Ferreira- Peço a V. Ex•, em nome da
Liderança do PDS, que conceda a palavra ao eminente
Senador Amaral Peixoto, que falará pela Liderança do
nosso Partido.
-- -- -0 SR. PRESIDENTE (Martins Filho)"- Concedo a
palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto, como Líder

do PDS.
O SR- AMARAL PEIXOTO (PDS - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)_:::- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A Casa ouviu, com a atenção--devida, na sessão do dia
24 de Setembro, o discurso do Sr. s_enador Enéas Faria,
sobre o uso abusivo _de agrotóxico_s fio Brasil, e, em especial, no Paraná.
Lembrou _o Senador paranaense o quanto negativo
tem sido este uso, quando efetivado de modo inadequado, concorrendo para ampliação do número de lavradores intoxicados, inclusive coin cento e quarenta e quatro
falecimentos.
Sugeriu, ainda, S. Ex~ ao Sr. Ministro da Agricultura
que seja criada uma Comissão de alto nível destinada a
promover o levantamento de todos os produtos agrotóxicos fabricados e comercialízados no Bl-asil, bem como
estudos sobre o uso abusivo desses produtos para, con-
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fi::iT-me-_as- pã.lavras do eminente representante paranaen"U- Congresso Nacional possa legislar medidas para
resoiVCr definitivamente este pi-oblema•-.,
Louvo a preocupação do nobre representante do Paraná. Como subsídio ao seu pronunciamento, eu gostaria
de lembrar que está em funcionamento, atualmente, uma
Comissão Mista do Congresso Nacional, nascida de proposta do Sr. Senador Nelson Carneiro; destinada ao exame da produção, comercialização e uso dos agrotóxicos
no País. O resultado final desta Comissão será unl documento legal que procure reduzir os perigos do uso· indiscriminado daqueles produtos.
A Comissão Mista tem contado, em seus trabalhos se-trratiãls, cum a presença constante dos Senadores Jorge
Kalurile e Roberto Wypych e dos Deputados Josê Frejat,
Pacheco Chaves, Saramago Pinheiro, Dirceu Carneiro,
além do relator, Deputado Oswaldo Lima Filho e deste
omdor, na qualidade de seu Presidente. Lamentavelmente, não -temos conü1do com um número maior de congressistas particirando das reuniões. Insistiria, que pela
gravidade do problema e por sua atualidade, os
membros da Comissão não deveriam deixar de prestigiála. com sua presença, nas reuniões semanais que estão se
realizando.
No início dos nossos trabalhos, considerávamos preocUpaçãõ maior cuidar das questões ligadas aos consumidores, tendo em vista serem estes os diretamente atingidos pelo consumo diário e con-stante de agrotóxicos na
afirrientação: Em verdade, sem prejuízO do cuidar-se do
consumidor, estamos tendo consciência que os trabalhadores rurais, que lidam diretamente na aplicação de
agro tóxicos, estão sendo aqueles mais duramente atingidos. inclusive com mortes. Isto levou-nos a que aumen~
tússemos a preocupação com o trabalhador ru_ral, e esla~
mos cdriVidando um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG),
para fazer uma exposição na Comissão Especial Mista e
-debater conosco esta fundamental questão.
Esta ComiSsão EspeciaCMista ouviu, ãté o rriõffiento,·
qua~orzc depoentes, representando a comunidade _acadêmiCa, as indústrias, as cooperativas de produtores. Su-marlzando e destacando os pontos mais importantes, a
Comissão ouviu, até o momento, os seguintes depoimentos:
O Presidente da Associação Nacional dos Defensivos
Agrfcolas, Marcus Peçanha, enfatizou a necessidade do
setor agropecuário, de utilizar defensivos agrícolas para
aumentar e garantir a produção, enquanto pesquisadores como o Dr. Flávio Maoscardi e o Presidente da
EMBRAPA, Prof. LuizCarlos Pinheiro Machado, apre-sentaram as alterriativas ao uso de produtos ciulnlicos na
forma de controle biológico, manejo integrado e varieda~
de resistentes.
O biólogo Flávio Puga, do Instituto Biológico de São
Paulo, apresentou uma brihante exposição sobre a si-tuação do País no que se refere à toxidade dos produtos
- ·qUímico-S Utilizados na agricultura, enquanto o Prof.
Adilson Dias Paschoal, da Escola Superior de Agricultura Luiz de _Queiroz, dC:-SãO Paulo, teceu considerações
sobre os problemas ocasionados pela. utilização exces-siva
de agrotóxicos, tanto em termos de meio ambiente,
como de modelo de desenvolvimento rural.
-Os pesquisadores Angela Aurvalle, Maria José Ouazzelli e Sebastião Pinheiro, do Rio Grande do Sul, apresénfii'àOnesultados obtidos no País e no exterior em ternnrdle- contrOle biológico, de manejo de pragas, de adubação orgànica, bein cOmo relataram os problemas decorrentes da utilização indevida de agrotóxicos, tanto em
termos cConômicos como ambientais.
O Engenheiro Agrônomo Motoharu Sonomura, da
COoperativa Agfícola de Cotia, SãO -Pã.ulo, expôs, coril
Clareza e eQüilíbrio; o ponto de Vista dos agricultores.
O EngenheirO AgrôriOino--Mário Carincotti; Diretor
do Departamento Agricola da HOECHT, expôs a necessidade da utitização de defensivos agrícolas para satisfazer as neCesSidades alimentares de uma população cresce-nTe; e-nfatizando a impossibilidade de substituição dos
rrodutos químicos pelo controle biológico.
Apresentando o ponto de vista do produtor rural, o
r Engenheíro Agrónorrlo Agostinho Mário Boggio, da
lo Coopercitrus, de São Paulo ressaltou a utilidade dos produtos químicos no controle de pragas, de acordo com as
se~
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normas técnicas e respeitando o interesse do produtor.
Lembrou, ainda, que dentre os produtos proibidos pela
Portaria n9 329, de 2 de Setembro, do Ministêrio da Agricultura, o Dicofoi e o Endossulfan são de grande utilidade
e· que s.Ua substituiÇão imediata pelos usuários é bastante
difícil.
O Médico Veterinário Kazuo Hojo, Gerente de Assuntos Ambientais da Dow Quimical, discorreu sobre o
_problema que repr~enta para o desenvol~i~ento aSr~co
la do País a campanha indiscriminada contra a adoção
de defensivos agrícolas, os quais represerttar_n _uma
ameaça ·somente se utilizados de forma incorreta, não
obedecendo as recomendações técnicas~
Reclamou ta_mbém da necessidade do debate sobre a
utilização de produtos químicos, ser desenvolvido de for~
ma técnica-científica, sem- emocionalismos ou conotações ideológicas.
Ouvimos, também o Engenheiro Agrônomo Mário
Niew_oegcoswi Filho, Executor Estadual do Comércio de
Agrotôxicos da Secretaria de Agricultura do Paraná, que
apresentou a situação da fiscalização de agrotóxicos no
Estado, entraves administrativos existentes, contaminações ambientais e de a1inlentos detectadas, conseqíiências para o homem, casos de propaganda fraudulenta. A
exposição foi amplamente docUmentada, com vãrios estudos e informações que ficaram à disposição da Comissão.
O Engenheiro Agrônomo Nei Lúcio Domiciano, pesquisador da Fundação Instituto Agronómico do Paraná,
IA PAR, discorreu sobre o manejo integrado de pragas,
lembrando que na situação atual da agriculturas brasileira, os produtos químicos não podem ser dispensados,
mas sua utilização deve obedecer critérios de eficiência
técnica e económica, considerando os efeitos ambientais
e no·próptio ser humano. A carência de maiores estudos
sobre controle biológico, plantas armadilhas, manejo integrado, indicou a necessidade de maiores investimentos
- em pesquisa neste setor.
Do exposto, podem ser ressaltados os seguintes pontos: o uso de agrotôxícos no Brasil vem sendo feito de
forma abusiva, não obedecendo parâmetros internacionais de segurança e, tampouco, acatando a precária le~
gislação brasileira.
-A desinformação, o analfabetismo, a assistência têCilica:-insuficiente, a propaganda muitas vezes fraUdulenta,
são as principais causas dOs envenenamentos que atingem_ o homem do_ campo, seus produtos, o consumidor
urbano e meio ambiente.
Ficou claro, também, que o Brasil não dispõe de equipamentos, laboratórios e infra-estrutura necessários à
fiscalização efetiva em todo o Território nacional; também carece o País, de maiores investimentos na pesquisa
de méto_dos _a!tert).3:tiy_os para o controle de_ pragas e
doenças, bem como de uma lei federal, atualizada e consistente_ com a realidade do Pais.
Com a revogação das leis estaduais de âgrotóxicos por
deCisão do Supremo Tribunal-Federal, é essencial que o
Congresso proporcione à sociedade brasileira uma lei federal, que, sem descuidar do problema a nível nacional
contemple as diferenças regionais, tão marcantes em
nosso Pais, permitindo aos Estados legislar, naqueles aspectos que lhes são peculiares. Este, em meu entender, é
o objeti_vo maior da Comissão- propiciar ao COngresso
o exame de um projeto de lei que venha a regulamentar a
produção, comercíalização e uso, de maneira correta e
~dequada, dos agrotóxicos, respeitando a conveniência
dos produtores rurais, das indústrias, dos CQp.sumidores
urbanos e da sociedade, como um todo, na preservação
do meio ambiente,
Enterido- que estamos suficientemente capacitados
para a elaboração desta lei. A Comissão ouvindo os diversos segmentos diretamente envolvidos no problema
enc_oit"tra-se, sem dúvida, com uma visão ampla e abrangente sobre a questão.
Insistiria, em virtlli:ie da importância do assunto, na
presença de um número maiOr de membros da Comissão
Mista. não só par~ participar dos debates que se efetuam
após às explanações, nlas, principalmente, para que cola- b()rem._ com as suas exp~riências, na elaboração .do projeto de fei que iremos apresentar ao Parlamento. (Muito
bem!)
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ta_s, q_grupo forma'va uma unidade homogênea e individual. Foi c:~tremamcnfe le_nto e púioSO o proceSSo que
-levou o hoffiem a auto-identificar-se enquanto indivíduo,
a-vert-eCOnhecida a sua personalidade. Registrar-se que
O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
dita evolução modificou completamente a natureza não
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO _ -só do relacionamento entre as pessoas como igualmente
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR- ~
dos grupamentos humanos entre si.
MENTE.
A sociedade, tal como modernamente se emprega o
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- ~oncedo a
termo, resulta de uma tomada de consciência coletiva
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
sObre· ~eterminados objetivos comuns a serem perseguidos pelO c(injunto dos indivíduos. Quando se trata, poO SR. NELSON CARNEIRO (RJ. ~ Pror:m_nçi_a o se·
rém, da fixação de metas, impHcitamente recorremos à
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senador~:
idéia de opção, de escolha, de eleiÇão de uni determinado
Atualmente, no Serviço Público Fedei-ai, é cOmiim
caminho em detrimento de outro. Surge, precisamente
verificar-se que as gr~tificações compõem mais de metaneste momento, a questão política. A quem toca decidir?
de dos vencimentos dos funcjonârio~ em atiVidaQ.e. PrinQue interesses serão privilegiados? Qual a relação de pocipatfnente nos contracheques dos servidQres rilllitares_é_
-der que -se estabelece entre" os--seres humanos?
fácil verificar-se essa disparidade. Mas, enquanto alguns
Se retomarmos, também neste particular, uma ainda
levam para a inativid:ade a quase totaUdad!:; das suas Vl!_nqu~ breve al'!áli~e evol!ltiva da questão, constataremos
tagens, os civis nem sem-pre conrinuãth percebendo alguque os eStudos -antropológicos-_ distinguem três grandes
mas delas, havendo casos em que os seus vencimeritos
,fases. Fernando Badia, em seu clássico trabalho sobre as
não signifiCam mais de metade do que receberiam se conformas históricas de poder político, identifica como o
tinuasSem no serviço ativo.
mai_s primitivo o estãgio do "poder anônimo". Nesta priNos últimos vinte a: nos eSsa Situação se têm agravado
meira etapa evolutiva, a ídéia de "chefe", de "comane se houve privilégios distribuídos aos servidores,
dante", de: "superior hierárquico" é d_esconlteçida. O po~
reduzem-se a pequeno número os contemplados, princider está difuso no meio social e decorre, sobretudo, de
palmente com salários indiretos ou gratificações espeuma série de crenças, de superstições ou de costUmes que
ciais.
----condiciona~ o C!Jmportamento. Brissard, nó seu manual
Esses raros beneficias foram compensados, no entandt Histór(a do Direito, observa que Ha idéia de_ Obedecer
to, co_m o rigor da aposentadoria aos trinta e çinco anos
a IJ.!11 homem parec_~ ridí_cula às populações que não têm
chefe'.'.
de serviço, sem qualquer compensação por essa longa
·
permanência, quando, no regime anterior, o servidor reO "Poder anônimo'', entretanto, não é capaz de sobre~
cebia uma promoção, quando aposentado.
viver a um determina!=fo estágio evolutivo. _Sendo esta
Quando se estuda uma nova Reforma Administrativa,
forma de organização social hostil a- toda _inovação acaque tramitará no Congresso Nacional talvez ainda este
ba Por InViabilizar qualquer iniciativa capaz de promo~
ano, graças às diligências do Ministro Alu1zio Alves, u_m
ver a evofUção e o desenvolvimento.
servidor que se aproxima dos quarenta anos de dediO segU-fldO-eStágio seria o do "poder individualizado"
cação ao serviço público sugere a hipótese da aposentaque Jean Bodin, já no século XVI, descrevia magistraldoria' integral aos trinta anos de trabalho, premiando-se
mente ern "A República":
quem requerê-la depois dos trinta e cinco _anos __com a
« .. ;- o tirano é aquele que, por autoridade própromoção à última letra da classe respectiva. A medida,
pria, se proctama príncipe soberano sem eleição
porém, somente pode resultar de emenda constituciooal,
nem direito sucessório ... "
sendo mais fácil sua acolhida_ pela Assembléia Consti-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Co-ncedo a

palavra ao nobre Senador Nival_do Machado,_ como
Líder do PartidQ da Frente Liberal.

tuinte.
Existe, atualmente, umagratificação especial aos funcionários de nível superigr, esquecendo-se qualquer- beriefício ·assemelhado para o de nível médio que poderia,
no entanto, receber compensação correspondente à metade daquela conferida aos universitários.
Salienta-se que na administração indireta, sobretudo
nas empresas estatais, os senridores ostentam, além de
justo padrão de vencimentos, compensadoras gratificações e múltíplas vantagens do salário indireto, perdendo muito pouco eril caSo de aposentadoria, complementados por essas empresas os proventos da inatividade,
para que se equiparem aos d_o pessoal ativo.
Esperawse a adoção dessa prática na administração direta, atendido o_ principio constitucional da isonomia.
Era o que desejâvamos destacar, Sr. Pi:esiàente. (Muito bem!)
-O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. ,
O SR. ITAMAR FRANC9 (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)
Pr~i~en~e. Srs. Seni(do-.
res:
Trazemos ao conhecimento da Casa, em três etapas,
uma abordagem, por nós estudada, sobre a atuaçã~ _d_o
Congresso Nacional no controle da política-externa bra~
sifeira.
Nessa primeira êta:pa enfocarernos o Póder-cOIDO -re:,nômeno social e Q -~od~r Legislativo e o co_ntrole da poli:tica externa.
- - .,-.
Considerando esta_rmos a focaliZar a poútiCã extefll·a
sob a ólica parlame:iltar, julgamos oportuno teCei-aJg"u~
mas considerações sobre o poder enquanto fenómeno_so~
cial. bem assim sobre a função institt~cio_nal do Con_g_Ies-_
so.
Ao estudar D tipo de relacionamento existente no sCio
dos grupamentos humanos primitivos o renomado antropólogo LevybrUI conclui_u,_ ine]'istir hierarqllizaçã~ em
•tal·estágio evolutivo. Segundo !1 maioria dos especialis-

-sr.

Pou-ºo adial!te fa~51uestãà de frisar que a palavra "tirano" vem empregãdiito seu sentido original grego, vale
dizer:
""... ·o Príncipe que toma conta do Çstado sem o
consentimento dos seus concidadãos, fazendo-se Se_rlho-!:_ ··:"
A individualizaçi_o do poder corresponde à época das
conquistas, àquele momento histórico em que o homem
só concebe edificar sua sobrevivência sobre os escombros dos seus semelhantes. Um notório teórico destas funestas práticas assim resumiu os supostos méritos
do sistema, "Um povo têm sempre necessidade d~ um
homem que compreenda a sua vontade, a resuma, a explique e o conduza aonda deseja ir". (Gobineau)
À m~ld.!l _ gue __ a__çol)_sciência da_s massas populares se
aprimora e desenvolve, dá~se Urrla natuiat repulsa pela
paternalista figura do ''chef~" que decide e comanda sem
ouvir quem quer que seja. E chegado_ entã_Q_O momento
de passar ao terceiro estágio, o do poder institucionaJizado. Aquelas faculdades que atê então eram reconhecidas
a \lffi _homem ou grupo de homens, ora em razão de seus
-stipO-Sl()S-ffifiitos:-ara:em rá:Zão de sua força e prepotência, passam a ser privativas da instituição estatal. Os gow
vernantes, _é verdade, não desaparecem mas modifica-se
substancialmente o re&pecfiVo papel. Ao invés de exerce~
re_m o pOder como prerrogativa pessoal, passam a agir
em nome da coletjyidade e por delegação desta.
D~J?~r_ªº_!l~l!~<~:~se: '? po~e_r na m~dida em que a ''vontade
ge-ral'' ~--a.fo~te)egliJmaáora da autoridade.Seria _ínócuo, cremos nós, ressaltar a superioridade
deSta Ílltiffia-f'õrma de-Organização do poder sobre as demais anteriomerite citadas. Desejamos não obstante ress~~tar= que_a -~te estâgio evolutivo corresponde a ú-nica
concepção filosoficamente admissível do ser f:lumano.
1St~~ ~QUeta-que reconhece em cada qual um ~nte dotad_o-de·r-aião e plenamente capaz de decidir sobre o seu
destino: Insitas ~idéia que acabamos de expor estão outias duas: a de liberçlade e a de justiça,
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A primeira corresponde ao direito inalienável, próprio
ã pessoa humana, de refletir sobre a sua condição e de
agir de acordo com as suas convicções íntimas. A segunda c_orresponde ao relacionamento so<;ial que deve existir
entre os' homens capaz de assegurar a todos, em igualdade de cOndições, uma vida digna, sem tem'or, e capaz de
possibilitar a plena realização pessoaL
A história da humanidade nos revela, paralelamente
ao surgimento do poder personalizado, um crescente intercâmbio inter-grupal. No estágio mais primitivo o relacionamento é calcado quase que exclusivamente no elemento foiça de tal sorte que a sobrevivência da comunidade depende da habilidade guerria do chefe. A evolução
no-sentido da institucionalização do poder intra-grupo
provocou urna profunda alteração na natureza do relaci<irlamento entre comunidades sujeitas a distintas esferas de autoridade. Com o advento do Estado--Nação
tornou-se necessá.rio individualizar, no plano interno,
não só o órgão c~mpetente para representá-lo perante os
demais como igualmente o que passaria a definir O interesse comum além frgnteiras. De\inea-se aos poucos o
conceito dt:: política externa como a formulação de planos e tomada de decisões tendo em vista a consecução de
objetivos previamente definidos. A medida que a sociedade cresce, tanto do ponto de vista quantitativo quanto
ao qualitativo, torna-se mais complexa a interação de
forças e interesses, resultando daí a necessidade de participação, neste processo, de uma instituição representativa dos diversos segmentos. Nesse particular a idéia de
democraciâ se -identifica com a progressiva amptiaçilo
das prerrogativas atribuídas ao Parlamento.
A primeirª nietade deste século foi marcada por dois
grandes conflitos bélicos de cujas desastrosas conseqüências emergiu uma nova consciência. Era preciso assentar
o relacionamento entre os Estados em princípios capazes
de:
-preservar as gerações futuras do flage1o da guerra;
-assegurar os direitos fundamentais do homem; e
-promover o progresso social e .melhores condições
de vida para todos (preâmbulo da Carta da ONU).
Neste novo contexto histórico ganha importância o
papel a ser desempenhado pelos representantes populares posto serem eles os legítimos titulares de mandato
para opinar e decidir sobre o conteúdo do interesse coletive.
A luta pelo progresso, pela igualdade e pela justiça social teve, no Brasil como em outros pafses, uma seqUência árdua. A estes ideais sempre se opuseram as forças
obscurantistas, aquelas que -representam privilégios
odiosQ.s ~;:injustificáveis, invariavelmente comprometidas
Co-rri -a PreSerV-aÇão de uma ordem retrógrada.
A derrocada do colonialismo português em terras
americanas teve suas origens intelectuais mais remotas,
como é notório, no grande movimento libertário que assolou a Europa rto final do século XVlii.
A monarquia absoluta de direito divino vinha sendo
assediada em suas bases ideológicas por novas correntes
de pensamento quando procurou-se identificar a pessoa
do monarca como sendo alguém que governa por con~
senso e vontade implícita do povo. Esta tentativa d~ "'legitimar" o poder não teve sucesso. Reivindicava-se para
o homem uma vida livre, identificada CQnt a razão e a natureza.
Discorrendo sobre a projeção, no plano político, das
referidas idéias, assim se expressa Bertrand de Jouvene.I:
"La associaci6n permite aligerar el Peso de la neCJ:Sstdad y (j_ef;le garanti:z;ar al hombre contra Ja voluntad de su prójimo. Pera esta àssociaCión es u_n
engano quando somete ai hombre contra la voluntad incierta, imprevisible, arbitrâria de otro hombre
que as su soberano", (EI Poder Editora Nacional2• ed. 1974- pãg. 300).
TradUçãO: A Associação (dos homens) se destina
a prover as necessidades básicas e a preservar o indivíduo contra a vontade arbitrâria do seu semelhante. Esta associação entretanto torna-se um engodo quando sujeita o homem à vontade incerta,
imprevisível e arbitrária de o_utro homem que é seu
soberano.
A peculiaridade do pensamento da êpoca está em que
se transferida para o povo a titularidade legítima do po-
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der. Como meio de assegurar o principio, erigiu-se a lei,
que nada mais é do que a expressão da vontade geral, em
fonte primãria de manifestação da soberani-ª.

Estavam assim lançadas as bases do pensamento político dominante no mundo contemporâneo. Na sua essência, traduziu .uma ruptura com o sistema que reconhecia a legitimidade do exercício do poder estatal a um
Orgão ou a uma pessoa em razão de um direito próprio.
A partir de então, o povo ·passou a ser o único senhor
legítimo de seu próprio destino. Todo poder dele emana
e em seu nome é ex.ercido. _
__
A praxis revelou que o ideal era de dificil concretização imediata. Não se pode entretanto negar que o objetivo passou a ser ~nsistentemente perseguido- e defendido por todas as correntes não_ alinhadas com a reação.
A história política da humanidade demonstra que as
forças progressistas serripre se manifesfãram por uma
maior Participação popular na condução dos negócios
p!iblicos.
~- Como se vê da leitura do insigne jurista francês Georges Burdeau, a doutiina mod_erna do poder políti~o não
se afasta, neste particular, do que ficou estabelec1do no
sécuin XYlll:
"'O povo é o soberano. E: ele que, de acordo com
a definição_ proposta de soberania, é o titular do direito de estabelecer a ordem social sob a qual deseja
viver. Encaniando_uma idéia de direito formulada
pelo povo, o poder não pode ter outra origem que
não a popular.

A·~;~;~i;~~; ·;~~~tit'úci~~~i .é. ~~~~~bici~ d'e' ~isorte que esta vontade possa efetivarlterite ser expressa. O enquadramento da função governamental
é de tal sorte que o poder do povo é real.

·o· ~;ât~--~~i~~r~~i ·ci~ ·p;i~~ri~· d~~t·; ~~~t~d~
tem um sentido sociológico pieCiso_:_ e~r _significa a
ascensão do povo ao nível d'e força ·social predominante. Juridicamente ou_ constitucionalmente é necessário encontrar fórmulas que assegurem esta predominância."
Vejamos _como se projetaram no Brasil estas idéias e
qual foi a sua evolução.
Obtida a emancipação política, o monarca imperaqte
se auto-investe do título de defensor perpétuo do Brasil e
"na própria fala de abertura da Constituinte promete
guardar a Constituição se fosse digna do Brasil e dele".
(Raymundo Faoro- Os Donos do PQder ~ Ed. Globo
- vol. 1 - pág. 284.) A Assembléia convocada não era,
pois, livre e soberana. Os representantes eleitos se viam
sob a permanente ameaça de um goipe a ser contra eles
desfachado pelo monarca na eventualidade de uma divergência d'e pontos de vista. Não obstante, já germinava
entre os representantes populares o sentimento de que o
seu dever de fidelidade era para com o povo. Antônio
Carlos, uma das mais representativas vozes afirma.ya:. ''A
nossa procuração é coarctada". (Raymundo. Faor·o, ob.
cit. pãg. 284.)
Dissolvida a Assembléia, a Constituição outçrgada
pelo Imperador concentra na pessoa do monarca ••a chave de toda a organização política" (art. 98) através do
poder moderador. O c<iráter representativo que se pretendeu dar ao regime não passava de balela. O Executivo
é exercido por pessoas da livre eScolha do monarca (art.
tO 1, § 6"'); o Legislativo é só parcialmente constituído por
representantes do povo porquanto os Senadores são, ou
bem nomeados vitaliciamente pela Coroa (art. 101, § )'i')
ou, então, membros da dinastia (art. 46); o Judiciário se
encontra à mercê do imperador.
O poder político não estã, pois, nas mãos do povo.
O estado de coisas então imperante repercutiu na distribuição de competêncías em matéria de política externa. Assim dispunha o art. 102 da Co-nStitUição Imperial:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

permittirem. Se os tratados concluídos em tempo de
paz envolverem cessão, ou troca de Território 'do
Império, ou de Possessões, a que o Império tenha
direito, não serão ratificados, sem terem sido appro- vad(_)s peta Assembléia Geral."

Congresso em matéria de negócios internacionais, embora não exclusiva. (Muito bem!)

Resumia-se pois o papel do Parlamento à mera apreciação dos tratados envolvendo cessão ou troca· de território. Os demais seriam meramente levados ao conhecimento da Assembléia e, mesmo assim, quando o interesse e a segurança do País, a juízo do Imperador, o permi~
tisse. O espírito pati::ma"tista e autoritário da Carta é por
demais evidente.
Passados quase cinqüenta anos, em marcha o processo
históriCci-liberalizante, clamava a Nação no Manifesto
Republicano:

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:

._.0 princípio regulador df: um povo é governar-se
por si mesmo."
Para alcançar tal objetivo urgia implantar um sistema
de:
governo representativo - tomada a expressão no seu sentido amplo de exercício do pOder polí~
tico, onde todos os poderes devem ser delegados da
Nação."
• • K<O

Com a COnstituição de 1891 passou para a competênci<l "privativa" do Congresso Nacional:
"Resolver definitivamente sobre os tratados e
convenções com as nações estrangeiras (art. 34, item
12)."

Ao disciplinar a!j "Atribuições do Poder Executivo"
reitera-se a competência corigressual nos seguintes termos:"Art. 48. Compete privativamente ao Presidente da República:
16. Entabolar negociações internacionaes, c-elebrar ajustes, convenções e tratados, sempre ad re-

ferendum do Congresso... "

A Lei Maina de f934 manteve a sisiemâÜca anterior
(1ffts". 40, letra b e 56, item 6).
Já a Carta outorgada em 1937, de marcante cunho ditatorial, além de não incluir entre as competências. "privativas" do-PÕder Legislativo a aprovação de atas internacionais, facultou ao Presidente da República:
"Art. 74 ..................••............
n) determinar que entrem provisoriamente em
execução, antes de aprovados pelo Parlamento, os
tratados ou convenções internacionais, se a isto o
- aconselharem os interesses do País."
Conquanto muitos entendam que dito_ texto constitucionãl jamais entroU juridicamente em vigor, acreditamos que o citado dispositivo merece especial destaque na
análise retrospectiva ora Procedida. E que, como veremos adiante, decorridos quase quarenta anos, a prática
de dar vigêncía a ti!xto iflternacional antes do pronunciamento legislativo permanece imperante embora ao arre_pio do ordenamento vigente.
_
-A Lei Magnã: de 1946, assim como a de 1967, restaurou a fórnirifa- tradicional rePublicana (arts. 66, item I e
47. ítein·l-respectivamente).
h paradoxal entretanto que a Carta outorgada pela
Junta Militar em 1969, tão cerceadora em diversos aspectos da atividad_e parlamentar, tenha amplia~o o campo da atuação em matéria externa. Enquanto o texto de
1967, reproduzindo neste particular aproximadamente o
estipulado em 1946, lirriitava a Competência congressual
à apreciação dos "tratados celebrados pelo Presidente da
República", a Lei Fundamental que se seguiu dispõe:

Viii~· F~~~~t;~t;d~~-d~ Alii~~~~ ~rr;~·si~~ ~-d~-

. uArt. 44-. Ê da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre os tratados,
ConvençoeS e atos internacionais celebrados pelo
PreSi'àeilte- da Repúblic~:"

fensiva, de Subsídio e Commércio, levando-os depois de concluídos ao c-onhecimento da Assembléia
Geral, quando ~ interesse, e segur~ça do Estado o

Detivemo-nos no relato histórico da competência legislativa no tocante aos compromissos externos por ser
es(~. a nosso ver, a rilais importante função acometida ao

"Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder
Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. São suas principais atribuições:
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Cpncedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

"Se eu não fosse ímperador, desejaria ser professor'', disse D. Pedro II, continuando.~ "Não conheço
missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências juvenis e preparar os homens do futuro". _
Missão de dimensões incomensuráveis no que exige de
dedicação, de despr-endimento, de renúncia, do dar-sepessoa, em espírito e corpo-, do ser alguém que tudo é
em função daqueles que tão pouco ainda são!
Ele é, e sempre. foi, nlais do que apenas u,m profissional. E pai - ou mãe, é amigo, irmão companheiro; é
aquele - ou aquela - que atravessa noites, acordado,
corrigindo os trabalhos dos que ensaiam suas primeiras
incui'sões- pelo terrerio espinhoso do saber. E é ainda
quem vê, em cada criança, o desabrochar da esperança;
que estende as mãos para ampará-la nos tombos; quem
lhe abre os caminhos do descobrir, do conhecer, do existir- existir como gente- na selva de um mundo ignaro
e cruel.
No último dia 15 ele festejou o seu dia- Dia do Professor- em meio às homen"agerisjustas de todos que fo~
ram, um dia, massa moldável nas mãos do artesão,
espíritos ávidos e curiosos em busca do desconhecido.
Há mais de dois m-ilênios Sófocles colocou nos lábios
de Edipo Rei palavras que jamais perderão a atualidade,
quando o fez dizer que ..a mais nobre missão do ser,.humarto é_ prestar sua ajuda ao semelhante, por todos os
·meios a seu alcance". E, nesta data, recordamos aqueles
que dedicam suas vidas à infância e à-juventUde do nosso
_País,
_ .
_
""
Recordamos a professorinhajovem, repleta de ideais e
sonhos, sacrificando os anos dourados da juventude en~
cerrada em salas de aula, alfabetizando a criança que serã a força do amanhã, e tudo fazendo apenas pela satisfação de doar-se, pelo prazer de saber-se útil, de sentir-se
querida e amada pelos puros que ainda sabem amar.
Porque, Senhores Senadores, todos sabemos que não é
o interesse pecuniário qUe motiva o professor brasileiro
para a luta. O seu salário, quando custosamente recebido, é a tal ponto reduzido que jamais poderia constituirse em finalidade de vida para qualquer um.
RecordamOS 0-rileStre já rriaduro em idade, -cansado
pela luta dos anos passados, não mais sonhando talvez,
mas ainda acreditando no milagre do amanhã.
Recordamos, enfim, todo e cada profissional desta
carreira ingrata para qualquer um que busque, apenas,
destaque profissional. Mas desta carreira bela por tudo o
que oferece de satisfação pessoal, pelo muito que expressa de doação no gesto simples e puro do estender as
mãos.
Classe trabalhadora e sacrificada! Homens e mulheres
anónimos, na rotina das turmas que chegam e partem,
ano após ano, deixando, para os mestres que permanecem em seus postos de luta, somente a satisfação do dever cumprido. Homenageamos todos eles neste seu dia.
Dia apenas símbolo dos demais dias, porque o seu dia
estende-se pelas semanas, pelos meses e anos de uma
vida inteira.
Muitas carreiras há que gratificam o homem com as
honrarias, a glória, o poder. Outras existem que retri~
buem o trabalho com salários generosos, com conforto e
segurança. Mas nem glória, nem poder, nem conforto,
nem riqueza recebe o professor por sua luta. Jâ houve até
quem dissesse que ••o professor é inteligente, mas não é
inteligente ser professor".
No entanto, vão-se os bem-sucedidos homens de negócios e inuitos deixam as heranças fartas em bens materiais mas pobres em saudades, porque foram homens que
pouco deram de si e pouco permanecerão na lembr~nça
dos que ficaram. Vão-se também aqueles que tudo entregaram em prol dos que pouco têm. E esses deixam as heranças parcas em bens materiais, mas ricas em gratidão e
em recordações- gratidão a alguem que plantou as sementes do Saber nas mentes à vidas de gerações de jo-
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vens: recordação de um ser humano que- não importa
o sexo. a raça, a idade - foi acima de tudo o forte, a
guiar os passos dos que tropeçam nas trevas da ignorãn~

cia, a ofertar esperança em um futuro- melhor.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, quero hoje,
deste Plenário, unir a mió.ha homenagem à de todo um
povo que honra a memória dos mestres que já se foram e
oferece estima e gratidão aos que ainda se esgotam na labuta.
Sabemos que a batalha ê árdua e que a recompensa
material é insuficiente. Sabemos o quanto, através dos
tempos, vem sendo injustiÇãda-a categoria-profissional
do Magistério, no que se refere a salários e benefícios.
Esses homens e essas mulheres, Senhores, deveriam merecer não apenas a nossa gratidão, mas também a nossa
luta em prol de sua causa -luta das mais justas e inadiáveis. São eles aqueles que tanto contribuíram para fazef
de nós o que hoje somos. São eles aqueles a quem entregamos nossos filhos para serem formados, entregamos
esta parte de nós - a mais importante- para ser pes~
quisada, desenvolvida, solidificada.
Pelo muito que dão de si, em tempo, em sacrifício e em
vida, os professores brasileiros têm o direito de exigir, da
parte dos que legislam, uma proteção maior- não paternalista, apenas justa - aos seus direitos de cidadãos
dedicados à comunidade.
Senhores Senadores, jã é tempo de pararmos com as
promessas, jâ é hora de pisarmos na realidade. Hã quantos anos, hã quantas décadas fala-se, protesta-se contra o_
descaso a que são relega,d_os os mestres de nosso _País? E
o que, de concreto, vem sendo feito no sentido de sanar o
mal. de corrigir as distorções salariais até hoje existentes?
Que tem sido realizado com o propósito de; permitir,
·aos dedicados professores brasileiros, uma vida humana,
confortável e segura? Muito pouco, Senhores, quase
nada se comparado ao muito que resta por fazer.
Diz um prOVêrbio francês que o que ê demasiadamente visto não é suficientemente apreciado. Talvez por este
motivo nós nos esqueçamos tão freqUentemente do valor
daqueles que, dia após dia, estão ali, à nossa frente,
vendo-nos e sendo por nós vistos, ouvindo-nos e sendo
por nós ouvidos, falando-nos, ensinando-nos, dando
tudo de si e receb_end_o tão pouco.
No entanto, conforme sa1ientou Emerson, o grande filósofo e poeta americano; "os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem". E aqui nos encontramos
agQra, Senhor Presidente e Senhores Senadores, saídos
do,s "dias", penetrados nos "anos", já tendo adquirido,
no tempo, a distância necessária para enxergar a verdade
em suas dimensões reais. O que vemos é lastimável _e
inadmissível!
Aproveitemos a Data Magna do Professor para nos
conscientizarmos dos problemas educacionais brasileiros
e da urgência em encontrar soluções que os resolvam.
Precisamos construir escolas e equipá-las com o material
necessário para urri bom funcionamento. Mais importante, porém, é fornecer o material humano que irá acionar o sistema. E justo serâ que, a esses seres humanos abnegados, permitamos condições humanas_ de vida,
Assim agindo est~remos, inclusive, contribuindo para
a melhoria da Educação no__Paí$_, pois o profissional mal
remunerado é obrigado, por força da sobrevivência, asacrificar a qua)idade do ensino pela quantidade de empregos.
Não hesitemos portanto, Senhor Presidente e Senhores Senadores, em dedicar o melhor de .hós a essa causa
- ã causa da Educação brasileira.
·
E na criança, que hoje senta nos bancos das escolas de
primeiro grau, que reside o homem de amanhã. !:. nessa
criança que precisarã ser plantada, agora, a semente de
tudo o que dela se espera no futuro.
Vamos, Senhores, investir hoje naqueles que educam
<?S estudantes em salas de aula, para não precisarmOs investir, amanhã, naqueles que vigiam crimonosos em celas de prisão. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Cesar Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS --CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. SenadorC$:
Vivemos num século marcado por grandes e profundas transformações, como resultado direto da evolução
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tecnológica, tendo como conseqüência direta uma revisão e reformulação de muitos dos nossos conceitos e valores tidos e havidos como verdadeiros dogmas, num
passado não muito distante.
Entre eles destaca-se o- cpficeito sobre -a educação,
abaildonando-se a definição restrita ao processo educacional, como sendo um encargo apenas do Governq e da
escola e partindo-se para um cenceito mais amplo em
que Se prOcura envolver toda a comunidade, na responsabilidade de formar e informar o educando.
Não podemos mais, consdentemente, isolar a escola
do Contexto comunitário, vendo-a apenas como um
apêndice dessa comunidade, mas, ao contrârio, devemos
aceitã-la como um fato r de integração do aluno n.a sociedade.
·· - -Somente uma educação calçada na realidade dessas
transformações poâerã situar adequadamente o processo
.educativo .
.Ã educação deve ser vista como um processo coritíriuo
de ajust:iinehto do indivíduo ao seu meio, colocando-o
em conta to direto com a realidade social e econômica.
Uma educação integral pressUpõe a-relação permanente do aluno com os problemas e as ansiedades da nossa gente, num sistema aberto de ensino, poiSsó assim a
educaçãQ alcançará os seus objetivos.
Não pod~!ll:OS c~nviver com esse fosso que separa a
forffiação acadêmica oferecida pelas nossas unversidades; dci mundo complexo de problemas que abrigará esse
estudante ao final do seu curso, totalmente indefeso, por
lhe faltarem instrumentos que a escola lhe negou para
adaptá-lo à dura realidade dos nos.Sos contrastes é desigualdades s_o_ciais, p·olíticaS e econômicas.
Temos qúe teàvaliar o nosso sistema educacional e, seguindo a tendê.ncia verificada nos países ocidentais,
transformar as nossas universidades em ce:ntros de pesquisa e não deixar que elas continuem sendo apenas centros de instrução.
Precisamos estimular o intercâmbio cultural, numa
troca constante de experiências acadêmicas, colocando o
nosso eStudante em cantata direto com as empresas e
com os órgã9s públicos, nl!ma integração perfeita da
vida escolar na vid3 comunitária, com uma inten~a socialização do educando, dest:ri-volvend·o asSim o seu sCnso de respOnsabilidade social.
A univerSidade. precisa reavaliar os seus rriétodos de
ensino e de :ivali:ição, tOrnando os seus currículos mais
aluais, mais condizentes com as desigualdad~ regionais
e maís fleXíveis, ãe forma a permitir aos seus aluno:,;, sob
a sua supervisão, essa ampliação de conhecimento,
preparando-os, realmente, para assumirem os destinos
do Brasil.
:e_ necessârio, senhores Senadores, que a universidade
se abra para o mundo do seu tempo.
E a melhor forma ê fazer com que os universitários se
desloquem de suas sedes para conhecer a problemática
naciOnal no seu todo deixando um enfoque paroquial.
Esse novo posicioriamerito da universidade contribuirá grandemente para o enriquecimento do currfculo acadêmico dos nossos estudantes, colocando-os em contat.o
direto com as disparidades regionais, permtindo-lhes
rambém contribuir com o seu trabalho_ para que essas
disparidades sejam amenízadas. E a escola se modernizando, e indo ao encontro da comunidade; é o estudante
fazendo contato com os vário:; Brasis dentro do Brasil e
complementando, no cantata direto_ com os grandes
problemas nacionais, o seu :Processo educativo.
A escola estarã, dessa forrila, oferecendo instrumentos
ao aluno para que ele participe conscientemente das
transformações e do progresso social e dessa forma,
exerça plenamente a democracia.
A educação assumirá outra dimensão, dando aos educand_os uma_visão mais ampla do processo educativo e
aumentando as suas fontes de informações, levando-os ·a
discutir ~os problemas inerentes ao seu curso ao seu futuro campo de trabalho, em seminãrios e congress_os,
orientados pela própria escola, permitindo aos professores também uma oportunidade de conhecer as experiências de outJ:as. escolas e de qu(rQ&-docentes, enriquecendo
assim a sua própria experiência.
~ a escola se dinamizando e descortinando um novo
horizonte, com novas perspectivas para o processo educativo. Somente dessa forma ela P'?derâ ser revitalizada e
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ganhará a força que lhe falta para atender à crescente
cçmplexidade social determinada pelas grandes concentrações urbai:Jas.
~-a universidade conhecendo o processo de inchação
das cidades pelas migrações não programadas daqueles
que sem emprego no interior buscam o sonho de uma
ocupação nas grandes cidades.
É. a escola assumindo definitivamente o papel que lhe
cabe na sociedade e, sem perder a sua função atuat de
transmitir conhecimentos, multiplicando-se e ocupando
um espaco que lhe está reservado no nosso processo de
desenvolvimento.
Trago aqui minha contribuição a essa causa, atravéS
de um projeto ..~e _lei em que proponho a criação da tarif~...
aérea univerSitãl-íà, quando então serâ aplicado um des ...
conto de 50% nas passagens aéreas para estudantes, desde que essas-viagens se realizem em grupos, com objetivos culturais, nos períodos de baixa estação, obedecendo
ao plãnejaniento da própria universidade, tendo por finalidade, entre outras jã citadas, a maior integração entre a escola de nível superior e a r~lidade brasileira.
Te"n110 certeza, merecerei dos nobres colegas o apoio a
essa iniciativa.
Muito ·obrigado. (Muito bem!)

·o SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte disCurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senador~:
Há ex.atamente 110 anos, o Espírito San_to começava a
receber uma das maiores c.ontríbuições de toda a sua
História. Era a imigração italiana, que apartava ao Estado para participar, de forma decisiva, da construção de
seu perfil económico, social e cultural. Hoje, os descendentes daqueles italianos pioneiros espraiam-se por todo
o Espírito Santo, obtendo, mercê de seu esforço, de seu
trabalho e de seu talento, .o reconhecimento de toda a comunidade que passaram a integrar. Pela primeira vez, inclusive, um desses oriundJ, descendente desses imigrantes, ocupa o cargo de Governador do Estado. h Gerson
Camata, notável Deputado Estadual e Federal, eleito pelos capixabaS para dirigir seus destinos a 15 de novembro
de 1982.
A imigração italiana para o Brasil, sabem·nO todos,
não se deu sem sofrimento e suor. Basta recordar o episódio do primeiro veleiro a embarcar de Gênova, com
100 famílias de Mantova, Modena, Emitia e da província
Veneta, a demandar o Novo Continente, Esse primeiro
veleiro, o Anna Pizzomo, enfrentou em meio à viagem
uma terrível tempestade de vários dias. Só após quase
dois meses de um percurso realizado sob terrível desconforto, esses primeiros imigrantes desembarcaram no porto do Rio, a 17 de fevereiro de 1875. Mal chegados,
vãrios dos membros desse primeiro grupo foram vítimas
de mortífero surto de febre amarela, que atingiu até a organizadora da viagem, Adelina Malavasi.
Era apenas· uma amostra do que viriam a enfrentaresses italianos indômitos. Nos anos que se seguiram, enfrentando condiçõçs igualmente precárias, centenas, milhares deles buscariam o Brasil. O Espírito Santo, por ,1
su~s c~mdiçõC: climáticas e fundiárias tornou-se uma das i
pnme1ras regtões a mer~r sua atenção.
O primeir()ÕCtcleo a receber imigrantes foi o de &flri"t).
Leopoldina, então ligado a Vitória e composto poF'trêsJ·
núcleos. Em um sinal da pujança que lhe trouxe a imi-,
gração, já em 1882 a colônia emanc.ipava-se da capital•
provincial. A partir daí, havia centros em plena expansão, como Rio Novo, próximo a Itapemirim, CasteUo e 1
Antônio Chaves. Este, por exemplo, • ~.,tava com 1.158
italianos em uma população de _I .350 habitantes.
Dedicavam-se os recêrv. instalados imigrantes~ indústria
pastoril. Eram eles quem abastecia os arredores com excelentes queijCi!Çmãnteiga, salame. Plantavam ainda cereais pal'ã consumo doméstico. Já em outra etapa,
dedicaram-se ao cultivo de café para exportação.
Conta o_historíS.dor Ffanco Cenni que em 1892 O Governo do Espírito Santo confiou ao engenheiro italiano
Filinto Santoro a direção dos trabalhos públicos,
pe_ri"T!i~indo-the que iniciasse obras de grande vulto. Ca-'
rente de mão d"e obra qualificada, Santoro atraiu nume-rosas artesãos italianos, que deram grande impulso ao
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comércio local. Nos dois anos que se seguiram, apartaram às terras captxabas mais de 35 __ rnil italianos.
~ ainda Franco Cetmi que conta uril caso curioso. pef:

nando Rive, Engenheiro que construía Uma estrada de
ferro, não se conformava com o grande diferencial de
pro?ut!vidade entre os trabalhadores locais e os imigrantes ttaltanos. Estes, calculava Rive, desmontavam de 2,5
a 3 metros cúbicos de argila no mesmo tempo em que os
locais não iam além de metro e meio. Procedendo a estu-

dos a respeito, Ri v-e concluiu que a diferença estava. "no
combustível da máquina... Os trabalhadores já instalados no País alimentavam-se de farinha de mandioca, carne seca, bacalhau, feijãO e aguardente, em pequena
quantidade principalmente de bacalhau e feijão, enquanto os italianos comiam POlenta feita Com ovos e milho
alêm de massas, verduras, carne fresca, pão de trigo e vi:
nho. O engenheiro, então, instalou uma c-ozinha de campanha, comprou ovos, mandou abater gado e estabeleceu refeições obrigatórias. Em pOucO fempo a produtividade da mão-de-obra local crescia.
Essa, porém, foi apenas uma das lições dadas pelos
iniigrantes italianos. Eles trouxeram mêtodos mais modernos de cultivo agrícola, uma notâvel experiência artesanal e um inegâvel tino comercial. E, além de tudo, uma
imensa, inigualâvel capacidade de trabalho e vontade de
fazê-lo.
Hoje, têm laços fa;;;iliares italianos não apenas o governador do Estado, mas tambêm trinta e quatro prefeitos capixabas. São eles Zeferino Justo Vettoracci, de Anchieta; Primo Bitti, de Aracruz; Vasco Alves de Oliveira
Junior, de Vila Velha; José Isaías Moreira Scherer, de
Piúma; Vicente Santorio Fantini, de Cariacica; Aluizio
Feu Smiderle, de Conceição da Barra; Nicolau Falchetto, de Conceição do Castelo; Sidnei Costa, de Rio Novo
do Sul; Adilson Antonio Salvador, de Nova Venêcia;
Ruzerte de Paula Caigher, de Alfredo Chaves; Jacinto
Casagrande, de Rio Bananal; DomingOs Savio Pinto
Martins, de Jaguarê; Graciano- Espindula Filho, de Guarapari; Domóstenes de Carvalho Soares, de Viana; Moacir da ~ilva Vargas, de Domingos Martins; Ethevaldo
Damaz10, de Santa Teresa; Djacir Gregorio Caversan,
de Marilândia; Sebastião Carreta, de Fundão; Miguel
Guedes Polastreli, de Divino de São Lourenço; Carlos
Zini. de Dores do Rio Preto; Jauber Dario Pignaton, de
Ibiraçu; Paulo Marco:s Lomba Gaivão, de Castelo; Darcy Marchiori, de Iconha; Attilio Ventorin, de Mantenópolis; José Domingos de Barros, de Baixo Guandu; Manuel Benevides, de It_aguaçu; Galdino Luiz Zaganelli, de
Pinheiro; Anastâcio Cassaro, de São Gabriel da Palha·
Erasto Aquino e Souza, de Itarana; Renato Chrispi~
Aguilar, de Moniz Freire; Etury Bastos, de Boa Espe~
ranç~; Aristides Depollo, de Montanha; Antonio Tadeu
Tardm Giuberti, de Colatina; e ainda, pelo lado mater~~~éo ~~~~~~ de Vitória e vice-Governador do Estado,
O Clube ltalo-Brasileiro do Espírito Santo, presidido
por um descendente de idmigrantes de Treviso, no Veneta, qu~ é o eminente empresário Waldemar Zamprogno,
conclutu, neste domingo, um esplêndido festival de congraçamento. Centrado na canção italiana, reuniu assim
corais vindos de 17 cidades capixabas, em uma iniciativa
que, realizada pela primeira vez em 1972, trazia esta vez
mais um motivo de c_omemoração: os 110 anos da imigração de seus antepassados. O Festival da Canção Italiana reuniu assim um significado todo especial.
Incorporados hoje à grande matriz que é o povo brasileiro, os italianos que vieram Para- o Espírito Santo e os
seus descendentes mantêm assim su-as tradições, embora
voltados para o futuro. QUem percorrer os munídpioscapixabas encontrará ainda o sotaque forte,o gosto pelo
bom vinho, a disposição para o trabalho, os conjuntos
corais que lembram a música da velha península. E saberá que, sem eles, o Espirita" Santo seria muitíssimo meDos
rico - economicamente, socialmente, culturalmente,
humanamente - do que é hoje. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Wypych.

O SR. ROBERTO WYPYCH (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:

Encaminhamos hoje à Mesa desta Casa um Projeto de
Lei dispondo sobre a criação de três Escolas _Agrícolas de
2i' grau, -na região_ Oeste do Paraná, precisamente nos eixos _de Marechal Cândido Rondon/Toledo, Capanema/Realeza e CafelândiafFormosa do .Oeste.
-Para que nosso projeto obtenha pleno êxito, apresentamos uma justificação baseada em dois aspectos que
merecem a maior atenção. O primeir.s;l ieflete a preocu~
pação com a realidade sócio-económica de nossa região,
que se vem -destaCando como produtora de alimentos
para o -País-, d"evidO à alta cOncentração da atividade
agropecuãria. O segundo diz respeft:o à necessidade de
atender ao anseio da população, no sentido de ver os jovens num ambiente escolar que lhes propicie, ao mesmo·
tempo, o desenvolvimento de seus dotes intelectuais e a
aptidão para ingressar no Trabalho.
Assim, pois, convidamos os nobres colegas a partilhar
de nos~a renexão sobre a questão apresentada, na certeza de merecer apoio para nossa iniciativa.
_De f<_~.to, Senhores, o Oeste do Paraná, que representa
I 1,6% da área total do estado, ocupa, desde 1975, a 3•
posição na sua economia, sendo responsável por 34% da
produção agrícola paranaense. Detêm a primeira posição, em área, quanto aos cultivos do trigo (45%), da
sQja (37%) e do milho (14%). crescente a importância
da pecuária - a região já se apresenta como a segunda
bacia leiteira do Paranã.
Esse quadro de- p-rosperidade; entretanto, não foi conquistado sem sa-erificios, no que tange às condições do
solo. Este, apesar de sua natural fertilidade, vem, gradativamente, sofrendo as conseqüências de uma exploração
inadequada. A partir da década de 70 - quando os incentivos governamentais, dirigidos com a finalidade de
gerar excedentes de exportação, tiveram o. ••condão" de
criar uma mentalidade imediatista no produtor ruraliniciou-se o process-o de empobrecimento da nossã. terra
e da contaminação de nossa bacia hidrográfica. Hoje, o
progressivo desaperecimento dos peixes, outrora abundantes em nossas águas, a fuga das aves, desalojadas de
seu "habitat" natural, a erosão que se evidencia em muitos pontos, são -PrenúricioS do comprometiinentõ, não só
da produção agrícola mas também da qualidade da vida,
num futuro próximo, se medidas saneadoras não forem
adotadas.
Os administradores da nossa região têm consciência
das necessidades de restauração do nosso solo, do aumento racional da produtividade e, sobretudo, da
criação de um ambiente favorável à fixação do homem à
sua terra,_Dessa consciência, têm surgido propostas que
objetivam, atravês da participação de todas as camadas
sociais, salvar a terra-e tornar mais feliz o povo. Assim,
podemos citar o .. Projeto de desenvolvimento de recursos humanos das prefeituras", o ..projeto de educação
ambiente e manejo integrado dos solos". Essas tentativaS~não-obstante s_eu cunho idealista e sua aplicabilida~
de, não são suficie~tes para resolver todos os problemas.
Urge que buscar outras soluções práticas e imediatas.
Senhor Presidente e Senhores Senadores;
Apesar de o oeste do Paraná apresentar-se, dentro do
País, como uma região agrícola rica e promiss-ora,
detecta-se o fenômeno do êxodo de nossos trabalhadores
rurais, atraídos que foram pelas atividades desenvolvidas .
na zona urbana; o que ê mais significativo, porém, é que
parcela dessa população abandonou nossas glebas à procura de outras frentes agrícolas, localizadas sobretudo
em Rondônia, em Mato Grosso e até no Paraguai, onde
supunha encontrar melhores condições de vida.
Como vêem, Senhores Senadores, não é sem motivo
que nos fazemos o porta-voz das preocupações de nosso
povo. Buscamos soluções para a problemática que se esboça como alteração no equilíbrio sócio-económico da
região: é nesse sentido, pois, que nosso Projeto de
criação de Escolas Agrícolas situa-se oportunamente.
Estamos ciente da relação entre a escolarização das
zonas rurais e os fenômenos ligados à atividade agrícola.
Sabemos que, sem a oportunidade de freqUentar escolas,
a tendência dos trabalhadores do campo é a de encaminhar sua família para zona urbana; as pesquisas do
IBGE atestam o fato. Por outro lado, colhemos, da
análise efetuada pelo Banco Mundial, que "a produtividade agrícola aumenta em 7,4% quando o trabalhador
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rural_completa quatro _anos de educação fundamental"
(Retrato Brasil - MEC/SEPLAN- 1985).
A agricultura é uma atividade que requer conhecimento prêvio, a fim de desenvolver-se correta mente. Hâ necessidade de que a renovação da força de trabalho se dê
de maneira adequada à nOva tecnologia. Os métodos tradicionais, transmitidos de pai para filho, são insuficientes. Aliãs, essa verdade é reconhecida, em primeiro lugar,
pelos próprios agricultores, que desejam ver o trabalho
de seus filhos valorizado, que desejam ver a agricultura
considerada atividade dignificante, que ofereça segurança e rentabilidade.
Por tudo isso, Senhores Senadores, as Escolas Agrícolas no Oeste do Paranâ precisam ser criadas com urgência. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra à nobre Senadora Eunice Michiltes~
A SRA. EUNICE MICHILLES (PFL - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Transcorre hoje, 16 de outubro de 1985, o V Dia Mundial da Alimentação, que, este ano, coincide com o 4(}9
aniversário de fundação da Organização de Alimentos e
Agricultura das Nações Unidas- FAO. Congratulo-me
com essa entidade, batalhadora incansável no campo da
agricultura e da alimentação, em prol de uma humanidade sadia.
E, nesse V Dia Mundial da Alimentação, convido os
nobres colegas Senadores e o povo em geral para um
exame de consciência. Lembremo-nos de que, de nossa
alimentação, _depende a composição de nosso sangue e a
formação de nossos ossos, músculos, cabelos, glândulas
e o seu produto; em síntese, da nossa alimentação decorre a formação das células de nossos organismo, e do
complexo elétrico-dinâmico resultante dependem nossa
saúde. felicidade e vida.
Ninguêm deveria ignorar que o corpo humano ê a
síntese das reações químicas dos elementos tisicoquímicos que intervêm em nossa vida: o ar, a água, o sol
e os alimentos ingeridos. A vida está baseada na formação da matéria, no sentido da transformação
química-fisiológica. O caráter essencial do ser vivo, em
cada escala de organização da matêria que o constitui,
consiS_te ila conservação dinâmica de sua estrutura diferencial em confronto com o meio exterior menos organizado. E o ser humano é a matêria em seu estado superior
de concatenação e equilíbrio. E, portanto, ilusão acreditar que o homem se_ adapta com êxito a qualquer ambiente e a qualquer circunstância. Desprezando essa_verdade, o _homem v_em contribuindo para sua autodestruição por formas variadas, modificando o ambiente e
acelerando as condições para que o planeta se converta
em corpo inerte e inóspito.
Todos deveriam escolher seus alimentos, em qualidade·
e quantidade, de acordo com l;l.S suas exigências. Tal não
acontece. A fome constitui o grande explosivo político
capaz não só de subverter países, governos e sistemas,
mas de dividir o mundo em dois grupos antagónicos, em
luta social permanente- o grupo--dos que comem ll!:'m excesso e_ o grupo dos que passam fome clara ou veladamente.
Fome que não pode ser explicada pela natureza, que~
generosa, nem pela técnica, que multiplica, mas por uma
economia que não atende às necessidades reais.
_ O problema da fome é irmão gêmeo do problema da
guerra ...:... para superâ-lo, ê preciso que a humanidade
evolua não só_ técnica, mas moral e espiritualmente.
Problema que só pode ser abordado com a admissão
corajosa da verdade. Problema que necessita de
mudança de mentalidade e de ação en~rgica e efetiva.
Os_ países tropicais não são apenas um handicap como
região de fome; paradoxalmente, são tambêm potencial
de riquezas alimentares que, uma vez utilizadas
racionalmente, c-onstituirão grande esperança de
'recuperação do equilíbrio alimentar da humanidade.
Porque, em se considerando que a combinação certa de
proteínas de origem vegetal ou procedentes de cereais ê
capaz de proporcionar os aminoâcidos necessários ao
organismo, a questão se coloca na disponibilidade de
vegetais, o que conStitui uma evidência nos países
tropicais. Aliâs, ê mafs econômico consumir proteinas
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vegetais, diretamente, do que alimentar aniinais
fornecedores de carne ou de leite.
Urge lembrar, entretanto, que-a pobreza ê apenas uma
das razões pelas quais um povo deixai de alimentar~se de
maneira adequada. A prosperidade e a ignorância são
outras tantas. A obesidade e a má nutrição são suas
conseqüências indesejáveis, com resultados desastrosos
so_bre a saúde. Por todos esses fatores, a questão
alimentar é, nos tempos atuais, uma que-stão de
segurança e uma questão de sobreviv:ência . .b o maior
desastre ecológico porque leva à degeneração-:- quando
não à morte, - do ser humano, centro do ecossistema
global.
O problema adquire uma conotação de melhoria dos
hábitos alimentares, o que só se consegue com educação
~limentar em todos os níveis. Porque mudança dos
hábitos de alimentação de um povo é tarefa dificíl e
demorada. Exige mudança de_ mentalidade e ação
ené-rgica e decidida; não bastarri""' esforços isoladoS- e
paternalistas.
Foi assím pens3.nd0 que a Fundação União NSCional
em Defesa da Ecologia - FUNDE - lançou seus
programas Colibri I e 2 e Hortas e Pomares Educativos.
O objetivo é a utilização racional dOs recursos naturais
como meio de sobrevivência e de desenvolvimento. Na
verdade, sãs resultado_s de alimentação sadia e adequada
às mentes são em corpos -sãos.
A FUNDE trata prioritariamente da .. Educação
Ecológica", que tem por base alcançar o
desenvolvimento harmonioso, a maior promoção e mais
ampla valorização do homem assegurando-lhe plenas
condições de sobrevivência, em seu meio ambiente;
possibilitando, destarte, um real aproveitamento das
potencialidades locais e regionais e dos recurSos naturais
do so!o, da ãgua, do ar, da fauna e da flora.

Ata da

A preoCupaçãO- com educação, permitam-fie insistir,
deve dirigir-se a todos os segmentos, com absoluta
prioridade. No entanto, para o 19 e 2"' graus ela assume
altã priOridide porciue na juveritude estã a esperançaesperança de uma população sadiã, esperança de um
mundo melhor.
Ne-s-se senti<fo;-ápresenteí, em-1981, o Projeto de Lei n9
376, que determina a criação de Coordenações de
Educação Ecológica no ensino de 19 e 29 graus. Neste
ano de 1985, a FUNDE lançou, entre as comemorações
da VIII Semana Nacional em Defesa da Ecologia, o
Proj~to Hortas e Pomares Educativos, do Programa
Colibri - Campanha "Atimenação para todos como
qutistão de so_bie\tivenda" ~Se for apenas um prinieiro é
pequeno passo_ em_ direção ao __ equacionamento-_ d~
prOblema, jã Valeu apena. Se a ele se juntãrem oUtros
esforços, outras iniciativas, melhor. Se puder se
ampliado com maiores recursos, estamos seguros de_
-- trílhar o caininho certo para a solução_ do problema,
____ (_~uito bem!) _____ _
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não hã mais
oradores inscritos.
-·Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
designando para a extraordinária das 18 horas e 30
minutos, anteriormente convocada, a seguinte:

ORDEM DO DIA
Votação, em turno Ónico, do Requerimento nq 412, de
1985, do Senador José Ignãcio Ferreira, solicitando
sejam ·anexadas:- aos Projetas de Lei do Seriado n9s 70,
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79, 82, 85, 132 e 163, de 1985, que tramitam em conjunto,
__.Q._S çl_e_n\"s 174 e J85, de 1985, de autoria, respectivamente,

dQs Seoadores Roberto SaturnhiO- e· NelSon Carneiro,
modificando a Lei"n9 7.183, de 5 de abril de 1984, que
"regula o exercício da profissão de aeronauta".

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 845, de
1985), do Projeto de Decreto Legislativo n9 30, de 1983
(n9 18/83, na Câmara dos -Deputados), que aprova o
texto do Convênio sobre Transporte TerreStre
Fronteiriço de Carga, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Venezuela, concluído em Caracas, a 19 de
fevereiro de 1982.
3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comíssão de Redação em seu Parecer n"' 846, de
1985), do Projeto de Resolução n9 112, de 1985, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do
Taboado, Mato Grosso do Sul, a contratar, junto à
Caixa Ecoilôrilicà Federal, operação de crédito no valor
de Cr$ 151.058.702 -(cento e cinqUenta e um milhões,
cinqUenta e oito mil, setecentos e dois cruzeiros), para os
fins que especifica.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) encerrada a sessão.

- (Levanta-se a sessão às

Está

i7 horas e 15 minutos.)

Sessão, em 17 de outubro de 1985

3' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Passos Pôrto
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

Relator: Sen_ado!' Martins Filho
A Comissão-apresenta a redaçào final da effienda do

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichilesGaivão Modesto - A1oysio Chaves- Gabriel Hermes
- Hêiio Gueiros- Alexandre Costa- Alberto SilvaHelv[dio Nunes - João· Lobo - Cesar Cais -Jose Lins
- Virgílio Tâvotá - Moacyr Du3.rte - Martins Filho
- Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Aderbal
J urema - Nivaldo Machado - Guilh~rme Palmeira Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João
Calmon - José lgnâcio Ferreira --Amaral Peixoto Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos
-Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro B-orgeS--Gastão Müller --Roberto -Campos- José Fragelli
- Saldanha Derzi - Roberto Wypych - Enéas Faria
-Jaison Barreto -Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
- Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha - Octavio
Cardoso.

Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 1984 (n9
88Q/_79_..___!l~_ Çªs"' d_~ __origem), que d.â nova n;dação a_Qs
_ arts. [9_ e 49_ da Lei o"' 1.060, de 5 de feYe_reiio_de 1950, que
estabelece normas_ para a concessão de assistência judiciária. aos necessitados.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de outubro de
l 985.-=- Lenoir Vargas, Presídente- Martins Filho, Relator.- Nivaldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista áe
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores.
Havendo número- regimental, declaro aberta a sessãQ.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretârio procederâ à leitura do expedieÍlti:-

EMENDA No I
(Correspondente à Emenda n9 1-CCJ)
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
"Dá. nova redação a dispositivos da Lei n9 1.060,
d.c 5 de fevereiro de 1950, com as alterações pOste~~_or~s. q~e-~t-ªb_elec~ normas para a concessão do:;
ussist~ncia judiciária aos necessitados."
EMENDA No 2
(Correspondente à Emenda n9 2-CCJ)
Dê-se ao art. 19 da Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, proposto no art. ]9 do projeto, a seguinte i-edãçãÜ:_
"Art. ]9 Os poderes públicos federal e estadual, independentemente da colaboração que possam receber dos MunicfpioS e da Ord6ffi dos AdVogados do Brasil, c-oncederão assistência judiciária
aos necessitados, nos termos da presente lei, devendo manter serviços organizados para tal finalidade."

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER
N• 867, de 1985
Da Comissiio de Redação
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nQ 54, de 1984 (n9 880/79, na Casa de
origem).

ANEXOAO PARECER No 867, DE 1985

Redatão final da emenda do Senado ao Projeto de
de 1984 (!tJ,!8Qj79, na Cas_a de
origem), que dá nova redação aos arts. 19 e 49 da Lei
n? 1.060_, de 5 de fevereiro de _1950, que estabelece
normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados.
!-ei_dª_ç:_â~a_rª-!J_\'1 5~,

.. _
EMENDA N• 3
(Cori-espondeilte à Emenda n"' 3-CCJ)
Dê-se uo art. 39 do piOjeto a seguinte redaçào:
44

ArL. J9 Revogam-se as disposições em contrárJO. espectalmente o parágrafo úmco do art 29 e
o § 3.,. do art. 49 da Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de
1950.""

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O expediente
lido vai à publicação.
-Sobre-a mesa, coinunicações que vão ser lidas pelo Sr.
I 9-Secretário.
São lidas as seguintes
Em 17 de outubro de 1985
Senhor Presidente,
Tenho ã honra dei c_offiun-icar a V. Ex•, de acordo com
o disposto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno,
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia
23 do corrente mês para visitar a Síria, a coilvite do Parlamento daqUele País.
- Atencíosameiite: - João Lobo.
Erri 17 de outubro de 1985

Se~hor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausentarei do País a partir Cfe f9" de outubro coirente, a fim de,
no deSemperiho de rilíssã-o com Qu"e me distinguiu o Senado, participar das comemorações do vigésimo quinto
aniversário-da Fundação Teuto-Brasileira, a realizaremse em Bonn, Alemanha, a partir de 20 do corrente.
Atenciosas saudações. -

Gabriel Hermes.

~ S~ PRESIDENTE (Passos Pôrto)- As Comunicaçoes ltdas vão à publicação.
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SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Passa~s~ _à

~ o seguinte o projeto aprovado:
Redaçio f'mal do Projeto de Resolução n'1 112, de
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1985.

Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
·412, de 1985, do Senador José lgnácio Ferreira, solicitando sejam anexados, aos Projetas de Leis do Senado n9s 70, 79, 82, 85, 132 e 163, de 1985, que tramitam em conjunto, os de n<1s 174 e 195, de 1985, de

autoria, respectivamente, dos Senadores Roberto
Saturnino e Nelson Carneiro, modificando a Lei n'i'
7 .183, de 5 de abril de 1984, quç ..regula o exercfcio
da profissão de aeronauta".

Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência farâ cumprii:' a deliberação de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Item 2:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'
845, de 1985), do Projeto de Decreto Legislativo nt
30, de 1983 (n'<' 18/83, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Convênio sobre Transporte
Terrestre Fronteiriço de Carga, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, em 19 de fevereiro de 1982.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discUssão.
Encerrada a discussão, a redaçãq_ final é considerada
definitiVamente aprovada;- nos termos do art. 359 do Reginentó lnterno,
O projeto vai à promulgação.

:t. o seguinte o projeto aprovado:
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 30, de 1983 (n9 18/83, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, item I, da Constituição, e
eu
Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1985_

Aprova o texto do Convênio sobre Transporte Terrestre Fronteiriço de Carga, celebrado entre o Governo da Repúbllca Federativa do Brasil e o Governo da
República da Venezuela, conclufdo em Caracas, a 19
de fevereiro de 1982.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19. E aprovado o texto do Convênio sobre
Transporte Terrestre Fronteiriço de Carga, celebrado
entre o Govc!rn"o da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Venezuela, conclufdo em Caracas, a' 19 de fevereiro de 1982.
Art. 2~> Este decreto legislativo entra enl-vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr!o) - Item 3:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação _em seu Parecer 'Çl'
846, de 1985), do Projeto de Resolução n'<' 112, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul, a
contratar, junto à Caixa Econômica Federal, ope. ração de crédito no valor de Cr$ 151.058.702 (centO
e cinqUenta e um milhões, cinqUenta e oito mil, setecentos e dois cruzeiros), para -os fins qüe especifica.
Em disc_ussão. (Pausa.) .
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termOS do art. 359 do Regimento Interno_.
O projeto vai à promulgação.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, item -I, da Constituição, e
~u
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

• DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do
Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar, junto à Caixa Económica Federal, operação de
crédito no valor de Cr$ 151.058.702 (cento e clnqüenta e um milhões, clnqüenta e oito mil, setecentos e
dois cruzeiros), para os fins que especifica.
O Senado Federal resolve:

Art. l'<' É a Prefeitura Municipal de Aparecida do
Taboado, Estado do Mato__Grosso do Sul, autorizada a
contratar, junto à Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS. --operação de crêdito no valor de CrS
151.058.702 (cento e cinqüenta e um milhões, cinqUenta
e oito mil, setecentos e dois cruzeiros), correspondentes à
11.396,64 Obriga-ções Reajustáveis do Tesouro Nacional
- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de
Cr$ 13.254,67 (treze mil, duzento~ e cinqUenta e quatro
cruzeiros e sesse_nta e sete centavos), vigente ~mjulho Qe
1984, destinada à implantação de guias e sarjet~ n'o M unicfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
- Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotada a
matéría constante da Ordem Qo Dia. Concedo a palavra
ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun.cia o seguinte dis-curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· Endossamos o apeiO da Associação dos Aposentados
e Pensionistas das Autarquias do Brasil_._ secção Juiz de
Fora, feito ao Sr. Ministro Waldir Pires, da Previdência
e AssiStência Social, no sentido de S. Ex• providenciar,
urgentemente, uma substancial reposição salarial aos
aposentados, mesmo que gradual, mas efetiva e justa~_
Que S. Ex• estabeleça o_princ{pio da paridade de vencimentos entre os ativos e inativos, aplicando uma política
_justa de recuperação das perdas acunl.uladas, reduzindo
· assim o desnível acentuado, ocorrido nos últimos anos.
Em assembléia geral daquela associação, os aposentados e pensionistas expressam seu inconformismo diante
do tratamento desigual e discriminatório entre eles e os
funcionãrios da ativa, e lembram ao Sr. Ministro .!;ua·
promessa feita em entrevista a uma rede de televisão, de
submeter ao Congresso Nacional um projet9 de lei de revisão dos proventos dos ínativos atê setembro do corrente ano.
Não só endosso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como
estou totalmente solidário aos aposentados e suas justas
__ reivindicações e lutas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presideríte. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE {Passos Pôrto)- Não hã mais
oradores inscritos."
Nada mais havendo ~ tratar, vou eilcerrar a presente
· sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em piimeiÍ'o turno, do Projeto de Lei do Senado -n.,. 173, de 1982, de autoria do Senador Moacyr
Duarte, que altera dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de
dez~_!!lbro de 1977, po_ssibilitando o divórcio entre pessoa
nunca antes divorciada e outra jâ divorciãda anteriormente, tendo
PARECER, soJ> n"' 766, de 1985, da CqmiS_são.
.. - de Constituição e Justiça, pela constitUCionalidade e
juridicidade, nos termos de Substitutivo que oferece,
ccini voto em separado do Senador Nelson Carneiro.

Sextll-feira 16 4079
~z-

DIScussão, erh turno único, do Piojeto de Lei dã. Câmara n9 3, de 198,1 (n' 1.889{76, na Casa de origem}, alterando a reda.ção dos artigos 7'<', 9' e 10 da Lei n'~ 6.223,
de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira e orçameniãria da União, pelO Congresso Nacional, e dâ outras providências, tendo
PARECERES F AVORA VEIS, sob nos ,204 e 205, de
1983. das Comissões;
- de Finanças, e
- de Municiplos.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 13, de 1981 (n"' 78/79, na Casa de origem), introduzindo_ modificações na Lei n' 605, de 5 de janeiro de
1949. que dispõe sobre o iepoUso semanal remunerado e
o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos, tendo
PARECERES, sob n'<'s 514 a 516, de 1984, das Comissões:
- de Legislação Social, favorâvel, com voto vencido,
em separado,do Senador Gabriel Hermes;
-de F'~anças_! declarand~ que a. matéria fo~·_à suà:
competência regimental e solicitandO ·que sobre ela seja
bu.viQ.a a ComJ~-o de ScOn~mi;a; e
-lfe .Economia;'faVorãvel.
· ·

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ·mara n{' 14, de 1981 (n' 2.977/80, na 'Casa de origem),
que suprime a alíneo\1 "b" do art. 39 da Lei n9 3.807, de26
de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo_
PARECERES sob n9s 26, 27, 28 e 29, de 1984, das Comissões:
.._de Legislação Social, 1' Pronunciamento: favorável;
2'~ Pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
- de Constituição e Justiça, favorável; e
- de Fin1U)ças, contrârio com voto vencido dos Senadores Severo Gomes e Pedro Simon.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 9, df;, 1982 (n9 3.048/80, na Casa de origem), que
faculta .ao Segurado a retificação do enquadramento correspondente a seu tempo de filiação à Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n'<'s 376 e 377,de 1984, d,asComissões:
·
- de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de n9 1-CLS. com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e
- de Finanças, contrãrio, com voto vencido do Senador Cid Sampatõ7

-6- Díscussão, em turno ónico, do Projeto de Lei da Câmara n"' 10, de 1982 (n'<' 4.608/81, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação
Universidade das Missões, com sede em Santo Ãnge1oRS, terido
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 212, de 1982, da·
C_omissão
- - de Educação_ e Cultura.

-7DisCUssão, em tufno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1982 (n9 2.631/80, na Casa de origem),
acrescentando parágrafo ao art~ 27 da Lei n'<' 3.274, de 2
de outubro de 1957, que disciplina o Regimento Penitenciãrio, tendo
PARECER, sob n"' 807, de 1983, da Comissão
...... -de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do senador Helvfdio Nunes.

--i:)iscus~ão, eniturno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 22, de 1983 (nl' 5.450/71, na Casa de.orig~m),
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que concede anistia a mães de família condenadas atê 5
(cirico) anos de prisão, tendo

PARECER, sob nl' 398, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, favorãvel
Discussão, em turnO único;-do Projeto de Lei da Câmara n~' 17, de 1984 (n~' 2.845/76, na Casa de origem),
que acrescenta dispositivo à Lei n~' 3.807, de 26 de agosto
de 1960, para dispor sobre o segurado que tiver assumido _cargo p(Lblico e perdiQ,o o prazo para continuar contribuindo como autónomo, _ten,_do
_
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 627 e 628, de
1985, das Comissões;
- d~_ L.~gislação Social; e
- de Finanças.
10
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ-.
mara n~' 55, de 1984 (n' 759/83, na Casã de origem)~ determinando que os_ depósitos e repasses dos órgãos públicos federais do Nordeste sejam feitos nCrBanco dg Norw
·deste do Brasil S.A. - BNB, tendo
PARECERES, sob n~'s 611 e 612, de 1984, das Comissões:
·
-de Econom1a, contrário; e
-de Finanças, favorável, com emenda que apresenta
de nl' 1-CF.

11
Discussão, em turno único, do Projeto de L~Lda_Câ
mara n~' 14, de 1985 (n~' 2.393/79, na Çasa de origem),
que altera a redação do art. 135 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de
11' de maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das
lerias anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORÁVEl, sob n• 452, de 1985, da
Comissão
- de Legislação Social.
12

DisCussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câ:mara nl' 17, de 1985 (nl' 2.296/83, na Casa de origem),
que dispõe sobre a defesa de m~dicQ servidor público, em
processos judiciais dec_orrentes do exercício da profissão,
tendo
PARECER FAVORÁVEl, sob n• 604, de 1985, da
Comissão
- de Serviço Público Civil.

Lá, se r~unit.~. _o ~arlamento Latino-amerícano para espe_cificamente (ratar da dívida externa da América Lati-

na.
Sr. Presidente, todos nós, componentes do grupo brasileiro presente àquele conclave, fomos surpreendídos
com a enorme conscientização, a unidade de pensamento
de to(lg§ o_tP--ª-fª~-d_a Af!lérica do Sul e da América ç_entral, a respeito de procedimen-to que deverâ ser adotado
para o tratamento da dívida externa da América Latina
"e, possivelmente, de todo o Terceiro Mundo.
Dísse, Sf~ Presidente, que ca·usou admiração a todos
-n6i, brãSiieiros,--o-cOO.seilSo que preside e que presidiu o

iJOCUrTiento· finilÇieSultirlte-·âas recomendaçõi:S para o
comportamento e tratamento da dívida Externa desses
patses subOes-ei1võfV1CfoS-que COmpõem a AmériCa Latina
e que_ compõe~, enfim, todo o_Terceiro Mu~~-o. iJ?-egavelmente, a concordância, a conscientização de que a
dívida externa ê impagãvel. Alêm disso, acrescentam a
dívida ê imoral, para ser aceita por países em desenvolvirniê'ntõ. Nãõliá-comO exígir riiã:iOres-sacrifíCioS das populações desses países sul-americanos; não há como exigir
maiores sacrifícios, maiores aperturas e maiores desgastes, pata CuffiPl'lr -uma díVida que, mesmo depois de paga, em nada _resultarã, pois outra dívida, Caso não seja
mudada a orde_m._econômica internacional, se formará.
Som-os pãfSeS q-ue atravessam Um período mtiito sêrio
do subdesenvolvimento. Pensa-se que, enfim, sOpraram
ares de liberdade e democracia para a maior parte dos
países sul-americanos, mas, o que aconteceu a todos foi
o agravamento da crise econômicil, social e instítucíorial
que fez com que, em países como a Argentina, Uruguai,
Bolívia, Brasil e etc, as forças militares não conseguissem
mais controlar os erros, que se acumularam tanto, que se
torftafãhl-iilgovernãveis e os nulitares_ preferiram ceder
hig:i-r -aos civrs na administração, deixando __um triste:.le_gado. São países com problemas enormes, gerados pela
recessão, pelo desemprego, enfim, por centenas de dificuldades, por uma inflação horrorosa que atormenta a
-todos __- tudo_ isso junto com urna enorme_dívic;ia externa, faz com que esses_ países não tenham nehuma condição de atender a seus compromissos. Não ê que sejam
caloteiros, não é que_ não queiram pagar a dlvida, simplesmente não podem pagá~la. E mesmo se pagassem, de
nada resultaria tOdo o sacrifído se não fosse mudada a
atual ordem económica internacional.
Essa conscientização ê total, é completa. Chegou-se a
esboçar três hipóteses para o pagamento dessa dívida e,
em·todas-eliS resultava uma situação verdadeiramente
__intransponível para a solução dos atuais problemas que
afligem o mundo subdesenvolvido, Terc_eiro_ Mundo,
p-rincipalmente a América Latina.

Sr. Presidente, os Delegact_os dos diversos Países fizeram discursos inflamados. Depois de esfriado o calor da
discussão, podíamos captar deles a idêia central: achaSenado n~' 225_. _de__l983, de autoria do Senador_ Mu_r_ilo _
.vam que o mundo desenvolvido devia arcar com a resBadaró, que cria e regula a aplicação pela Censura Fedeponsabilidade da dívida externa desses países em desenw
ral, o Certificado de Liberação Restrita e_dá outras provolvimerito, porque desses pequenos países já se arranvidênciâs, tendo
~C:oi.l.--tanto oü!õ~ tanta prata, tanto ininêrió, tanta
PARECERES, sob n9s 804 e 805, de 1985, das Comisw
nlatériawprirna produzida por um braço quase escravo,
sões:
. - -=-com a- fome~- com o- sõfrimerito desses povos, que nada
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
mais justo do que as nações desenvolvidas assumirem a
juiidicidade; e
~
respo"nsabilidade e cancelarem, da América Latinã, a
-de Educação e Culturã, favofâvel, com emendas que
dívida externa. Nada mais justo do que acontecer isto! E
apresenta de n9s 1 a 4 - CEC, e voto vencido, em sepaos economistas presentes, argumentavam que bastava
rado do Senador Jorge Kalume.
que se destinasem 10% dos orçamentos militares para a
criação
de armamentos do_ mundo desenvolvido, para
OSR. Pl~ESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ_eri_cerra__:-saldar
a dtvida da América Latina.
da a sessão.
---E dizem ainda: se até hoje aRFA, a Alemanha Orien( Levanta-se a sessão àS 18 horas e 40 minutos.)
tal paga indenização a Israel pelo enorme genocídio cow
DISCURSO PRONUNCIADO_ PELO SR.
meti~o contra o.povo hebreu, por que es~ países desenJOÀO LOBO NA SESSÃO DE 16_10-85 E QciÊ-:- ----volvtdos, qu~ ttvera~ o s~~ desenvolvimento calcado
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA.__
n,uma ordem 1~t~rnac10na1 InJusta, não.podem cham~r a
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Sl -a responsabthdade d.e pagar os dêbt~os desses pa 1ses
- que estão em fase cructal de desenvolvimento'?
Sr. Presidente, esses pontos de vistas são de uma
O SR. JOÃO WBO (PFL_- PI. PrQnuncia.o sçguinatraçã(i íft-eSiStíVeli]Untaffi em tOrrio de" Si i c}Uase uiiã-ni~
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
rriídade dos países latino-americanos. E tivemos oportuRepresentado por um grupo de Sen3dores e Deputanidade de presenciar um consenso, uma unanimidade na
dos, o Brasil compareceu à reunião Interpalamentar
adoção desses pontos de vista, p_orque --:-_argumentam
Latino-americano, realizada em Montevidêu.
eles - pagar essa dívida externa, mesmo na hipótese de
Tive a honra de fazer parte do grupo de Senadores
presente àquela reu~ião, que se realizou de 10 a 12 próxiw
se-cõnsegüir urila carência de lO anos, pagando somenk
mo passados.
osjuros._e se ~a dfyi_çi<J. em nada for aumentada durante
13
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esse perfodo, nos lO anos de amortização, a América Latina teria que pagar mais 558 bilhões de dólares, o que
pirfaziri, ao fiõl de 20 anos, 958 bilhões de dólares, ou seja, quase l trihão de dólares de dívida externa.
O Sr. Benedito Ferreira- Permitewme V. Exf eminente Senador'?
O SR. JOÃO LOBO- E a Amêrica Latina ainda estaria no ponto inicial: subdesenvolvida, em recessão,
com problemas de desemprego, enfim, com dezenas de
outros_problemas gravíssimos que afligem o d~envolvi
_mento _d~se_s _p~fs~s subdesenvolvidos. _ __
Çoncedo, com muita honra, o aparte de
Exf, Senador Benedito Ferreira.

v:

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador João Lobo,
V. Ex~ coloca com muita oportunidade as dificuldades
dos países em desenvolvimento e, de modo particular, os
países da América Latina, para saldarem st:u~ comporomissos, sobretudo tendo em vista esse regime de trocas
em que nós, provedores de matéria-prima, exportamos
maior tonelagem e recebemos menor quantidade de
dólares. Mas, ainda ontem, eu falava aqui sobre a exaltação do egofsmo, o imediatismo que estã a possuir o homem, em todas as latitudes da terra, transformando o
homem, paradoxalmente, cada vez mais num ser sensitivo; o homem está cada vez mais apegado às coisas materiais e menos_voltado para as coisas de Deus, as coisas do
espírito. Mas V, Ex•, ao abordar as dificuldades dos países, clamando pela compreensão dos povos mais desenvolvidos para esta triste realidade, me fez lembrar a contribuição dos subdesenvolvidos, para o Velho Mundo,
em ouro, metais preciosos, minérios, pedras pfeciosas,
enfim, todas as riquezas que aqui afloravam e aqui não
- -púmaneceram -foram para a Europa, particularmente
para a Inglaterra, que gozou de privilégios Por ter o
domínio dos mares, gozou de privilégios que aqui no
Brasil não se concederam nem mesmo aos portugueses,
como ocorreu dll(ante_a gestão de O. João V_I, que privilegiou a Inglaterra a ntveis tais que provocou revolta não
só nos nativos mas atê mesmo nos comerciantes portugueses que não desfrutavam das benesses concedidas aos
navegantes e comerciantes ingleses. No entanto, como o
mundo dá muitas voltas, vimos, há poucos anos, a Inglaterra numa situação_ de total insolvência, salva pela gestão - não há como negar - desta extraordinãria mulher que é Margareth Thatcher. Mas, inequivocamente,
o que está tirando a Inglaterra do caos é a crise do pew
tróle_o - o petróleo do Mar do Norte-- quer dizer, a
desgraça da maioria da humanidade foi a felicidade e a
salvação do povo inglês. No entanto, ao que é que nós
assistimús'? E af vem o ponto nevrãlgico da questão: é,
hoje, a atitude de egolsmo, principalmente, que não poderia residir no coração de _uma mulh_e.r. i! exatamente
essa Margareth Tatcher, que tem qualidades excelsas,
virtudes e1<traordinãrias, mas que, vítima também dessa
desgraça, desse flagelo que visita e habita e coração dos
hOrrienS neste -último qUartel do século-XX de maneira
tão arraigada, qui:: é o egoísmo, ela também, ainda hã
poucos dias; sugeria, da maneira mais infeliz, que õs povos, os países em dLficuldades vendessem as suas empreSas eStataiS, VendeSsem esses patrimôniós- mais das vezes inalienáveis, porque tão vinculados ao desenvolvimento desses países, mas que nós, por certo pensando
também no Brasil - alienássemos essas empresas para
resgatar as dívidas. Vê V. Ex' como ~!mente as pessoas
.se esquecem _com facilidade- se esquecem, como se esqueceu a Primeira-Ministra inglesa das dificuldades com
que se debatia no começo da gestão, das dificuldades que
o seu país enfrentava e que só foi salvo- vale enfatizar
- pela de_sgraça da crise do petróleo que, afinal de contas, no ·nosso caso particular, ê responsãvel, objetiva e
aritimeticamente incontestável, por 2/3 da nossa dívida
externa, que é exatamente o diferencial do_ preço e da
quantidade de petróleo que importamos de 1973 a 1981.
Por tudo isso é que repito que é louvâvel a posição de V.
Ex' neste instante, e mais do que oportuna, para que os
menos atentos se debrucem sobre o problema e busquem
com Q_om ~enso, mas com a compreensão de que o Mundo de hoje estã há exigir da humanidade, pensando no
amailhã, pensando sobretudo de maneira mais cristã na
busca da solução para o flagelo, que não é local, não ê
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regional, é realmente mundial, para que resolvamos este
problema que está, sem dúvida alguma, infeliCít3.ildo
mais de 2/3 da humanidade, e por que não dizer,irá-infe~

licitar toda a humanidâde a permanecermos nós, os homens, nesta posição de egoísmo, nesta exaltação de materialismo, esquecidos de que, aqui neste Planeta estamos como que em trânsito, como que para sermos burilados e voltarmos para Deus na condição de seus filhos.
Muito obrigado a V. Ex•

O SR. JOÁO LOBO -Agradeço o aparte de V. Ex•,
que enriquece o meu pronunciamento.
V. Ex• ê um homem com os pés no chão e com a cabeça levantada para as grandezas do espírito, enfim,
para aS coisas humanas que dizem sentido a todo o gêne~
ro humano.
Eu dizia, Sr. Presidente, que qualquer que seja a modalidade do rees'calonamento da dívida externa brasileira. da _dívida latino-americana, não existe saída para ela.
Seja qual for a modalidade escalonada: arranjando-se 10
anos de carência e amortizando-se os 10 anos seguintes;
pagando-se 20% -do valor das exportações da América
Latina, ou, ainda, conseguindo-se uma redução dos juros de 10% para 6%, tudo isso redunda inútil. Não há nenhuma solução. A única solução possível e viável para os
países subdesenvolvidos da América Latina era- que os
países desenvolvidos, cancelassem essa dívida e, em seguida, fizessem a mudança da ordem económica internacional, dando a nós, pidses subdesenvolvidos, os preços
sem aviltamento, uma concorrência mais leal aos produtos industrializados, evitando os dumpings, os protecionismos. etc..
Enfim, Sr. Presidente, era pfCCISO-qJ,Jea- parte desenvolvida da Humanidade se conscientizasse de que isso
não provocaria nenhuma ruína, não levaria a nenhum
caos aos seus países, haja vista que quando os países da
OPEP levantaram o preço do petróleo, que era de 2,5
dólares o barril, para 30 dólares, cobraram, nesse au~
menta, dez vezes o valor da dívida da América Latina. E
isso não arruinou a ordem económica internacional, nem
levou nenhum desses países desenvolvidos ao caos económico. ou à falência, ou à ruína. Bastava que esses paí~
ses se conscientizassem de que, ou_os países subdesenvolvidos precisam ser ajudados no seu desenvolvimento,
precisam cuidar da situação vigente em cada um deles,
ou uma grande explosão social se armará brevemente e
talvez leve de arrastão a todos os países do mundo.
O Sr. César Cais- Permite V.

Ex~

-um aparte?

O SR. JOÃO LOBO -Concedo o aparte ao Senado-r
César Cais.
O Sr. Césaf Cais- Nobre Senãdor João Lobo, tive a
grande satisfacão de estar em companhia de V. Ex" e de
outros parlamentares, de outros companheiros do Senado e da Câmara dos Deputados, na Reunião Extraordinária do Parlamento Latino-Arilericãno que, em Monfevidéu, tratou da divida externa da América Latina. Na
realidade, V. Ex• faz, com muito brilho, um resumo daquilo que foi o consenso: foram feitos Vãrios estudossobre a possibilidade do pagamento da dívida externa
dos países em desenvolvimento e, em particular, da
América Latina. Primeiro, deveria estudar-se a causa da
dívida externa - e nós situaríamos. de uma maneira
pragmática, que a dívida externa foi fruto de uma grande. vamos dizer assim, possibilidade dos bancos com os
pretrodólares, ou o excesso de dinheiro que precisava ser
aplicado. Em segundo lugar, essa dívida externa foi quase que empurrada na América Latina. Se alguns países
como o Brasil tiveram alguns projetas voltados para o
desenvolvimento, outros usaram os seus financiamentoS
para a compra de armamentos, e nada, portanto, em termos de desenvolvimento. Neste momento, como se pode
pagar a dívida externa se os juros dos financianlentos
cresceram aceleradamente'? E se até o spread, ou aquele
seguro que devia ser pago, que devia ser utilizado para
cobrir a não possibilidade de pagamento, acrescido com
o baixo preço das matérias~ primas que nós, países latinoamericanos, exportamos, está impagâvel, quanto mais
dívida externa nas condições em que está sêndo cobrada?
Os vários países da América Latina procuraram fazer
propostas concretas. No caso do Brasil, o Senador Cid

a

Sampaio fez uma proposta concreta: não só baixar os juros para 3%, que era o juro original, como o pagamento
da dívida externa fosse 20% das nossas exportações; e,
para o futuro, a criação do Mercado Latino-Americano,
com uma moeda cumum na América Latina, para as negociações entre os vários países e uma câmara de compensação: Mas, a nossa delegação reunida acatou uma
sugestão minha que eu pude fazer com a minha experiência na Organização Latino-Americana de Energia - e a
delegação a apresentou: E que, sendo a dívida externa
um assunto político, um assunto que não pode ser resolvido entre países devedores e _credores, mas sim numa
ação política, sugeri más que, para ação política, haveria
maior viabilidade se os parlamentos tomassem à frente
nessa açào política; mais viabilidade que os Executivos,
que~estão sob pressão dos banqueiros, e dos Congressos
de cada país, pressões exógenas e endógenas. Então,
para mim - e foi a posição da Delegação brasileira- a
sugestão era que o Parlamento Latino-Americano desse
uma explicação, o por quê não se pode pagar dívida externã. aO Parlamehtõ Europeu, ao Congresso Norteamericano-;- ou ao Congresso daquele país - sedes d_os
bancos credores. Creio que, com esta ação parlamentar
- e é para isto que quero chamar a atenção :dos Srs. Senadores - se poderã dar cobertura e até ambiente para
que-os Executivos possam negociar politiCamente a dívi~
da externa, Se ação política, deve_ ser feita, preferencialmente, pelos políticos e não pelos tecnocratas do Banco
Central, ou de outros órgãos do Executivo. Portanto,
nobre Senador João Lobo, ao apoiar o pronunciamento
de V. Ex•, quero dar uma sugestão: que este Senado possa- fazer a posição de vanguarda numa negociação polític'a,=âté para facilitar a açãó do Executivo. b a sugestão
que eu ·queria acrescentar no seu pronunciamento.
O SR. JOÁO LOBO- Agradeço o aparte de V. Ex•,
que completa o meu ·modesto pronunciamento desta tarde.
-Sr. Presidente, razões inúmeras foram responsabilizadas pela enorme dívida externa da América Latina; mas
foram razões e argumentos apenas juntados àquele convencimento geral.
Sr, Presidente, a conclusão, na unanimidade e no consenso desses países, é que essa dívida é impagável, é im-praticável, ê imoral. Não há possibilidade de os países
Subdesenvolvidos da América Latina pagarem a dívida
externa e continuarem no seu processo de democratização, continuarem em liberdade, continuarem com o
aspecto que estão tomando atualmente perante o mJ.mdo. quando a liberdade assomou à consciência de países
como a Argentina, como o Brasil, como a Bolívia, o
Uruguai e outros países também se preparam para
assumi-la.
Na verdade, Sr. Presidente, nós não temos culpa de ser
subdesenvolvidos, não temos culpa de ser repúblicas bananeiras, cafeeiras, cicaueiras, fornecedoras de minerais,
etc. Nós não podemos ser responsabilizados por esse
subdesenvolvimento, que estã massacrando, torturando
e humilhando o povo da América Latina, o povo do Terceiro Mundo. Há, pois, Sr.-Presidente, uma conscientização, uma tomada de posição, pelo menos foi o que pudemos captar neste Congresso do Parlamento Latinoamericano: há uma tomada de posição contra a vigência
dessa dívida. A dlvida deve ser cancelada, e a ordem económica internacional deve ser imediatamente mudada,
senão a dívida se refará, e esses países não conseguirão
atravessar o período de sub_desenvolvimento, o período
de sufoco da liberdade, que nesses anos está começando
a emergir nos_ países subdesenvolvidos.
Trago, Sr. Presidente, a minha impressão daquele-conclave e deixo aqui estas modestas observações, para que
o Senado brasile_iro comece a pensar e a se conscientizar
também do que toda a América Latina já tem, por unanimidade, adotado,- que é o cancelamento total do débito da dívida externa, a mudança imediata da ordem
eco-nómica internacional. Que os países desenvolvidos,
que os países do primeiro mundo assumam a responsabilidade de pagar a dívida para que os bancos, os seus ban~
cos que captaram esses dinheiros do sofrimento do povo
subdesenvolvido da América La,ina, para que esses di.nheiros sirvam agora, neste momçnto, para auxiliar o de-
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senvolvimento e a liberdade nos países subdesenvolvidos
do Terceiro Mundo.
E'ram estas, Sr. Pres(deilte, as palavras que queria pfo- ·
nunciar. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOACYR DUARTE. NA SESSÃO DE 16-10-85 E
QUE. ENTREGUE À REVlSÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLlCADO POSTERIORMENTE.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois de muitas marchas, contramarchas e sucessivas alterações, finalmente o Senhor Presidente da República divulgou, na última quinta-feira, em sua versão
definitiva, o Plano Nacional de Reforma Agrária.
A divulgação do PNRA veio tranqUilizar o empresariado rural brasileiro, que se encontrava preocupado,
por que não dizer eriçado com as notícias divulgadas
peJa imprensa relativamente à execução de muitos dos
dispositivos contidos nas versões preliminares anunciadas pelo INCRA.
Agora, o Senhor Presidente José Sarney, com a sensbilidade política que o tem caracterizado, houve por bem
atender às ponderaÇões-do empresariado Turaf brasileiro
sem desatender contudo as postulações e anseios da categoria profisSiPflal.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador?

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço a intervenção de
V. Ex~. nobre Senador Benedito Ferreira.

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Moacyr
D_uarte, V. Ex~. como tantos outros membros desta Ca~
sa, a exemplo deste seu modesto colega, à êpoca daquela
coisa que se pretendeu rotular de programa, ou de plano
de reforma agrária no Brasil, conhecendo como conheço
o ilustre Presid_ente da República, entre as preocupações
que nianifestava, nas oportunidades que ocupei a tribuna para analisar o tal programa, plano, projeto ou proposta de reforma agrãria, manifestei minha angústia de
que estivesse ocorrendo com o Presidente José Sarney
- aquela coisa te'rrível, de certa forma - colocando em
termos de Presidente da República, tem que ser chamada
de terrível. Na verdade, manifestei a minha angústia e a
minha preocupação que pudesse estar ocorrendo com
Sua Excelência o envolvimento mode!Q "jornal cor-derosa": e citei aqui, na oportunidade, a figura de que a
família de Henry Ford preocupada com que ele não visse
um noticiário ruim nos jornais, na hora de imprimir o
jornal de sua preferência, pirece-me que o New York Times, numa edição especial, que não contivesse nenhuma
notícia nlim. E veja V. Ex• ,~orno eu estava, realmente,
calcado, porque as minhas 'apreensões eram realmente
fundadas, porque saiu aí ó decreto, saiu aí o programa,
sairam muitas aspirações daqueles que realmente desejavam a Reforma Agrária no Brasil. Mas, o principal,
nobre Senador Moacyr Duarte, maliciosa e dial?olicamente foi escondido do Pr~idente da República, porque
não está contido no seu decreto. O principal, a grande
arma, o grande instrumento da Reforma Agrária, que
dorme desde 1964, no Estatuto da Terra, que é a tributação progressiva, não foi sequer lembrada no ·decreto.
E, como seria lembrado no decreto, aquilo que.jâ está na
lei? Determin-ando um novo cadastramento. Um cadastrafrie-ntO para espelhar a realidade das propriedades rurais e fazer com que esse vexame tribUtário que é o Imposto Territorial Rural, aqui exaustivamente trazido a
-debate por mim e por outros colegas, quando temos demonstrado c_om números seriados desde 1951 até os dias
atuais, que ele passou a representar um doze avos daquilo que se arrecadava há 32 anos, e nesse período tivemos
a duplicação da área e mais do que a triplicação do número de propriedades. Ora, se o pressuposto da reforma
agrária é a mã distribuição da terra, ê o mau aproveitamento da terra, como se poderia imaginar, quem fazia
reforma agrária, sem aplicar aquilo que torna a legislação positiva, no caso do Estatuto da Terra hã 21 anos,
que seria a aplicação da tributação progressiva? E, como
fazê-lo senão atravês de um novo cadastramento rural?
Por isso\ nobre Senã.dor Moacyr Duarte, é que eu conti-
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nuo, realmente preocupado. Acredito na boa intenção
do Governo, não tenho porquê duvidar. Agora, a minha
dúvida é quanto aos seus auxiliares que me parecem, dia-

bolicamente, não querer-que ele realize coisa alguma,
para o seu desgaste e para a desgraça do Brasil. V. Ex•
me desculpe ter alongado tanto, mas eu não poderia realmente deixar passar sem este registro, visto atê mesmo
porque eujâ inciei a leitura do tal dç_c(eto e mai:s.o programa anexo e, lamentavelmente, não en-contrei a determinação para esse cadastro, -que eu julgo que seria a pe-dra de toque, a pedra angular para se falar em reforma
rio BrasiL Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MOACYR D_UARTE- Concordo em gênero,
número e caso com o ponto de vista que V. Ex• defende,
nobre Senador Benedito Ferreira, no sentido da necessidade imediata de se promover o recadastramento rural,
mesrho porqUe o cadastramento em vigor se encontra totalmente obsoleto e superado. E somente através~desse
recadastramento poder-se-ia tornar letra viva o mandamento inserido no Estatuto da Terra, que ptevê tributação progressiva para as glebas rurais que não estejam
sendo economicamente exploradas e desempenhando a
sua função social, mas, ao contrário, estejam entregues
tão-somente à ganância da especulação imobiliária.

Mas, quando afirmei, no início destas palavras, que o
Presidente José Sarney teve -uma grande sensibilidade
política ao assinar a versão definitiva do Plano Nacional
de Refo~ma Agrâria, foi porque, esse docuemnto estirpou algumas enormidades que o original continha, passando a centralizar_ o poder de decidir sobre os planos regionais nas inãos do_ Presiclent~ _da _Rep(i.bJica, o que é
tranqUilizador. A preservação -dos latifúndios produtivos. independentemente de sua dimensão, também foi
uma conquista do empresariado rural, que se insurgia
contra ameaça de ver suas propriedades, embora em pleno processo de produção, passarem a mãos estranhas. A
descaracterização das áreas de conflito como emergen..,
ciais, p~ua· fim -de desapropriação, e que vinha sendo mo 7
tivo de invasões e1connitos no campo, também está defi~
nida o decreto presidencial. E, sobretudo, a prioiidade
dada às terras públicas para efeito d_e Reforma Agrãriã.,
constitui-se em sábia e perCtfCienfe-declsão do Presidente. Daí'porque, congratulo-me com o Senhor Presidente
da RepUblica, também na de um dos integrantes d;1 entidade representatíva da categoria económica r1,1ral, a
Confed_eração Nacional da Agricultura, pela inteligência
e· o elevado espírito público com que se houve, sepultando, com a adoção do seu PNRA~ os connitos sociaiS (Jue
explodiam no campo, intranqililizavam a Nação e comprometiam o processo produtivo.
Ninguém, de sã consciência, Oeste País, ·poderá s·e in-:..
surgir contra a reforma agrária preconizada, planejada e
a ser executada pelo Presidente da República: uma reforma agrária jus.ta, hutiiana e cristã; uma reforma agrâria
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que quer assentar a felicidade dos trabalhadores do campo, não na ruína e no desassosego dos proprietários de
tefràs, mas na reparação dos agravos, que eles, até agora, têm curtido~
Que venha a reforma agrãria, Sr. Presidente, porque
todos nós a desejamos. Eis por que, nesta oportunidade,
levo os meus encômios, por um dever de justiça, ao Presidente José Sarney,_ pelo seu patriotismo e pela sua sensibilidade. (Muito bem!)
~-

_ _ AT_O_llil_)'R!!;SIDENTE
N• 232, DEJ985~
-

O Presídente do Senado Fedc:ral, no us9 das atribuições que lhe conferem Os artígoS 52, item 3"8, e 97, inciso_ IV, do_ Regj_mento Interno ~ de acordo co_m a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vi~ ta o que _consta 9-o {'roce~so .!1-9 017509 85 _8 resol_ve
apOsiOtar: vOIUrrtaiiaffie!lte, Elza Freitas Portal e-Silva,
Técnico Legislativo, Classç. "Especial", Referência NS25, dQ Quadro Permanente do Senado FJ(Ieral; nos termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo úniCo,'_e 102,
inciSo I, atine~ .. a". da Constituição da República Federa~ivª do Brasil_,_com_binados com os artigos 428, inciso
II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414~§49, da ~e~o- _
f1J_ção SF n9 58, de 1972, e artigo 29, parãgrafo único, da
Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39 da Resolução
SF n~' 13, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de
20% e a gratificação adicional por tempo de serviço a que
faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de outubro de 19&5 ..-José Fra~
gelli, Presidente do Senado FederaL
ATO DO'l'RESIDENTE
N~ 233, DE 1985

.0~- Presid-~~1~-- do Senado Federai,- no uso das -atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de _acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
.Comissãonir.eto.ra, n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo número 016911 8_5 7
resolve aposentar, voluntariamente, Emílio dOs Santos
vieira, Técnico Legislativo, Classe::. "Especial", Referência NS-25~ do Quadro Permane;;:nte do Senado Federal,
nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea,. "a" da Coristítuíção da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, i!lcisos IV e V, e4l4, §49, da Resolução SF n9
58. de 1972, e artigo 29, parágrafo único da Resolução _
SF n9 358. de 1983, e artigo 39;da Resolução SF n9 13, de
1985, com proventos integrais acrescidos de 20% e a gratificaçãO adicional por tempo de serviço a que faz jus,
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observ.ado o limite previsto no artigo 102, § 2", da Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de outubro de 1985.- José Fra~
gelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N~ 234, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferein os artigos 52., item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo _com a. d~le~
gaç-d.o de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora, n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo número 0166JO 85 8
resolve aposentar, voluntariamente, José Arthur Alves
da Cruz Rios, titular do cargo isolado de provimento
efetivo de Assessor Legislativo, do Quadro Perma,nente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso
fll, C 102, inciso I, alínea "a" da Constituiçã'o da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos
428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisOs V e VI, e 437, §
49, da Resolução SF n'~ 58, de 1972, artigo 2", parágrafo
único, da Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da
Resolução SF n9 13, de 1985, com proventos integrais
corresj::iotJdentes ao vencimento do símbolo SF-DAS102.3, _acresçid_OI>__de 2Q%, gratificação de Representação
de 45% e a grãtificiação adicional por tempo te serviço a
que faz jus.
Senado Federal, 17 de outubro de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO !'RESIDENTE
N9 235, DE 1985
·~o-~ Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e97, inCiso IV, do Regimento Interno e de acordo com a "delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora, riii 2, de 4 de abril de 1973; e tendo
em vista o que consta do Processo número 017451 85 O
resolve declarar aposentado, compulsoriariiente, a partir
de 12 de outubro de 1985, Wantui! José de Oliveira, Asis~
tente de PJenârios, Classc:<-"B", Referência NM-17, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos tot, iiiciSO II, e 102, inciso II, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso I,§ 19,433 e414, §49 da Resolução SFn•
58. de 1972, e artigo 29, parágrafo únfco, da Resolução
SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da Res_olução SF n9 13, de
1985, corrj. dir~ito a proventos proporcionais a~ t~mpo
de serviç9 e_a_gratificação adicional por tempo de serviço
a que faZ jus.
_
Senado Federal, 17 de outubro de 19_85.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
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CAPITAL FEPERAL.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, José Frag_elli, Presidente, nos termos do item 30 do art. 52 do Regimento Interno, promulgo a· seguinte
RESOLUÇÃO N• Il2, DE 1985
Dá nova redação ao inciso XI do art. 239 do Regimento Interno do Senado Federal.
Artigo único. O inciso XI do art. 239 do Regimento Interno do Senado Federal, baixado pela Resolução n• 93, de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
·
.
"Art. 239.
XI - Transcorridos 30 (trinta) dias da reiteração, sem resposta, a Presidência darã conhecimento do
fato ao requerente e ao Plenãrio a fim de que este decida se deve ser caracterizado o crime de responsabilidade previsto
no item 4 do art. 13 da Lei n' 1.079, de 10 de abril de 1950."
Senado Federal, em 18 de outubro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VII, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESULUÇÃO N• !l3, DE I985
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução da alínea "h" do inciso I do art. I• da Lei n• 5.384, de 27 de
dezemoro de 1966, do Estado do Rio Grande do Sul.
Artigo único. · É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
proferida em 30 de agosto de 1984, no autós do Recurso Extraordinãrio n• 94.580-6, do Estado do Rio Grande do Sul, a execução da alínea "h" do inciso I do art. I• da Lei n• 5.384, de 27 de dezembro de 1966, daquele Estado.
Senado Federal, em 18 de outubro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 206• SESSÃO, EM 18 DE OUTUBRO DE 1985
.
1.1- ABERTURA
L2 - EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. ]'?-Secretário da Câmara dos
Deputados
ComWlicando a aprovaçao da seguinte matéria.:
-Projeto de Lei dó Senado n9 _297 /79 (n9

3.593(80, naqUela Casa), que garante ao empregado

aposentado por velhice, a requerimento da empresa,
indenização em função do salârio que percebia em
atívidade. (Projeto enviado à sanção em 17-10-85.)
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do
seguintes projetas:
~ Pr-OjeiO

de-- Lei --da c.hnara

n'~ 170/85 .(nY

5..981/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Exe-

cutivo a abrir à Justiça Eleitoral o crêdito especial de
CrS 920.500.000 (novecentos e viniê milhões e quinhentos mil cruzeiros), para o fim que especifica.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 171/85 (nt·
4.971/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a doação, ao
Clube dos Previdenciârios de Brasília, de terreno do
Instituto de Administração Financeira da Previdência Social- lAPAS.
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

Impresso sob a responsabilidade do Mesa do Senado Federal

Diretor-Geral do Senado Federal
JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Diretor Executivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Diretor Administrativo
MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA
Diretor Industrial

Semestre

CrS 3.000,00

Ano

Cr$ 6.000,00

PEDRO ALVE.S RIBEIRO

Exemplar Avulso: Cr$ 501 00

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

1.2.6 - D~scursos do Expediente
-Projeto de Lei da Câmara n<? 172/85 _(n9
2.266/8"3, na CaSa de o_rigem), que autoriza a desaSENADOR JORGE KALUME- lnaugu_ração de
propriação e o tombamento, por necessidade públicanal de comunicação doméstica para a Região
ca, do imóvel em_ que nasceu Graciliano Ramos, em
Amazônica, no satélite Brasilsat.
Quebrangulo, no Estado de Alagoas.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 173/85 (nl'
SEN-!DOR BENEDITO FERREIRA - Demis1.080/83, na Casa de origem), que assegura·autonosão-ôo ·sr. JoséGorites da Sjlva da Presidência do INmia às organizações sindicais e estabelece elegibilida~
CRA.
de dos dirigentes de sindicato destituídos por atos !fo
Poder Executivo.
__ -13 -ORDEM DÓ DIA
-Projeto de Lei da_ Câmara n'l> 174/85_ _{nY __
-Projeto de Lei do Senadq nY 173/82, que altera
5.499/81, na Casa de origem), que dispõe sobre auto~
dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de
rização do Poder Executivo para eletrificação do me1977, possibilitando o divórcio entre pessoa nunca
trô de superfície na cidàde de São Luís, Capital do
antes divorciada e outra jâ divorciada an.teriormente.
Estado do Maranhão, e dá ·outr~~ providências.
Votação adiaôa ·por-falta de quorum.
--Projeto de Lei da Câmara n'i>. 175/85~
Complementar (n9 I80f81~Complementar, na Casa
-Projeto de Lei da Câmara n'l 3/8f(nY 1.889[76,
de origem), que altera a Lei Complementar n9 35, de
na _Casa de origem), alterando a redação do_s artigos
14 de março de 1979, que "dispõe sobre a Lei Orgãhi~
7'~, 99 e lO_ da Lei n<~6.223, de 14 de julho del975, que
ca da Magistratura Nacional".
diSpõe sobre a fiscalização finanCeira~ oi"çamentâria
-Projeto de Lei da Câmara n"' _ 176/85_ (nY
da Uniã!), pelo Congresso Nacional, e dâ outras pro1.224/83, ria Casa-de Origem), que modifica o art. 84 _ - vidências. Discussão encerrada, ficando a votação
da Lei n"' 6.185, de 19 de agosto de 1980; que "define
adíada por fàlta c:le quorum.
a situação jur[dica do estrangeiro no Brasil, criª_ o
_--=-P.rojeto de_LeLda_ Câmara n"' 13/81 (n'~ 78}79,
conselho Nacional" de Imigração, e dã outras provina_C~~a de origem), introduzindo modificações na
dências".
·Lei n<~605, de; 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o
repouso semanal remunerado e o pagamento de sa.lário nos dias feriados civis e religiosos. Discussão en1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa
cerrada, ficando a votação adiada por fàlta de quorum.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
-Projeto de Lei da Câmara n'~ 14/81 (n9
-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto
-2~977 /80; na Casa de origem), que suprime a aUnea
de Lei da Câmara n9 170f85, lido no Expediente.
"b" do art. 39- da Lei nY 3.807; de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da Previdência Social. Discus-são encerrada, ficando a votação adiada por falta de
1.2.4- Requerimentos
quorum.
- N.,. 423/85, de autoria do Sr. Senador C_arlos
- Projeto de Lei da Câmara n9 9/82 (n'~ 3.048/80,
Chiarelli, solicitando urgência, nos termos -do art.
na Casa de origem), que faculta ao segurado a..retifi371, alínea ..c", do Regimento Intero_Q, para o Proje~
cação d9 _enqu?dramento correspondente a seu temto de Lei da Câma,ra n'~_ f24f85.
po -de filiação à Previdência Social. Discussão encer-NY 424/85, de autoria do Sr. S~-nador Nel~qn ra~a, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Carneiro,--s-o1icitando a a criação de uma Coriüssão
-Projeto de Lei da Câmara p.<;> J0/82 (n9
Especial Mista, para examinar o problema "da água
4.608/BJ~ na Casa Q.e origem), que autoriza o Poder
potávei no Pafs.
Executivo a instituir a Fundação Universidade das
Missões, com sede em Santo Ângelo - RS. D~scus-
1.2.5 ~Comunicação da Liderança do PMDB no
são encerrada, ficando a votação adiada por falta de
Senado Federal
quorum.
- De substituição de membro em Comissão Mis-c ProjetO de Lei da Câmara n9 55/82 _(n"'
ta.
2.631/80, na Casa de origem), ~crescentando pará-

grafo ao art. 27 da Lei n" 3.274, de 2 de outubro de
1957, que disciplina o Regimento Penitenciário. D~
cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
...-Projeto de Lei da Câmara nY 22/83 (n'~
5.450/71, na Casa de origem), que concede anistia a
mães de famrtia condenadas até 5 (cinco) anos de prisão:"Uisclissão encerrada, ficando a votação adiad2
por falta de quorum.
~Projeto de Lei da Câmara n<~ 17 j84 (n~
2.845/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei n"' 3.807, de26 de agosto de 1960, para dispor sobre o segurado que tiver assumido cargo público e perdido o prazo para continuar contribuindo
como autônomo. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por faita de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'l 55/84 (n"' 759/83,
na Casa de origem), determinando que os depósitos e
repasses dos órgãos públícos federais do Nordeste sejam feitos no Banco do Nordeste do Brasil S/ A. Ois- cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i> 14/85 (n<~
2.393/-79, na Casa de origem), que altera a redação
do art.. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho,
apro~da pela Lei n"' 5.452. de 19 de maio de 1943,
que d1spõe sobre a concessão das férias anuais remuneradas. D~scussio encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara qQ t 7/85 (nY
2.296(83, na Casa de origem), que dispõe sobre a defesa de mêdicO servidor público, em processos judiciais ~ecorrfllit~ Q.Q_~xercíci(! ela grofissão. Dist~ão
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n'~ 225/83, que <:!ia e
regula a aplicação pela Censura Federal, o Certificado de_ Liberação Restrita e dá outras providências.
Discussão encerrada, fícãndo a votação adiada por
falta de quorum.
1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO - Comentários ao substitutivo apresentado à proposta de convocação da Assembléia Nacional Constituinte. Implantação do escalonamento de funcionamento do
comércio, da indústria e das repartições públicas.
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SENADOR LO MANTO JONIOR --Cinqilente.
nário da ordenação sacerdotal de D. A velar Brandão
Vilela.
SENADOR LQURIVAL BAPTISTA- Homenagens ao Dr. Ãngelo Calmon de Sá, por acasião do recebimento do titulo de "Homem do Ano de 1985",
concedido_ pela Câmara de Comércio Brasil- Estados
Unidos.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao
Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em fãVor da isenção das taxas postais e telegrâficãs-pãgãs pelos radioamadores..
SENADOR GASTÀO MIJLLER - Análise sobre
encontro dos Secretârios e Dirigentes das Finanças
dos Municípios- ABRASF, realíZãdO -tia cidade do
Rio de Janeiro.
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1_.3,_.1- D~signação da Ordem dÕ Dia da próxima
sessão.

SENADORAJ.. FREDO CAMPOS- Anteprojeto
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, proposto pela Câmara IV da Comissão de
Coordenação do Plano de Reforma da Administração Federal.

1.4- ENCERRAMENTO.
2-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR GABRIEL HERMES- Defesa da
transformação de contribuições sociais em impoStos,
- no Orçamento da União, para o exercício de 1986.

-

N9 236, de 1985.

3- MESA DIRETORA

1.3.2- Comunicação da Presidência
Designação de Srs. Senadores para representarem
o Senado Federal nas cerimônias cometriOrativãs do
Jubileu de Ouro da Ordenação Sacerdotal do
Cardeal-Primaz do Br:;tsil, Dom A velar Brandão Vilela, em atendimento à-solicitação do Sr. Senador Lomanto Júnior.

4 - IJDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

DOS_

-s- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 206ll Sessão, em 18 de outubro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragel!i
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kulume- Gaivão Modesto- Gabriel Hermes
-Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Helvídio Nunes
- João Lobo - Cesar Cais - José Lins - Moacyr
Duarte- Martins Filho- Marcondcs Gadelha- Milton Cabral - Aderbal Jurema - Guilherme Palmeira
- Luiz Cavalcante- Lourival Bapti~ta- Passos Pórto
- Lomunto Júnior- João Calmon- José Igoácio Ferreira - N"elson Carneiro -Alfredo Campos- Benedito Ferrcint- Gast~o Mi,iller-:- José F_rag_elli- Roberto
Wypych- Carlos Chiarelli- Alcldes.Sa_ldanh~- Octuvio Cardoso~
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de: 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniçiamós nossos trabalhos.
O Sr. (9-Secretário irá-proceder à leitura do Expediente.
É lido o sc_guinte

F-XPEDIENJ'E
OFICIO DO PRIMEIRO..SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N!' 690/85, de 17 do corrente, comunicando a apro·
vação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n9
297, de 1979 (n9 3.593/80 naquela Casa), que garante ao

empregado aposentado por velhice, a requerimento da
empresa, indenizaçào em função do salário que percebia
em atividade.
(Projeto enviado à sanção em 17 de outubro de 1985.)

OFI CIOS
Do Sr. 19--Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetas:

rar do Estado de Santa Catarina, o erMita especial de
Cr$ 920.500.000 (novecentos e _vinte milhõ~ e quinh~n
tos mil CIU~eiros), ~ara atender despeS<l:S COin a aquisiçãO
de um imóvel destinado à Sede e às ZOnas Eleitorais na
Capital, corrlo segue:
Cr$ 1.000
0700--Justiça Eleitoral
920.500
0721- Tribunal Regional Eleitoral do Estado
de Santa Catarina
9_20.500
0204.0253-165.- Edifício-Sede do Tribunal em FlorianóR
polis
920.500
Art. 29 Os recursos necessários à execução desta lei
decorrerão de aJlQlação parcial de dotação orçamentária
consignada _no vigente Orçamento da União, aprovado
pela Lei n'i' 7 .276, de 10 de dezembro de 1984.
Art. 39
cação.
ArL 49

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrãrii:>.

MENSAGEM N• 349, DE 1985
ExcelenUssi-mOs Senhores--~embros do Congresso Nadona!:
Nos termos no art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores MinistrO$ de Estado da Fazenda e Chefe da Se~
cretaria__de....elanejamento da Presidênçia da República, o
anexo projet? de lei que "autoriza o Poder Executivo a
abrir- à Justiça Eleito~a\ o crédito especial de Cr$
920.500.000, para ó fifi ·que especific-a".
Brasília, lO de julho de 1985.- José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 297, DE 4 DE JULHO
eDE 1985, DOS SENHORES MINISTROS DE ES·TADO DA FAZENDA E CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA
DA REPÚBLICA.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 170, de 191!5
(N'~

5.987/85, na Casa de origem)

De iniciativa do Sr. Presidente d~- Rep6blic~
Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça EleiR
torai o crédito especial de CrS 920.500.000 (novecentos e vinte milhões e quinhentos mEl cruzeiros), yara o
fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Fica o Poder Executivo autorizado a abr_ir à
Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleito-

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Justiça Eleitoral solicita abertura do crédito especial de Cr$ 920.500.000 (novecentos e v~nte milhões e
quinhentos mil cruzeiros), destinado ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.

a

2.- O recurso será utilizado no pagamento da parcela
referente ao ano de 1985, no valor de 15.000,0 ORTN,

relativa à aquisição de um prédio da Universidade Federal de Santa Catarina. pelo Tribunal Regional Eleitoral
daquele EstadO, aprovada pela Lei n'>' 7 .245, de 13 de no~
vembro d~ 1984, _em decorrência da Expo_sição d~ Moti~
vos n'>' 557, de 14 de~agosto de 1984, desta Secretaria.

3. O cronograma de pagamentos fixava os seguintes
desembolsos:
10.000,0 ORTN
1984
15 ..000,0 ORTN
1985
24.851,6 ORTN
1986
4. O Decreto n9 90.520, de 20 de novembro de 1984,
abriu crédito especial para pagamento da primeira parcela, no valor de Cr$ 161.400.000 (cento e sessenta e um
milhões e quatrocentos mil cruzeiros).
5. O Tribunal Regional Eleitoral requer o atendimento da segunda parcela, no total de 15.000,0 ORTN,
que calculadas com base no valor projetado para o mês
de outubro próximo, valoriza o presente crédito em Cr$
920,5 -milhões.
6. Considerando os trâmites legais relativos a uma
solicitaÇão de crédito especial e visando a evitar def::i:iiagem financeira entre o requerimento e a liberação dos recursos p-ara cobertura do débito assumido, sugira·a Vossa Excelência a alocação na- Lei de Meios, exercício de
1986, da terceira e última parcela do cronograma de pagamentos, correspondente a 24.851,6 ORTN, mais a diferença remanescente da primeíra parcela, de 2.696,2
ORTN, decorrente da vai'iação da ORTN, as quais totalizam 27.547,8 OR.TN.
7. As despesas resultantes serão atendidas sob a forma de compensação, conforme prevê o art. 43, § 19, item
III, da Lei n<? 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas
as prescrições do art. 61, § 1<?,letra c, da Constituição Federal.
~-. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência, o anexo projeto de lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExceIênciã., oS votos do meu mais profundo respeito.- Francisco D~rnelles, Ministro da Fazenda - João Sayad,
Ministro da SEPLAN.

LEGISLAÇÀO CITADA
LEI No 7.245,
DE 13 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o Poder Executivo a abrir, à Justiça Elei~
torai, o crédito especial de CrS 161.490.000 (cento e
sessenta e um milhões, quatrocentos e no"\'enta mil
cruzeiros), para o fim que especifica.
O Presidente da Rep6blica,
Faço _saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei: - Art. )9 É o Poder Executivo autorizado a abrir, à
Justiça Eleitoral, em favor do _Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;- o crédito es'OPcial de Cr$
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161.490.000 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos
e noventa mil cruzeiros), paro atender despesas com a

aquisição de um imóvel destinado à Sede e às Zonas Eleitorais ri:i -capital daquele Estado, como segue:

Cr$!.00ó~

0700 -Justiça Eleitoral
0721 -Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
0204025.3.165- Edifício-Sede do Tribu_n~l egt ~Q!_i~"º-'~1!Q!!~--~-. ~"-

Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
__ _
Art. 41' _ Revogam-se as disposições em cõntrário-.
Brasília; 13 de novembro de 1984; 1639 da Indepen~

MENSAGEM N• 95, DE 1985

dência e 969 da República,

Estatui Normas Gerais de D~reito Financeiro para
elaboraçio e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do D~strito Federal.

················································

Art. 43. A 3.bertura dos cr~ditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer à despesa e será precedida dt exposição justificativa.
·
§ 19 Consideram-se recursos para o fim deste artigo,
desde que não comprometidos:

. 'jú ..:_: -~~-.r~~it~~·t~ 'd-~ ~~~~~i~. ~;;ci~ -~~ ·t~Í;Í de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, auto~
rizados em lei;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
SEÇÃO VI
Do Orçamento
Art. 61. A lei federal disporá sobre o exercido financeiro, a elaboração e a organização dos orçamentos
pú.blicos.
·
__
§ 1" f: vedada:
a) a transposição, sem prévia autorização legal, de recursos de uma. dotação orçam~ntária para outra;
b) a concessão de erMitas ilimitados;
c) a abertura de crédito especial ou supleme;ntar sem
prêvia autorização legislativa e sem indicação dos r~u.r
sos correspondentes; e
d) a realização, por qualquer dos Poderes, de despesas
que excedam os crêditos orçamentários ou adicionais.
(À ComisSãO de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CM1ARA
N• 171, de 1985
(N• 4.971/85, na Casa de origem)
De iniciativã--do Sr. Presidente da República
Autoriza a doação, ao Clube dos Previdenclários
de Brasflla, de terreno do Instituto de Administração

Financeira da Previdência e Assistência Social -

IAPS.
O Congresso NaCional decreta:
, A rt. tI' Fica o instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social- lAPAS aU,tori2:ado a doar, ao Clube dos PreVidenciários de Brasília, a
ãrea de 23.908,80 m 2 (vinte e trêSmi\,_novecentC?s e oito
metros quadrados e oitenta decímetros quadrados), si~
tuada entre as Quadras 712/912- Habitacionàl Tridiyidual Geminada Sul- HIGS, na cjdade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 29 O t~u~no indicado no artigo anfer_ior
destina-se exclusivani.ente à sede social do Clube dos Previdenciãrios de Bras.t1ia.
_
Art. 39 A presente doação tornar-se-ã nula, sem dj~
reito a qualquer indenização, 'inclusive por benfeitorias

'

161.490
161.490
161.490

ou obras em geral realizadas, se ao imóvel, no todo ou
em parte, for dada destin"ação diversa da prevista no artigo anterior ou, ainda, se houver inadimplemento de clausula do contrato a ser lavrado.
Art.- 41' E_sta lei eritra em vígor na data: de sua publicação.
Art. 511 Revogam-se as disposições e"in c_Onti-ãrio.

Art. 2~' Os recursos necessârios à execução desta lei
decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária
consignada no vigente Orçamento da União, aprovado
pela Lei n' 7.155, .de 5 de dezembro de 1983.
-

LEI N• 4.320,
DE 17 DE MARÇO DE 1964
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Excelentíssimos Senhores Membros do Cong_resso Nacional:
_
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submete_r à elevada deliberação de V. Exfs,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi-nistro de Estado da Previdência e Assistência Social, o
anexo projeto de. lei que "autorziar a doação. ao Clube
dos Previd.encllitos de Brasiliã, de terreno do Insiitutá
de Admínístração Financeira da Previdência e Assistên~
cia Social -lAPAS".
- Brasília, 5 de fevereiro de 1985. -Joio Flgueiredo.

~~EXPOSI<;ÃO ~IJE

MDTIVOS N• 601, DE 29 DE JA.
NEIRO DE 1985, DO MINISTERIO DA PRE~ VIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.
=--Excelentíssimo Senhor
rresidente da República
Tenho a honra de submeter à superior consideração de
V. Ex• o incluso anteprojeto· de lei que visa à concreti~
----zaçã.-o-=de antiga aspiração da laboriosa comunidade pre-.
videnciária do Distrito Federal.
... 2~-Hã-aezessers anos, o Clube dos PTevidenciários de
Brasília vem prestando relavantes benefícios aos servido~
res do SINPAS e seus familiares, irmanados sob espírito
de _cooperação, através de atividades sócio-culturais e
desportivas.
3. A referida entidade deseja obter a doação do terre~
no, onde se acha construída a sede do Clube, de propriedade do lAPAS, e que estã cedido por comodato à agremiação desde 1969, a fim de_ concretizar a meta da sede
própria.
4. Levando-se em conta que se trata de terreno em relação ao qual não há nenhum projeto de utilização para
os serviços da Previdência e que já têm sido doados imóveis do lAPAS a outras entidades de finalidades eminentemente sócio-culturais, como previsto· no Decreto n"
60.321, de 7-3-67, está a presente doação perfeitamente
justíficaçl.a_ e_ dentro dos parâmetros legais.
5, Por estas_ razões, Senhor Presidente, estóu certo de
ser de inteira justiça o anteprojeto que ora Submeto à
apreciação de V. Ex•. o qual, .se aprovado e transformado em lei p~\o Congresso Naci_onal, virá ao encontro das
aspirações da operosa classe dos previdenciârios do Ôis~
trito F_ederal.
6. Estas são as considerações que me permito apresen~
tara V. Ex•, na expectativa de ver atendidos os anseios
da entidade que representa os servidores do Sistema Na~
cional de Previdência e AssiStência Social-. SINPAS em Brasília. Aproveito o ensejo para reil.ovar protestos
__cj_Q_91eu mais profundo respeito. - Jarbas Passarinho.
LEGISLIÇXO CITA~DA
DECRETO N• 60.321
DE 'i DE MARÇO DE~ 1967
Aut~riza a. do~çio de certos bens do Instituto Na~
cional de Previdêncla__Social situados nos seus Conjuntos Residenciais e dá outras providências.

O Presidente da Repú.blica, no uso das atribuições qüe
Ihl! corifire o art. 87, inciso I, da Constituição, decreta:
ArC 19 Fica o Instituto Nacional de Previdência So-Ciâl autorizado a fazer a doação:
- 1-aoS-Estã.dos e M1,1nicípios, das obras de loteamento e urbanização, das instalações de serviços públicos de

âgua, esgotos e eletricidade, áreas correspondentes aos
logradouros -públicos, bem como dos imóveis e instalações constituídos ou utilizados, nos conjuntos residenciais, para fins sociais, assistenciais, educativos ou desportivos;
· ··
II - às entidades civis, religiosaS, ou filantrópicas,
sem finalidade lucrativa e de atendimento geral, legalmente autorizadas a funcionar, consideradas de utilidade
PúbliCi, --dOS templos, da unidades escolares e assistenciais e das praças de esportes e dos respectivos terrenos
de que já sejan1 usuários, utilizados e construfdos especificamente para ~ prestação de assistência social, religiosa
ou educativa.
Art. 2" As doações feitas na forma do inciso II do
art. J9 serão efetivadas com cláusula de reversão, automática do Instituto Nacional de Previdência Social, a
qualquer tempo, nas hipóteses de mudança da destinação do imóvel, não ,atendimento das fina_liddes da
doação, ou falta de prosseguimento das atividades da
donatária, bem como de que esta não terá direito de retenção ou indenização por benfeitorias ou obras porventura realizadas no bem doado.
Art. 39 Correrão por conta da donatâria todas as
des?CSas necessárias à efetivação da doação ou dela decorrentes.
Art. 49 Cabei:á ao Departamento Nacional da Previdência Social baixar instruções ou resolver dúvidas que
sejam suscitadas na execução do presente decreto.
Art. 59 O presente decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília. 7 de março de 1967; 1469 da I:Qdependência e
19" da República- H. Castello BrancO"- L. G. do Nascimento e Silva.

(Às Comissões de .Legislação Social e de

Fi~

nancas.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 17,2, de 1985
(N" 2.266/83, na Casa de origem)
Autoriza a d~propriação e o tombamento, por
necessidade pública, do Imóvel em que nasceu Gr.clliano Ramos, em Quebrangulo, no Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l 9 Ficam autorizados a desapropriação e o
tombamento, por necessidade pública, do imóvel em que
nasceu o escritor Graciliano Ramos, em Quebrangulo,
no Estado de Alagoas.
Art. 29 As despesas decorrentes do cumprimento do
disposto no artigo anterior correrão à conta das dotaçOes globais existentes no Ministério da Cultura para
essa finalidade_.
Parágrafo único. Verificada a inexistência ou escassez d~ verba_!!.Q__Ó~g!o.QtÓPt_io, o Ministério-da Cultura
providenciará a inclusão, no próximo orçamento, dos recursos necessários ao adimplemento do disposto nesta
lei.
Art. 39 Tombado_ o imóvel pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN, esta
providenciará o necessário para que a casa onde nasceu
Gracitiano Ramos se transforme em pólo de atração cultural e turística no Estado de Alagoas.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Ari. -?-9_- Revogam-si:: as disposições eni contrário.
(À

Comissão de Educação e Cultura.)

PROJETO__.DE LEI DA_CÃMAR.A
Ng 173, de 1985
(N'?. 1.080/83, na Casa de origem)
Assegura autonomia às organizações sindicais e estabelece elegibilidade dos dirigentes de sindicato deslituídos pOr atos do Poder Executivo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Fica vedada a intervenção de órgãos do Poder E1C.ecutivo noS assuntos internos das entidades sindi~
cais.

Outubro de~l985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II)

Art. 2~_ A destituiçã.o de cargo administrativo ou de
representação sindical só poderá ser determinada pelos
membros do sindicato, na forma prevista nos estatutos,
ou por sentença judicial.
Art. JC? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se o-art. 528, o inciso VIII do art.
530, os arts. 553, 554, 55.5, 556 e 557, da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'~'
5.452, de I~> de maio de 1943, e demais disposições em

contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452.
DE I• DE MAIO DE !943

4prova a Consolidação das Leis do Trabalho.

············································
TITULO V
Da

Organizaç~o

Slndjcal

CAPITULO I
Da Instituição Sindical

············· ··sE:cfi.ü.úi···················
Da administração do siudicato
Art. 528.

Oédfrendo dissfdio ou circunstâncias que

..P~rtu~~m o_ fun:~<?namento de ent!dad~ sh_ldic~l!- Ot! _mo-

tivos relevantes de segurança nactOnal, o M1mstro do
Trabalho poderá nela intervir, por intermédio de Delegado ou de Junta Interventora, com atribuições para
administrá-la a executar ou propor as medidas necessárias para riOrirializar-lhe o funcionamento.
Art. 530. Não podem ser eleitos para cargos admi·
nistrativos ou de representação económica ou profissional, nem perman~cer no exercício- ~esses. cargos:
I....:.. os que· não. üVerem definitivamente aprovadas as
suas contas de exercício em cargos de administração;
II - os que houverem lesado o património de qualquer entídade sindical;
_
I I ( - os que rião estiverem, desde (2) anos antes, pelo
menos, no exercício efetivo da atividade ou da profissão
dentro da base territorial do sindicato, ou no desempenho de repr~entação econômic~ ou pro:fissiona_l;
IV- os que tivêrem sido condeilãdoS poi:"crTme dóloso, enquanto persistirem os efeitO-S da pena;
V - os que não estiverem no gozo_ de seus direitos
-políticos;
. VI- os que, pública e ostensivamente, por atos ou
palavras, defendam os princíPiOS-ideológicos de partido
político cujo registro tenha sido cassado, ou de associação ou entidade de qualquer natureza cujas atividades
tenham sido consideradas contrárias de interesse nacional e cujo registro haja sido cancelado ou que tenha tido
seu funcionameritO suspenso por iUtofidade competente;
VIl--:- má co_~duta,_ devidame1_1te comp_rovada;
vn(...:-oii QUe tenham sido~dêstiiuíàõs de·
administrativo ou de representação sindical.

ciii8o

SEÇÁO VIII
Das Penalidades
A Lei n' 6.986, de 14-4-82, determina a multlplicaçio do valor das multas por dez, a partir de Jt-8-82.
Art. 553. As infrações ao -disposto neste capítulo serão punidas com as seguintes penalidades:
a) multa de I /5 (um quinto) do valor de referência a
to (dez) valores de referência regionais, dobrada na rein-- cidência;
-b) suspensão de diretores por prazo não superior a
30 (trinta) dias;
·
c) destituição de diretores ou de membros de conselho;
d) fechamento de sindicato, federação ou confederação por prazo nunca superior·à 6 (seis) meses;
e) cassação da carta de reconhecimento;
O multa de 1/30 (um trinta avos) do salario .mínimo
regional, aplicável ao associado que deixar de cumprir,
sem causa justificada, o ~iSPosto- no parágrafo rlnico do
art. 529. (Revogado pela Lei n• 6.512, de 19-12-77).

§ !Q A imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que este artigo prevê para
a associação.
§ 'f.9 _Poderá ~- Ministro ~do· Trab~lho dc;terminar o
afastamento preveOtlVo do cargo ou _representação sindicais, de seus exercentes, com fundamento em elementos
constantes de denúncia formalizada que constituam indício veemente ou indício de prova bastante do fato e_ da
autoria denunciados.
Art. 554. Destituída a administração na hipótese da
alínea c do artigo anterior, o Ministro do Trabalho nomeará um delegado para dirigir a associação e proceder,
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, em assemblêia geral por ele convocada e presidida à eleição dos novos di-:retoieS e membros do conselho fiscal.
Art. 555. A pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à entidade sindical:
a) que deix"ar cie satiSfazer as condições de constituição e funcionamento estabelecidas nesta lei;
b) que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da República, no uso da faculdade conferida pelo
ãii. 536; (Revogado pelo Decreto-lei n9 229, de 28-2-67,
que revogou d art. 536.)
c) que criar obstáculos à execução da política económica adotada pelo Governo.
~rt. 556. A cassação da carta de reconhecimento da
entidade sindical não importará no Cancelamento de seu
registro, nem, conseqüentemente, na sua dissolução, que
se_p_roceSsará de aCordo com as disposições da lei quere-gula a dissolução das associações civis.
Parágrafo único.~ No caso de"dissolução por se achar
a associação incursa nas leis que definem crimes contra a
personalidade internacional, a estrutura e a segurança do
Estad.o e a ordem política e social, os Seus bens, pagas as
dívidas decorrentes .das suas responsabilidades, serão incorporados ao património da União e aplicados em
obras de assistência social.
Art. 557. As penalidades de que trata o art. 553 serão impostas:
a) as das aHneas-a e b, pelo Delegado Regional do
Trabalho com recurso para o Ministro do Estado;
b) as de~ai_~. pelo Mi~istro de Estado.
§ 1~> QU:inào-se tratar de associações de grau superior, as penalidades -serão iÕJpostas pelo Ministro de Estado, salvo se a pena for de cassação da carta de reconhecimento de confederação, caso em que a pena será imposta pelo Presidente da República.
§ 2Q Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa ao acusado.
•• < <

.~.-~ • •

- •••••

"llh' • • • • • • ·-· ••• ·-· • • • • • • • • • • • • • • •

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegiSlação Social.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA .
N• 174, de 1985
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DNER e por Disponibilidades _de Contingências do
Orçamento Geral da União.
. Art. 49_ Esta J_.ei entra em_vigQr na.data de sua publi_
cação.
Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrário.
f Ãs Comissões de Transporttfs, Çomunicações e
Obras Públicas. de Minas e Energia e de Municfpios.)

PROJETO DE LEI DA C~MARA
N• 175, de 1985 - Complementar
(N9 180/8.1 -Complementar, na Casa de origem)
Altera a Lei Complementar n9 35, de 14 de março
de 1979, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Magls.
tratura Nacional".

O COngresso Nã.cional dCcfeta:
Art. \9 O art. 74 da Lei Complementar n'~ 35,_de 14
de março de 1979, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo, a ser numerado como § 29, passando o atual
parágrafo -único para § 1.,:- ----"Art. 74 ............................•...
§ I•
.......•......• - .••......•.
§ 29 Computar-se-á _para efeito de aposentadoria e disponibilidade, até o· máxiffio de 5 (cinco)
anos, o tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral, comcomitantemente com o prestado aos demais
6rgãos da Justiça da União e dos Estados, excluído
o período obrigatório fixado em lei."
Art. 29 Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 35,
DE 14 DE MARÇO DE t979
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional

················································

TITULO IV
Dos Vencimentos, Vantagens e Direitos dos Magistrados

·················c:Ãi>iiui.ü.iv·················
Do Conselho Nacional- da Magistratura
Art. 50. Ao Conselho Nacional da Magistratura
cabe conhecer de reclamações contra membros de Tribun-ãiS, podendo avocar processos discip-linares contra juízes de primeira instância C. em qualquer caso~ determinar a disponibilidade ou a aposentadoria de uns e outros. com veilcimentos proporcionais ao tempo de serviço.

(N• 5.499/81, na Casa de origem)
Dispõe sobre autorizaçio do Poder Exeaiiit;o Para
.eletrificaçio do metrô de superflciti- na cidade de Sio
Luís, Capital do Estado do Ma.-.nhio, e dá outras
prólidênclas.

Q CongrCsso- NacionaJ. decreta:
Art. 1' FiCa o Poder Executivo autorizado a realizar
. a eletríficação do trecho f~roviário, eritre a Est3ção da
Estiva e o tenninal ES'tação João Pessoa, no centro· da
Cidade de _São Luís, Capital do Estado do Maranhão; da
Estrad_~ _de _Férro ~o L~rs-Teresina, .integrante da
Rede Ferrovi;\ria Federal S.A. -Art. 2"~ _As obras ,de eletrificação, utilizando-se a
energia das Centrais Elétricas do Maranhão S/A- CEMAR, abastecidas Pelo sistema CHES_F, inCluirão proteção, com mur!)S e__ ~rcas, e viadutos~ aó longo do tre~h~, d~~ apro~ímadamen!e,_l9 {y~l_!~e)_ qljilômetros, en~re
a Estação da Estiva e a Estação João PCssoa, no centro
da cidade de São Luis, com solução de integração de
transportes urbanos prê-metrô de superffcie.
Art. J9 _-0 financiamento dos custos será atendido
por. recursos da Empresa Brasileira de Transportes Urbar~os - EBTU, da Rede Ferroviária Federal S/A, do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -

Art. 56~_ O Conselho Nacional da Magistratura poderá detenninar a aposentadoria, com vencimentos pro-porcionaiS ao tempo de Serviço, do- magistrado:
I -manifestamente negligente no cumprimento dos
deveres do cargo;
I I - de_ procedimento incompatível com a dignidade,
a honra e o decoro de suas funções;
III- de escassa ou insuficiente capacidade de traba~
lho. ou cujo proceder funcional seja incom-patível com o
bom desempenho das_ atividades do Poder Judiciário.
CAPITULO V
Da Aposentadoria
Art. 74. A aposentadoria dos magistrados vitalícios
será compulsória aos setenta anos de idade ou por invali·
dez comprovada, e facultativa; após trinta anos de servi~ pú.blico, com vencimentos· integi'ais, ressalvado o
disposto nos arts. 50 e 56.
Parãgrafo único. Lei ordinária disporá sobre a aposentadoria dos juízes temporários de qualquer instância.

DIÁRIQ[)OÇÇJNGRESSQ~NACIONAL(Seçã~l)
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LEI N' 2.280DE 28 DE NOVEMBRO DE 1973

~~

Dispõe sobre tempo de serviço de Magistrados e dá
outras providências.

O Governador do Estado da Guanabara,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado da
Guanabara decr!!ta e eu sanciono a seguinte Lei,
Art. I~' Aos Magistrados, para efeito de aposentado-

LEI N' 6.815
-DE 19 DE AGOSTO DE 1980

po de serviço prestado à Justiça Eleitoral, concomltantemcnte com o prestado à Justiça do Estado da Guanabara . .excluído o período obrigatório fiXado em lei.
Art. 2<? Aos membros do Ministério Público aplicase o disposto no art. 43 da Lei n"' 2.085-A, de 5 de se"tembro de 1972, pelo exercício de suas atividades especí-

ficas. a partir de [I' de março de 1974.
Art. 3~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições eril contrârio~
A. de P. Chagas Fr~itas- Governador do Estado.

(Às Comissõi:i de Con.~títuic_ão e Justiça, de
riço. Público e de Finanças.)

Ser~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 176, de 1985

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil,
cria o Conselho Nacional de Imigração, e dá outras
providências.

TITULO IX
Da Extradição

ria. será computado, até o máximo de cinco anos, o_ tem-

.. .. .... ... ............ .... .. ..... .... ... ... ... ........ ·-

Á·rt.- 83-. ----Nenhuma extradjção serâ conc.edfda sem_
prévio pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão.
Art. 84. Efetivamente_a prisão do extraditando (art.
8 t): o pedido iierá encaminhado ao su·p-remo Tribunal
Federal.
Parúgrafo único. A prisão perdurará até o Julgamento fíriul do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas _u liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão
albergue.

(A.,ç Comis.~ões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores)

(N'í' 1.224/83, na Casa de origem)
Modifica o art. 84 da Lei.nl' 6.815, de 19 de agosto
de 1980 que udefine a situação jurídica do estrangeiro
no Brasil, cria o Conselho Nacional de [migração e dá
outras providências''.
O Congresso Nacional decreta;
Art. I<:> O art. 84 da Lei n'i' 6.815, de 19 de agosto de
1980, republicada nos termos do art. I t da Lei nv 6.964,
de 9 de dezembro de 1981, suprimido o seu parágrafo.único, passa a vigorar com a seguinte redução: ______ _
"Art. 84. Efetivada a prisão do extradita-ndo
(art. 81), o pedido será encaminhado ao Supremo
Tribunal Federal que deliberará, limin-ãrmente,
sobre suu manutenção ou seu relaxamento."
Art. 25'cação.
Art. 3<:>

Esta lei entra em vigor na data de

s~apubli

Revogam-se as disposições em contráriõ-.

LEGISLAÇÃO .CITA DA
LEI N' 6.964,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1981
Altera disposições da Lei n~' 6.815, de 19 de agosto
de 1980, que udefine a situaçãojuridica do estrang~ei
ro no Brasil, cria o Conselho Nacional de lmlgraçao,
e dá outras providências".

· ·Ã~r~." 9~ ·~Os. ~_t;g;;d;· i_;j~;6~8 is: d~ ·~g· d~ ~g"'o~t~d·e

1980, a seguir referidos, deverã_o sofrer alteraçÇes na~s
emissões., em face do,djspOS!9 nos arts. 2'í' _e St.desta_L~:
art. 11; art. 39; art. 40; incisos III a VI do _art~48.e_seJ.!_§
I~';§ }9 do art. 56; parágrafo único do art. 60; inciso II do
arL 77; § 29 do ;art. 81; art. 83; art. 88; par~grafÇI úniço_ do
art,_95; 'art. 1.00; art. 112; <;trt. I 14; art. 116; parágrafo Ú·
nico do arL.ll7; art. f2t; incisos IV, VIII, X, XI, XIV e
XV do art. 124 e seu parágrafo único; e art. .127; bem
como a Tabela de EmoiÚmeti.tOs e-íãxas·, que compõe o
Anexo.
Art. 10. Indua-se__!]_Qj_ncj~q_JI dª_Tabe[a a que serefere o art. 130, após o pedido dé restabelecimento de re_gistro t!.!_roporário ou permanente, o seguinte;
.. Pedido de autorização -para funcio"nãmento de
sociedade: Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeirc~)."
Art. i i. O Poder _E]';ej::utivo fa-rá republicai 'no
Diário Oficial o texto da Lei n'i' 6.8 t 5, de t 9 de agosto de
1980, c·om as modificações introduzida~ por esta Lei.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Outubro de 1985

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 120, DE 1985
AutOriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
em Cr$ 977.282.400 (novecentos e setenta e sete mi·
Ihôes, -dUúntos e oitenta e dois mil e quatrocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada Interna •
O Senado Federal resolve:
Artigo }9 Ê O Governo do Estado de' Sergipe, nos
termos do artigo 2'í' da Resolução n9 93, de onz~ de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal autorizado a elevar em Cr$ 977.282.400 (novecentos
e s_~_tenta _e set~ mil.hQ~. d,u_z;e.fl!<?S ~ 9it~nta e dois mil e
quatrocentos cruZeiros) correspondente a 40.000 ORT~·
-de Cr$ 24.432,06 vigente em janeirof85 o montante de
sua dívida consol_idada interpa, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor junto à
Caixa Económica Feder1,1.!, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à implantação de postos de saúde na zona rural do Estado, obedecidas ªs _çondições admitidas pelo
Banco Cen_tral_ do _Br.a.sil, no respectivo processo.
Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECERES

Sala das Comissões, em 3 ae outubro de 1985.- Álvaro Dias, Presidente_ em exercício - Albano Franco,
Relator-- Gabriel Hermes - José Lins - AlexandreCos_t~_=_Virg_!lio Táv~ra- Cid Sampaio.

PARECERES
N•s 868 e 869, de 1985
PARECER No 868, DE 1985

Da COmissàõ ãe EconoÕiia, so-bre li Mensãgem n'i'
___ _!~,_ ~~-~~~-(~1'_3_718, d_! 1_98_~. -~a~r}~~m )_, -~o_§_~~or
Pr~i~epte da_Replibl_ic~_, ~u~meten4_o _à apro_vl:}çâo d9
Senado Federal proposta ~:~ara que seja autorizado o
Goy_e_r_no _do ~stado de S_ergipe a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 977.282.400 (novecentos e
setenta e sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil e
quatroc!ntos _cruzeiros).
- Relator: Senador Albano Franco
Com a Mensagem n9 169/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do governo do Estado de Sergipe que objetiva con~
tratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualida-.
de de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS a seguinte operação de crédito:
A --Valor: Cr$ 977.282.400 (correspondente a40.000
ORTN de Cr$ 24.432,06, em ja_n/85;
~
B- Prazos
I. de carência; 3 anos;
2. de amortização: 12 anos;
C_,.. Ern::argos:
1. jurOs: 6% ·a.a.; _-~
_ _
2. ~ -corre-Çãõ ~iii<l"l1Cfáflã: 70% do índice d~ 'va_riação
rla.s ORÍN; - -.
~

~

~~

~

~~--

-l> ----:-~Gara~ti_a:_ yi_nculação de-cotas-parteS dO Jni.Posto
sobre Cüculação de Mercadorias (lCM);.
-E;-:-D~stinaç_ão dos recursos:implantação de postos
dci Saiíde ililZona-rurar.
· ·
r

O COnselho MonetáriQ Nacional pronunciou-sêpêlO
enc"ãriiinhamento do· pedido, nos terinos do_ parecer do
_ Banco Çei1tral_do Brãsil gu~, ~J1alisa!)._~o ~s" ~E-~':l-9~s es-taduais constatou que a margem de poupança real da~
quele Estado, da ordem de Cr$ 184.416,1 milhões
moStra~se bástanle superior aoS- dispêndios que a sUa
dívida cOnsOlidada interna apresentará após a efetiviÇãOao _erripr"êStiniO pretendido e concluiu que a assunção do
compromisso n_ão deverã trazer àQI!ela entic!~de m~iores
pressõeS na· -execução orÇamentãrià. de seus futuros
exercícios. '
A Secretaria de Planejamento da Previdência da Repúb!lCã (SEPLAN/SAREM) fnfOfrriOUrlãda ter a opor
quanto à realização do empréStimo, que a Caixa Econômi~-ª _f~@!:;!!_ c_Q_n_si_c_l~a _viáv~l_ t_éE_nica. ~nômica_~_ ~
O:ªJlÇ~i!.ªl"!Wl~~~-

PARECER N" 869, de 1985.
_- _Da Conli~ãO- de -Constituição ~ Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 120, de 1985, da Comissão
de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
Sergipe a elevar em Cr$ 977,282.400 (novecentos e
setenta e sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida con~
sOlid-ada interna".
Relator: Senador Nivaldo Machado.
O presente Projeto de Resolução, de autoria da Co·
missão de Economia do Senado Federal, como conclu·
são de seu Parecer sobre a Mensagem n'i' l69f85, do SC-.
nhor Presidente da República, autoriza o GovernO do
Estado de Sergipe, nos termos do artigo 29 dã ReSolução
n9 93, de li de outubro de 1976, do ~enado Federal,_ a
eieVUf õ-mOrlüinfe de SUa dívida consolidada internaem
Cr$ 977.282.400 (novecentos e setenta e sete milhões, duzentos. e Oitenta dois mil e quatrocentos cruzeiros), cor~
respondente a 40.000 ORTN de CrS. 24 132,06, vigente
em janeiro/85, a fím de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à Caixa Econômi~
Federal, esta nà quaJi<iade de gestora do Funa:o de
Apoio ao Desenvolvimen_tÇ>_ Social - F AS; destinada à
implantação de postos de saúde na zona rural do Estado.

e

Q-Q--;dido fo( forf!l~ladô~Ôs- termôS.dô preceitÜado no
arligô2i da "ReSOlllçãé:i"n<i-93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos
limites fixados no ar_tigo 29 da Resoluçao_n9 62, de 1975,
támbém do Senado_ Federal, haja vista que os recursos_. a
serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, portanto, considerado extrR,:Iimite.
Assim, verifica-se qUe a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais apliCâvéis à es~
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favo"rável, no que tange aos aspectos de constituc_ionaliclade, jui'idicidade e técnica legislativa.
Sàla das Comissões, em 17 de outubro de 1985. -Nelson Carn~iro, Pre_sidente - Nivaldo Mach~do, Relator
- I~..QI!eJto -~mpº~ ~ ~Çiio Cueiros~ Marti~ FilhoAlberto Silva - Luiz Cavalcante - José Uns.
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PARECERES
Nos,870 e 871, de 1985
Sobre o Projeto de lei ComplementQJ' n<? 192, de
1983. que ~'acrescenta dispositivo à Lei ComplemenM
tar n'l' 26, de 11 de setembro de 1975, que unificou o
PIS-PASEP, para o fim de det~rminar que os traba~
Ihadores desempregados não sejam excluidos do direito à retirada anual prevista no § 3<? do art. 4'~"
PARECER N• 870, DE 1985
Da Comissio de Constituição_ e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, acrescenta parâgtafo ao art. 4"' da Lei
Complementar nt 2-6, de I t de setembro de 1975, estendendo ao trabalhador desempregado a faculdade de retirada complementar de até um salãrio mínimO regional
em sua conta do PIS-PASEP,_ dentro das condições que
especifica.
2. Na Justificação, aduz o Autor que ao trabalhador
desempregado vem sendo negado o pagamento do assim
chamado {49 salário, sob a alegação de "que não têm direito ao benefícío pelo fato, justamente, de não se encontrarem trabalhando durante o ano da distribuição",
3. O Projeto-não oferece dificuldades sob os pontos
de vista jurídico-constitucional e regimental.
Quanto à técnica legislativa, observo que, na redação
do parágrafo que o Projeto acrescenta ao art. 4'i' da Lei
Complementar n9 26/75, o advérbio "acaso" é perfeitamente dispensável do texto, Al~m .disso, o verbo da dáusula de vigência deve ser-Colocado no presente do indicativo.
4. No mérito (art. 100, item I, nt> 24, do Regimento
Interno), a Proposição merece acolhimento porque visa
a garantir em favor do trabalhador desempregado a faculdade de lançar mão de recurso la.nç~do em sua conta
do PIS-PASEP, ilos moldes do 149 salário. Se há uma situação que requeira a mobilização de recursos extraordi_B_.ãriQ.s_ é .a _j)Or que passarp. o:;; des~mpregados, pelos dis. sabores, dificuldades e carências próprias e para família.
Além disso, O Projeto toma a precaução de condicionar o
exercício da faculdade à existência de disponibilidade na
conta do PIS-PASEP, a exemplo do que faz o atual § 3t>
do art. 49 da lei alterada.
A norma instituenda é, pois, Tealista e plenamente justificável por seu alcance social.
5. Ante o exposto, o parecer ê pela aprovacão do
Projeto, por constitucional, jurídico e regirriental e no
mérito, oportuno e conveniente, com as seguintes E~en
das:
EMENDA N• I -

Justificando a sua iniciativa, assinala-o Autor, no es~
sencial. que a Caixa Econômica Federal vem recusando
a mencionada retirada complementar (ou 14Y salãrio,
como é mais conhecida) ao trabalhador desempregadO,
sob o argumento, principalmente, de que o mesmo não
faz jus a esse benefício por não se encontrar trabalhando
durante o ano da distribuição.
Apreciando a espécie, a douta Comissão de Co"nsti~
tuição e Justiça emitiu manifestação favorável, adotan~
do, apenas, duas Emendas, visando a aprimorar~lhe a
técnica legislativa.
Para nóS; é pelo menos discutível a interpretação que,
segundo informa o Autor, a entidade gestora do PIS~
PASEP vem oferecendo ao§ 39 do art, 4"' da pré-citada
Lei Complementar n9 26, de 1975.
Cóm efeito, ,reza o dispositivo em questão, in verbis:
"§ 39 Aos participantes cadastrados há pelo
menos 5 (cinco) "anOs e que percebem salário mensal
igual ou inferior a S (cinco) vezes o respectivo salário
mínimo regional, será facultada, ao final de cada
exerCício financeiro, retirada complementar que
permita perfazer valor igual ao do salário mínimo
regional mensal vigente, respeitadas as disponibili~
dades de ~uas conta~ individuais." (grifamos)

Afigura-se-nos eYJdente, da leitura do texto acima
ti':iiiscrito, que o legislador, a-o fazer referência àqueles
que percebem até 5 (cinco) salários míiirrilos, apenas teve
o intuito de vedar o recebimento do benefício aos partiCipantes que ultrapassem aquela faixa de renda. De manei~
- ra alguma, ao que entendemos, cogitou de exigir que o
beneficiário esteja: empregado_ e a perceber salário duran~
te_o ano-base da distribuição.
Demais dissõ, se aos participantes que percebem re-muneração até aquele montante Ç facultada a retirada do
chamado "14~ salário", com multo-mais r::izão haver~se~
á de fa~ultá~Iã, tainbéni., ,àqueles Cjue nenhum salãrio re~
cebem, pois bem maiores, forçoso é convir-, são as suaSnecessidades financeiras.·
· ..
De qualquer~ sOl-te, o Projeto sob ãnãlise terá, no particular, a inegável vantagem de tornar induvidoso esse di~
reito do trabalhador, aclarando, de vez, o texto em que_
se· embasa a retirada complementar sob comentário.
I_s~o posto, e acolh~ndo, _I!o mais, as_ b~ril lançadas r.a~
zões do ilustre Autor da matéria, nosso parecer, em re~
_mate, é pela aprovação do Projeto de Lei em exame, com
as Emendas apresentadas pela douta Comissão de Cons~
tituição e Justiça.
Saiu das Comissões, em 10 de outubro de 1985.Gabriel Hermes, Presidente em exercício- Alcides_Sal~
danha, Relator - Henrique Santillo - Nivaldo Machado
- Alcides Paio- Albano Franco (sem voto).

CCJ

PARECERES

Suprima-se, no§ n9 que o art. 1"' acrescenta a·o art. 49
da Lei Complementar n9 26, de II de setembro de 1975,
o advérbio "acaso".
EMENDA N• 2 -

CCJ

Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
"Art. 2'i' Esta Lei Complementar entra em vigor· na data de sua publicação."
Sala das Comissões, em II de abril de 1984. -José
Fragelli, Presidente em exercício - Helvfdio Nunes, Relator -l:lélio Gueiros- Guilherme Palmeira- Benedito Canellas - Octávio Cardoso - Passos Pôrto - Aderbal Jurema.
PARECER N• 871, DE 1985
Da Comissão de Legislatão Social
Relator: Senador Alcldes Saldanha
Subscrito pelo ilustre Senador Nelson carneiro, o Projeto em epígrafe acrescenta parágrafo ao art. 4t> da Lei
Complementar nt> 26, de II de setembro de 1975, com o
objetivo de assegurar ao trabalhador desempregado, titular de CÇIJ?í~ !nq:,ividl;Jal do PIS-PASEP, a faculdade de
efetuar, ao final de cada exercido fínimceiro, a retirada
complementar, de um salário mínimo,-prevlsta no§ 39do
mesmo dispositivo.
--

N•s 872 e 873, de 1985
__

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 242 de 1984
que dá nova redação ao artigo 79 da Lei n9 '5.692, d;

H de agosto de 1971, que fixa as diretrizes e bases
para o ensino de 19 e 2'i' graus.
PARECER N• 872, DE 1985
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
~O art. 79 da Lei n9 5.692, de II de agosto de 1971, dispoe que:
"Será abrigatória a inclusão de Educação Moral
e Cívica, Educação Física, Educação Artística e
Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de }9 e 2'i' graus, observado quanto à
primeira o disposto no Decreto-lei n9 360, de 12 de
setem_bro de 1969,:'
Pretende o nobre Senador João Lo_bo que entre tais
disciplinas obrigatórias se inclua a Dança Educativa, explicando que "a nova matéria curricular proposta, permitirá ao educando melhorar a sua integração socíal
com o grupo, vez que ela agiría no controle da agressividade próp_ria liberando-lhe as inibições individuais, garantindo assim um melhor equilíbrio dos-próprios valo-
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rcs, além do desenvolvimento da expessão artística de
cada um"

~ O Projeio-merece aprovaÇão, já que nele nada hâ que

contrarie a Constituição ou a ordem jurídica. E no mérito, a que nada aponho, se deterá mais autorizadamente a
doutu Comissão de Educação e Cultura.
E o meu voto, s.mj.
Sala das Comissões, em 26 de junho, de 1985.- José
lgnácio Ferreira, Presidente -Nelson Carneiro, Relator
-Severo Gomes- Jutahy Magalhães- Moacyr Duar~
te - Nivaldo Machado - Hélio Gueiros- Luiz Cavai~
cante.
PARECER N• 873, DE 1985
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador João Ca1mon

O Projeto de Lei n<:> 242, de autoria do eminente Senador João Lobo, pretende incluir a Dança Educativa entre os componentes obrigatórios do currículo pleno das
escolas de IQ e 29 graus, cQnforme dispõe o artigo 79 da
Lei n9 5~692, de II de agosto de 1971, que passaria a ter
a seguinte redução~
"Será obrigatória a inclusão de Educação Moral
e Cívica, Educação Física, Educação Artística,
Dança Educativa e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 19 e 29 graus,
observado, quanto à primeira, o dfsposto no
Decreto-lei nY 869, de 12 de setembro de 1969."
Ao justifícar sua Propo~ição, lembra o Autor que a
dança é uma nova forma de eduQção, que aprimora o
domínio dos movimentos,- além de desenvolver o
equilíbrio entre ,o físico e a mente do ecudando que
aprenderia, assim, a relacionar o seu mundo interior com
o exterior e a experimentar vivência t!Stética, confiança
em si mesmo, auto-satisfação e até visão crítica do seu
trabalho em relação ao dos outros. Essa atividade curricular permitiria também ao educa rido melhorar sua 'interação social com o grupo, uma vez que ela serviria como
fator de controle da agressividade, além de garantir pela liberação das inibições individuais -o desenvolvimento da expressão artística de cada um.
Poucos anos após a refórma -d_o ensino de 1"' e l?_graus,
consubstãnciada nu-Lei n9 5.692/71, o Conselho Federal
de Educação fixava, na Resolução n9 23/73, com base n_o
Parecer n" !.284/73, o currículo mínimo das licenciaJuras em Educação Artística, que abrange, no rol de suas
habilituções, as Artes Cênieas, com matérias c_omo "expressão corporal e vocal" e "técnicas de teatro e dança".
O citado Parecer, referindo-se à formação__do professor
em técnicas de teatro e _dança, explicita a amplitude do
conceito quando fala de "dança de origem clássica, moderna_ou folclórica".
Tentpos depois, como os componentes curriculares
exigidos pelo artigo 79 da Lei n9 5.692/71 não tivessem
sido objeto do Parecer n9 853/71, que trata da posição,
no currfculo pleno, dos vários elementos do núcleo comum, o Conselho Federal de Educação (CFE) emitiu o
Parecer n~> 540)77 sobre o "tratamento a ser dado aos
componentes curriculares previsto no artigo 79 da Lei 09
5.692/71",
Entre as orientações que, no momento, interessam ao
exame da Proposição do eminente Senador João Lobo,
podem ser destacados os seguintes tópicos do Parecer n9
540(77:
l. Os componentes curriculares enumerados no artigo 79 da lei não são nem "matérias", na nova acepção
do termo, nem •'disciplínas", na linguagem tradicional,
mas renetem antes uma ''preocupação geral no processo
formativo, intrínseca à própria finalidade da escola, porque partes constitutivas e intransferíveis da educação do
homem comum".
.2. No que se refere à Educação Artística, ressalta
_atnda o mesmo Parecer que ela ''não é uma matéria, mas
uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos interesses". E ainda afirma que "a formação geral estética,- indispensável,
Sj! completará, em cada caso, com alguma atividade es~ecífica: ou o desenho, ou a música ou o teatro, ou o bale, ou outra enfim". Donde se pode concluir que .. não hã
um sentido maio i' em sua oferta limitada a uma só modalidade de expressão e num determinado momento da esr..'Olaridade"
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mesmo tratamento ao componente

curricular .. Dança", sem a necessidade, s.m.j., de

adjetiváMia com o termo "educativa", somos a favor de
sua inclusão no Artigo 7"' da Lei ""' 5.692/71. uma vez_
que nem todos os professores de Educação Artística optam pela habilitação em Artes Cênicas, que os capacita.;riam a desenvolver com os a! unos a expressão corporal,
inclusive por meio da dança. A presença obrigatória deste componente nos currículos plenos das escolas de )"'e
2'l graus tiproveitaria o potencial de- nossa herança cultural, como ríqueza folclórica ·a ser· preservada.
Este o Parecer, pela aprovação da Proposição, com a
seguinte:
EMENDA N• l -

CEC

Dê-se ao Artigo i"' a seguinte redação:

~'Art. 1<:> O art. 7<:> dei Let n<:> 5.692, de 11 de
agosto de 1971, passa a ter a seguinte redação:
ArL 7"

Serâ obrigatória a inclusão de

Edu~

cação Moral e Cívica., Educação Física, Educação
Artística, Dança e Programas de Saúde nos currícu~
los plenos dos estabelecimentos de J<:> e 2'~ graus, ob~
servado, quanto ii primeira, o disposto no Decreto~
lei nl' 869, de 12 de setembro de 1969."

nho de t 985-(DOU t 9-6~1 985), jã determinou esta trans~
ferência, pois o-conSelho Nacional de Desportos é parte
do núcleo crintral do Ministério da Educação e único ór~
gão desse núcleo ainda não transferido para a Capital do
País.
Assim sendo, somos pela aprovação do presente Pro~
jeto de Lei, cuja força cogente vai muito além da resul~
tante dos atas nonnativos acima mencionados.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1985.- Aderbal
Jurema, Presidente- João Calmou, Relator_- Álvaro
Dias -Octávio Cardoso - Nivaldo Machado - Henri~
qQe Sant_iUo.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedien~
te lido consta o Projeto de Lei da Câmara nv t 70, de
1985, que deverá ~ber emendas, perante a comissão a
que foi distribuído, pelo prazo de cinco ·sessões ordi~
nârias, nõs termos do art.-14(, item li, alínea "b", do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimento que vai Ser lido pelo Sr. J9~Secretário.

t lido o seguinte

Sala das Comissões. em 3 de outl!-b:ro de 1985. Aderbal Jurema, Presidente- João Calmon, RelatorÁlvaro Dias- Octávio Cardoso - Nivaldo MachadoHenrique Santillo.

REQUERIMENTO
N• 423, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
tio Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 124, de 1985 (n9 4.014/84, na Casa de origem).
Sala das Sessões, em 18 de outubro de 1985.- Carlos
Chiarelli, Líder do PFL.

"é"

PARECER
N• 874, de 1985
Da Comissão de Educacão e Cultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara n'~lOS, de 1985 (n~' 2.569~A, de
1976, na Casa de origem), que "fixa a Capital daRepública como sede do Conselho Nacional de Despor~
tos".

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requerimento lido será pub(icado e incluído na Ordem do Dia
da sessào seguinte nos termos do art. 375, item UI, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. !'~~Secretário.

Relator: Senador João Calmou
O Projeto de Lei n_<:> 105, de 1985 (n<:> 2.569~A, de 1976)
do ílustre Deputado Francisco Amaral, fixa a Capital da
República como sede do Conselho Nacional de D~s_pgr·
tos. determinando também o prazo para a efetivação da
mudança.
O autor justifica a Proposição encarecendo que "Capi~
tal" vem do latim e significa ·algO -··essencial, fundamCn~
tal", ''cabeça (caput) de alguma coisa" ou, como termo
geogrãfico, "cidade principal dum país". Dai decorre a
necessidade de o Conselho Nacional g._e DesportQs - 6r~
gão normativo e diSCiplinador do desporto nacional fixar sua sede ern brasília, junto dos órgãos máximos de
decisão da administração federal a fim de superv-isionar
fiscalizar a aplicação no País das normas disciplinadoras
dos esportes.

e

O Projeto original, apresentado em 1976, recebe.u em
1984 substitutivo da Com_iss~o de Esporte e Turismo,
adotado pela Comissão de Educação e Cultura e aproVado na íntegra pelo plenário da Câmara dos _P~putados.
A transferência do Conselho Nacional de Desportos
para Brasflia revela-se media adequada e oportuna, de
vez que o próprio Poder Executivo, através do DeCreto

n' 91.246, de 13 de maio de 1985 (DOU 14-5-85) e da
Portaria do Sr. Ministro da Educação n~'473, de 18 deJU·

Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 424, de 1985
"Sobre a criação de uma Comissão Especial Mista;piir&eX:imlnãi'-õ--problema da água potável no
País."
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Fedo;;ral:
- :Req·ueírO"ii V. -Ex•, nos termos previstos no Regimento
Interno do Senado, arts. 75, "c", 76 e 77, a criação de
u.ma:-comissão Especial Mista, destinada a examinar, em
profundidade, o problema da água potável no País.
-rma=comíssãodeverâ ser integrada por onze (11) Se~
nhores Senadores e onze (li) Senhores Deputados, ten~
do o pra~o, prorrogável, de 210 dias para a conclusão de
seus trabalhos, e que deverão cUlminar na apresentação
de proposições e r_ecomendações, que possibilitem proteger a saúde do povo brasileiro, principalmente neste mo~
mento quarldO~ oS nlllllicíp!Os nãci-dispõem de recursos
capazes di~mf:didas efetivas neste particular e são obriga~
dos a assistir seus muriic_ipes-ingei"ii" ·o ptincipalliquido
comaminadg__ 4e ~?j_a sorte de agentes poluidores.
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Para um_ perfeito levantamento da situação nacional
no tocante à qualidade e até mesmo à falta de água potá~
vel, devem ser assegurados à atual Comissão Especial
Mista, os meios que permitam percorrer regiões e convo~
car pessoãs para um debate amplo sobre tão grave
problema, que, segundo a ONU, já preocupa todos os
Países do Mundo.
Justificação
Mais do que preocupante, são sombrias mesmo as
conclusões da pesquisa que solicitei fosse elaborada a
respeito do problema da água potável no País e que, integrando a justifiçação ao presente requerimento, constituem o passo inicial para os trabalhos da Comissão Es~
pedal Mista cuja criação ora se pleiteia.
As perspectivas indesmentidas de sérios riscos para a
saúde, decorrentes da contaminação da água destinada
ao consumo da população, bem como, principalmente,
as advertências reiteradamente feitas por pessoas e organizações da maior respeitabilidade em todo o mundo
acerca das probabilidades de falta d'água, em futuro não
muito distante, tudo isto aconselha, exige, que o Legislador brasileiro passe a examinar o problema com toda a
profundidade que lhe seja permitida, com vistas a orien~
tar uma polftica conseqüente a respeito da matéria.
Sala__ d_a:> Sessões, 18 de_ outubro de 1985_. - Nelson
Carneiro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU REQUERIMENTO.Ãgua Potável
Em nosso planeta abunda a água, assim como os demais elementos básicos para a subsisténda humana. f: o
que se passa com os alimentos, a habitõ:lção, a saúde, a
educação e o ôcio: é~ sua má distribuição que cria desigualdades entre sociedades e dentro de uma mesma sociedade. Nada pode negar a má distribuição "objetiva"
desta substância indispensável. Todos sabemos quão
drasticamente pode afetar a um mesmo paLs, inclusive a
uma mesma comarca, uma pluviosidade escassa ou..
abundante. Mas também a história ensina como sociedades inteiras constroem suas relações sôcio~econômicas e
de controle sobre a água, como o antigo Egíto; como a
rede de abastecimento de água em Fez, construída há
mais de oito séculos, segue fornecendo água potável cristulina a cada casa da cidade, e como uma canalização pa~
ra_lela__çompreende um sistema de eliminação de águas residuais que não apenas evita a contaminação, como rea~
proveita a água para irrigação agrícola. Vártas soluções
encontradas para o problema da água vém demonstrar
que quando se juntam a consciência social e a criativida7
de humana, se encontram sempre soluções para soluciO~
iwr e superar a má distribuição "objetiva" da água.
O panorama geral, entretanto, está longe de ser idílico.
A explosão e desorganização industrial, a contaminação
e ~t negligência tornam a crise da água uma das mais
sérias. Alcançou tais proporções que no plano interna~
cional já se expressou preocupação pelo seu futuro imediato. Segundo cálculos, as atuais zonas de irrigação do
mundo deverão aumentar em quase 50% para poder
cobrir as necessidades alimentares da poj'fUlação do ano
2000._

Para poder aplicar remédios localmente, é preciso en~
conlrur soluções no nível internacional. Para que possa
brotar uma nova ordem econõmica internacional, o
acesso eqUitativo a uma conservação planificada das
ú,g_UUS há de ser p_arte das negociações e acordos globais.

DlÃRfÕ DO CO~GRESSO NACIONAL (Seçãoil)
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Demasiado ou Insuficiente
Resumo de arti'go de Obeng, Letitia E .• publicado em Ceres, revLçta da FAO sobre o desenvolvimento; julho/agosto

de 1975, n' 46
A dependência da água não é uma característica dos
países em desenvolvimento. h também um requisitO fun~
damental para as necessidades básicas dos países indus~
trializados. Uma lata de legumes requer 40 litros de á~
gua. O petróleo não pode subsistir sem água. t preciso
lO litros de âgua para se produzir um litro de gasotina, A
Arábia Saudita, rica em petróleo, mas pobre em água,
está estudando a possibilidade de gaStar 7 a 8, milhões de
dólares na dessalinização da água do mar para usos do~
méstico t; industrial. A água é indispensável a todos os
níveis de desenvolvimento,
O NiiGJ, o Amazonas, o Mississfprsão tão velhos quan~
to a irlfluência qtie exe_rcera_!ri na história. Nas zonasru~
rà.is a água influiU na localização-dos povoados, na esco~
lha de pontos de repouso e na instalação de algumas"'in~
·dústrias. Ferozes guerras tribais se desenvolvç:ram pelos
direitos sobre a água e até hoje violentas disputas surgem
para o controle dos sistemas hidrológicos internacionais.
As chuvas e seus sistema variam conforme as regiõeS.
Há zonas bem servidas e zomls mal servidas.
A água superficial é abundante em algumaS regiões. O
Amazonas, o maior rio do mundo, desagua 1800 m·' por
segundo. O Congo tem uma grande zona de ~ptação. O
Nilo tem uma capacidade de drenagem de 2.850.000
km 2 • O Z<imbi!ze e o Niger irrigam uma zoila de quase
2,5 milhões de Km 2 • A regiã_o americana tem 33% e a
África 12% do fluxo disponível mundial. Além disso exis~
tem mil pequenos riOs, arroios, lagunas, a maioria dos
quais é indispensável para os trabalhos agrícolas, pois
contribuem para a irrigação do solo.
Só na África existem unS -970.000 km 2 de lagos. O lago
Vitória tem uma área de 176.000 km~. As cascatas de Sal~
to do Enjo. na Venezuela, são as mais altas do mundo,
com 915 metros. Outras cascatas (entre elas Gersoppa,
na lndia: 253m.) são também notáveiS. O mundo em deM
senvolvimento parece estar bem dotado de água suterrâ-

nea. Acredita-se que no deserto do Saara exista um lago
subterrâneo bem grande.
O mundo em desenvolvimento dispõe de uma boa par~
te dos recursoS hídricos naturais mundiais, mas sua dis~
tribuição é desigual e há grandes zonas em que a âgua su~
perficial é escassa ou não existe durante a maior parte do
ano.
No contexto de desenvolvimento, a ágUa é essencial
para as necessidades tlomésticas, a agricultura e a indústria: É responsável pela presença de algumas doenças de
baixo_ nível sanitário. Num estudo de .OMS de !970, ficou provado que 72% dos 1,73 milhões de habitantes que
viviam em zonas rurais, apenas 44% tinha acesso a alguma água potável. A quantidade de pessoas sem ãgua no
sudeste asiãtiC:ci-é--de 632 milhões.
- Na agricultura, a água é a chave para aumentar a produção através _da irrigação. Exemplos antigos como os
do Egito, China, Peru e México confirmam a utílização
dit águã para irrigação.
A tecnologia moderna fomentou a construção de com~
plicados projetas de aproveitamento de rios para diver~
sos-fins, que tem contribuído para a irrigação extensiva e
constante. Calculou~se que dos 3,2-rriilhões de hectares
de terra potencialmente arável, 2.020 mil~ões estão si~
tuados em terras em desenvolvimento da Africa, Ásia e
América, das quais 1.330 milhões são terrã.s irrigáveis. A
.água disponível nestas três regiões poderia irrigar 1.316
milhões de hectares, mas em 1962 só 563 milhões de hec~
tares eram cultivados~
As razões disto devem ser encontradas na escassez de
mão~de-obra e na falta de recursos. De qualquer forma,
o acesso à água ea 9isponibilidade dela são os principais
fatores. A água superficial, muitas vezes, está muito longe de onde se necessita, e é preciso construir aquedutos e
canais para o que é necessário inversões em -equipamentos iÕ1portados ou desenvolvimento de materiais locais
para este uso. Do mesmo modo a água subterrânea pode
ser abundante e de boa qualidade, mas de pouco serve se
ni)o se pode díspar dela ali onde pode ser utilizada. Neste
caso u utilização depende dos sistemas de bombeamento
de água.
·

A salinização é outro problema ameaça que paira
sobre a água potável. Mas o mais grave problema é
aquele vinculado à saúde pública, Um problema complexo ~9 usí) e explo_ração da água que atinge as pessoas,
suaS· casas, a higiene e o contato com a ãgua.
Invariavelmente, a malária, a esquistossomose e outras doenças cuja origem está na água, aumentam quando os trabalhl:ldores agrícolas e os agentes que as trans~
mitem entram em contacto com os projetas. A esquistos~
somose ê uma doença da irrigação, mas está por demais
vinculada a outros projetas hídricos. A saúde piorou
muito no Egito, onde se pratica a irrigação hã gerações.
Em 1952 um informe oficial dizia que a expectativa de
vida era de 27 anos para as mulheres e 25 para os homens
e descrevia esta zona rural do Egíto, a zona do delta,
como .. virtualmente destruída" pela esQuistossomose. O
combate que vem sendo feito, alêm de caro e difícil, não
vem sendo eficaz.
Isto talvez porque o controle da esquistossomes deves~
se ser feito de forma global, levando em conta a utili~
zação de água potável e os sistemas de eliminação de
resíduos humanos, boas instalações sanit4rias e as atividades sociais e culturais que afetam o uso do solo e da ãgua, e a educação sanitária nas comunidades afetadas.
Os países que não têm petróleo ou carvão mas possuem_ abunda!!!~- recursos hidrológicos dependem da
energia hidroelétrica. Nas últimas décadas foram construídas grandes represas nos países em desenvolvimento
que servem, principalmente, para armazenas água e produzir energia elétrica. Mas podem também ser utilizadas
para controlar o volume de água, os sedimentos e a sali~
nidade, para abastecimento público de água, para á pes~
ca e a agricultura, o transporte, a conservação da vida
natural e recreio. Este tipo de projetas hidrológicos são
muito valísos para o processo de desenvolvimento, mas
também exercem- um impacto desfavorável e complexo
no meio ambiente. Sua construção acarreta problemas
de ecologJã. humana, poiS a inundação de um rio desloca
gente que deve ser recolocada. A ruptura social e cultural
da vida e o processo de readaptação são processos complexos e enormes. As quatro grandes represas da África
deslocaram 1.458.285 pessoas. Na Tailândia 25 a 30 mil.
A reabilitaç.ão compreende a construção-de muitos po;.
voados, a satisfação das necessidades comunitárias e o
estabelecimento de sistemas agrícolas viáveis e de pesca.
A própria acll-mufação tísica da água produz também
transtornos n_a es~rutura do solo. Pode afetar a água mineral subterrânea e aumentar a atividade sísmica. Nos
próprios lagos se -produz Uma acumUlação paulatüia de
sedimentos e limo que reduz a vida nas represas quando
é pesada. Outras trocas físicas podem incrementar a pro~
dução biológica. O crescimento excessivo de algas e de
ervas aquáticas constitui outra ameaça para o uso eficaz
da repres<l e da água do rio. Embora as plantas aquáticas
possam ser benéficas para a pesca, interferem fisicamen~
te no acesso à água e tendem a favorecer a evapotranspi~
ração e a criação de invertebrados portadores de doenças
e às vezes contribuem para a degradação da água.
Apesar de tudo, e;r.;istem, por outro lado, vantagens.
Alguns projetas hidrológicos são susceptíveis de favore~
cer a agricultura e logo de aumentar o abastecimento de
proteínas. As represas favorecem a produção pesqueira,
a qual multiplica~se várias vezes· dufai-lte o período de
formação da represa . .Ourante gerações utilizou~se a âgua c_omo meio de transporte e a água em algumas zonas
constitui um dos meios mais importantes de comuni~
cação. A exploração das atividades recreativas, sobretudo nos lugares aquáticos naturais como cascatas, lagos,
rápidos, assim como a vida selvagem e vegetal vinculada
a eles contribuem para melhorar algumas economias em
desenvolvimento. A introdução de medidas de precaução quando se faz a planificação, contribuiria para
aumentar as possibilidades da água nos projetas em desenvolvimento.
Não há dúvida de que os recursos hídricos são extremamente valiosos para o desenvolvimento. Mas estão
expostos à contaminação dos resíduos humanos e do~
mêsticos, dos produtos químicos 3grfcolas e dos desaguamentos industriais. Também estão sujeitos à degra~
dação da qualidade qu<1ndo se violam as nascentes e vertentes, se destroem a vegetação e os bosques protetores e
se fomenta a erosão e a sedimentação.
A ilgua que corre pelo rio parece não ter fim. A âgua
parece abundante e inesgotável para aqueles que a pos-
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simultaneamente, permitindo também a produção inten~
siva de salmoura, que é bastante útil para a conservação
do pescado. Ã pressão atmosférica normal, ou seja, de
760mm, a âgua doce se congela a zero grau e se vaporiza
a 100 graus. Se, no entanto, a pressão for sendo baixada,

a ebulição passará também a se realizar a temperaturas
mais baixas, enquanto o ponto de congelamento
mantém-se em zero grau. No caso da água doce, o ponto
tríplice é atingido sob a pressãO de 3,94mm. No que se
refere à água salgada, as condições são um pouco diferentes, mas em nada alteram a eficiência do sistema.
Com a vantagem de ser opcional entre a produção de
gelo e salmoura e a de água doce, este método é um dos
mais baratos.
Contaminação: ameaça mundial
Muito menos visível que a contaminação das águas de
superfície, a das águas subterrâneas preo,cupa especialis~
tas e legisladores de muitos países, pela importância de
seu consumo. Na França, quase a metade da água distri~
buida aos consumidores é de origem subterrânea (46% ),
enquanto na Áustria as águas subterrâneas representam
99% da água utilizável; na Alemanha 92%; na Itália
88,7% e na União Soviética 70%.
As causas de contaminação dessas águas são cada dia
mais numerosas. São ás nietais pesados, os pesticidas, os
hidrocarbonetos, cuja eliminação é difíçil, acumulandose de maneira inquietante. A gama de agentes contam.i~
nádores é bastante variada. Uma forma especial de contaminação que tóma proporÇões cada vez maiores -é a
dos lençóis aquáticas formados pela liquefação da neve
acumulada nas estradas. A esse respeito foi feito um estudo sobre o conteúdo de cloro das águas que se depositam sobre as principais estradas da Bélgica, nas quais
conforme o rigor do inverno, se pode recolher mais de
100 mil toneladas de sal.
Parte dessas águas, que formavam a principal fonte" a ...
alimentação dos lençóis aquáticos, corifinha mais de
uma grama de cloro por litro. Outro perigo: o emprego
maciço de fertilizantes, herbicidas pesticidas nas zonas
agrícolas, reduz, as vezes, a capacidade depuradora do
solo. Outro perigo: a contaminação pelos nitratos que
pode provocar na população infantil acidentes graves,
pois a transformação dos nitratos em nitritós conduz à
formação de metamoglobina no sangue e asfixia o bebê.
Salvo casos excepcionais de contaminação direta, a
contaminação por bactérias das águas subterrâneas
acontece muito raramente, já que uma débil camada de
terreno bast::~ oara eliminá-las. Investigações efetuadas
ml URSS demonstraram _que as bactérias patogênicas e
os vírus não sobrevivem mais de 100 a 150 dias nas con·
dições das águas subterrâneas.
São conhecidos alguns casos de contaminação de águas potáveis por cemitêrios, poi' se encontrarem estes
demasiadamente próximos das camadas d_e captação das
§guas. Mas uma das fontes mais perigosãs de contaminação é a dos hidrocarbonetos. Os depósitos de gasolina
explodidos pelo exército francês para deter o avanço alemão durante a última guerra provocaram, numa região
da França, uma contaminação das -águas subterrâneas,
que ainda não desapareceu, ~ dificil imaginar o que
aconteceria se se rompesse um oleoduto numa região ha~
bitada, Em muitos países se ·estuda febrilmente a fim de
se encontrar meios de descontaminar os lençóis d'água
afetados pelos hidrocarbonetos. Um deles, ê injetar, por
meio de poços, produtos químicos que rompam as moléculas dos produtos petrolíferos, ou provocar atravês desses mesmos poços a hidrogenação dos lençóis contaminados.
Águas Subterrâneas Brasileiras
As ãguas subterrênas estão caracterizadas em três tipos:
a) o domínio das bacias sedimentares onde a sucessão
de camadas arenosas e argilosas propicia a ocorrência de
grandes volumes (as reservas totais são calculadas em 16
trilhões de metros cúbicos) mas bem protegidas dos
agentes poluidores
b) faixa areno~argilosa de extensão limitada com um
potencial de 3 trilhões de metros cúbicos de água de boa
qualidade, mas muito vulnerável aos agentes poluidores.
c) reservas de rochas consolidadas, onde as águas são
de qualidade química inferior e vulneráveis à poluição.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Brasil não Preserva suas Águas
O Brasil ainda não dá importância à preservação e ao
controle da qualidade das águas subterrâneas, embora
sua participação no abastecimento da população seja estimada em 80%. O uso descontrolado da água subterrânea tenderá a agravar os numerosos problemas já exis~
tentes, com efeitos mais agudos sobre a saúde pública.
Sob -Condições naturais, o ciclo hidrológico tende a estabelecer O_ equilíbrio que tádaviã -é" perttiibado pelo homem ao usar os poços de forma inadequada.
- Em Sâo Paulo, por exemplo, esse uso inadequado
atinge pelo menos 50% da população, uma faixa que seguramente não conta com serviços de água, e bebe água
de qualidade duvidosa.
Com todas as preocupações de controle e tratamento
dirigidas para as águas superficiais captadas pelos sistemas públicos de abastecimento, não sé dá maior importância à presei'Vaç8o da qualidade dos lençóis freáticos
(primeiro nível mais- importante de acumulação das águas no subsolo) que, entretanto, ainda atendem as necessidades de grande parte da população. A contaminação progressiva desses mananciais é um problema que
os hidrogeólogos brasireiros classificam como "grave".
No Estado de São Paulo a situação é sensivelmente agravada pela maior dimensão das concentrações urbanas e
pela maior intensidade das atividades industriais e agrícolas. Dados disponíveis sobre a qualidade da água revelam a freqüência de pocos com grau de poluição mais oU
menos acentuado.
Uma legislação severa deveria disciplinar a implantação de cemitérios, depósitos de lixo, estábulos, postos
de gasotina, ·determinados tipos de indústrias. A expio~
ração das águas subterrâneas precisa ser submetida a um
controle capaz de garantir o seu USo e conservação. Afgumas tentativas detuadas pelos Estados, no sentido deestabelecer um certo dtsciplinamento, tem esbarrado na
falta de uma legislação federal adequada.
____ Co:mo ·apenas 37% do território nacional possui âreas
promissoras em termos âe lençóis freáticos, se não forem
tomadas medidas capazes de disciplinar a situação calamitõsa atual, corremos o risco de, a médio e a longo prazo, termos os nOssos recursos de água subterrânea totalmente poluídos.
O inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste, patrocinado pela SUDENE, revelou que mais de 50% dos 7
mil poços cadastrados naquela área acusava a presença
de nitratos, que representa um grave risco à saúde da população infantiL Na região da Grande São Paulo e Ribeirão Preto tambêm foi constatada a presença de nitratos a 50 e 100 metros de profundidade.
As condições atuaís de utilização, atendendo exclusi~
vamCilte a finalidades ou interesses particulares c6náuzem a um grande desperdício de vidas humanas, recursos
fltüinceiros e mesmo hídricos. Por isso, não é de se estranhar que a taxa de mortalidade infantil permaneça elevada e que casos de hepatite, tifo, disenteria e outras infecções entéricaS assumam caráter epidêmico.
Preocupação Mundial
A água tem se constituído em grave preocupação para
grande parte da humanidade, O aumento da densidade
demográfica nos países altamente industrializados, associado à própria ·concentração industrial pi'ovocada pelo
progresso material desses países, submeteram os respectivos recursos hídricos a uma dupla pressão: a da necessidade crescente para abastecimento humano, industrial e
agrícola, e a detetiõração da sua qualidade em decorrência exataffiente do seu intenso uso. Passara a ser, assim,
exce_ção à regra as áreas de abundância a disporiibitidade
de recursos hídricos e, particularmente, aquelas em que
esses recursos se encontram ainda livres de poluição em
nível inadmissível para a vida e a atividade humana. De
um modo geral, não só para esses fins, mas para a pro~
dução de energia e também para o sistema de transporte,
o aproveitamento das águas interiores foi realizado ao
'extremo nos países desenvolvidos, podendo-se dizer que
nesses países resta poucos aproVeitamentos ainda por fazer.
Ao contrário, em várias regiões em vias de desenvolvimento localizam-se recursos hídricos ainda por aproveitar sob diversas modalidades_e principalmente potenciais
energéticos que _correspondem a uma capacidade de ge-
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ração por instalar, consideravelmente superior à já utilizada,
Cresce de importância, por outro lado, o uso-de certos
cursos, nascentes e lagos que, pelas suas características
especiais e sua possibilidade de preservação ou recuperação, podem servir de refúgios da natureza. São eles de
especüi.l ímporância para as..,regiões de densa população,
onde tais reservas adquirem valor excepcional pelo fato
de representarem a possibilidade de renovação do contacto com a natureza.
O problema de água doce das correntes interiores
configura-se, assim, com grande contraste entre a situação do país de densa população e a do pais escassamente populado, entre as regiões de intensa industrialização e as ainda insipientemente industrializadas.
Legislação Antiquada: Brãsil
A legislação brasileira Sobre águas- o Código das Á·
glias- estâ ultrapassada, pois data de 1934. Vários anteprojetos de novos códigos já foram elaborados porespecialistas e técnicos ,diversos, mas até hoje ainda não resolvemos este problema que, a cada dia que passa, mais
grave se torna, Num país como o nosso_ a política de águas- tem de conter princípios que nos encaminhem no
sentido de impedir a deterioração das águas, a fim de evitar que' se torne impoSsíVel a sua recuperação futura.
Esta política não pode estabelecer os mesmos critérios,
as mesmas normas concebidads em outras regiões, onde
o estágio de evolução do aproveitamento das águas interio-res-e PfiTtcipalmente o respectivo estágio de deterioração, corresponde àquele que só será atirigido na maior
parte do Brasil dentro de 20 ou 30 anos.
Devemos reconhecer que em número restrito de áreas
urbanizadas, especialmente no eixo Rio-São PaUlo, a
utilização das águas atinge já ao mesmo nível crítico dos
países desenvolvidos. Desse ponto de vista há no Brasil
toda uma gama de estágios de evolução, desde as áreas
em que o problema se assemelha aos dos países desenvolvidos até o virtual estado natural em regiões que só há
pouco começa a ser conquistadas e ocupadas, Para nós
Crítico ê o problema da qualidade das águas em torno
dos grandes centros urbanos, que cresceram de forma excessivamente rápida. São Paulo é uma cidade circundada
de esgotos, e o Rio de Janeiro apresenta um quadro de
poluição em sua orla marítima que causa apreensão.
Belo Horizonte é uma cidade atravessada por esgotos em
quase todos os sentidos _e outras capitais ou concentração urbanas de menor porte têm tambêm problemas
críticos de poluição de origem demográfica e industriaL
A nossa situação no domlnio dos recursos hídricos é
original e típica do desenvolvimento de nosso pais e, por
isso, requer solução própria e local, sem cópia de outros
países. Conselheiros externos com instruções sobre a
conservação de nosso meio ambiente e aproveitamento
de nossas águas interiores-'só podem nos trazer confusão,
pois o problema é local. O que ê certo é que não podemos mais fazer frente às dificuldades presentes no setor,
nem àquelas que teremos de vencer no futuro próximo,
com um Código de Águas que foi idealizado no principio
do século e atualizado na déc-ada de trinta, quando foi
proinulgado. Ao tempo de sua aprovação, a cidade de
São Paulo e seus arredores contavam com um milhão de
habitantes. Hoje ultrapassaram a casa dos 10 milhões. O
riosso Código de ÁgUas precisa ser baseado em nossa
própria tradição, adaptado, porém, à nova conjuntura.
Planasa
Em abril do ano passado, o Conselho de Desenvolvimerito Social aprovou o Plano Nacional de Saneamento,
que visa atender até 1980, com água potável, a mais de
80% da população urbana em pelo menos 80% das cidades brasileiras e todas as regiões metropolitanas. O PLANASA programou também o atendimento até 1980, de
todas as regiões metropolitanas, capitais e cidades de
maior porte com serviços adequados de esgotos sanitários. As Cidades e vilas de menor porte serão atendidas,
na medida do possível, com um sistema simplificado de
esgotos.
O Plano Nacional de Saneamento Social, elaborado
-pelo MiníStério da Previdência -Socia1 ampliará substancialmente a ação do PLANASA, desenvolvido atual~
mente pelo BNH, mas manterá seus princípios fuõ.damentais - técnicos e financeiros. O novo plano consti-
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tuirã importante fator na melhoria da qualidade de vida
de elevada parcela da população brasileira.

Entendtmentos elaborado_s entre os Mimstêrios do lnterior e Saúde resolveram dinamizar a atuação d_a-fun.dação SESP, com três objetivos básicos:
1. aperfeiçoar os serviços de controle permanente .da
qualidade da água, por meio de convênios a_serem ce-.
Iebrados com as companhias estaduais de saneament.Q,
com a interveniência do BNH, que poderá colaborar financeiramente para o aperfeiçoamento desses serviços;
2. expandir serviços de abastecimento de âgua e esgo-

tos na zona rural;
3. transferir, sempre que conveniente, o_ cOntrole de
serviços locais de abastecimento de água e _serviços d.~.~
gotos às companhias estaduais de saneamento.
OMS: Normas Internacionais para a ~gt!_a_ po~~":el ___ _
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tores de água quente; gos'to adstringente ou coloração e
corrosão dos encanamentos, conexões e ut_ensílio_s; sabor, coloração, depósitos e proliferaçãO- de ferrobac---1êi+â;;õu escliriciiri~tô~· ·d~:~rCZa;SãbOf OUTri'TtãÇão- gastrointestirial na presenÇa de sulfato; sabor ou cõ!Oração
ou depósitos nos en-canamentos ou escurecím_ento; irritação gastrointestinal, quando hâ magnésio ou sódio; satu?r- adstfi_ilgente- õU_-deP~sitos--opalin?s e_ arenosos.
- --EXame gerai âOS caracteres físicos,-quírn1cos e oi'gariolêpticos da água.
6. Amostras para os diversos tipos de análise e intervalo-s máximos aceitáveis entre duas torilã.das de âgua para
tais anál_ises. _

ainda continuava contaminada pela poluição orgânica e
Ficheux foí obrigrida a passar a utilizar a rede de distribui~ào de duas comunidades vizinhas.
- -x-seae-ilOS-~üneaçac:Wossas torneir·as ainda não estão
fUnciori'an-do na.-oase-do Cánta-gotas, nias, a·não set que
_-passemOS a -Ci:mü·olar de maneira draconiana as nossas
reservas de água doce, corremos o risco de ter que en~
frcnt<.~r seu racion_amento.
Há pOUcO a F AO advertiu os governos europeus de
que uma iirãVe penúria: de água nos ameaçava. Segundo
os especialistas da organização, o consumo ~e água ~res
ce serri cessar âevido à expansão demográfica; há menor
abundância de _çhuvas e a poluição está diminuindo
grailde pãrte da.água utilizáveL
Um racionamento seria sentido de forma muito dura.
O homem ocidental consome muita água.

--- Aproveitamento de "icebergs"

Para suprimento de água 'POtável a cidadeS brasileiras.
- - Professor José M. de Azevedo Netto - Resumo
A água potável não deve co_ntc;r mict:Qorgô,lnisr!}O~ nem
.. _-g~gui)_90 OJ~_[qJes~Qr)Qs_é N- ~~-~ze_v:e~o ;Netto_~ ~~~a
substâncias químicas a concent~;:açõ~ que possam
de reboc_ar "icebergs" da Antârtica para a costa brasilei_ r-ª _pod_erá__ parecer,_ à primeira vista, faittástícã -ou- 3.1é
ameaçar a saúde _do hom~m; além_ d_isso~ deve s~r_ ~ão
agradável quanto as circunstâncias o permitam. b immesmo absurda. O empreendimento ê, entretanto, factíportante que a água destinada ao a.bast.ecil'!len_to_pºb_lico
Yel e_ poderã ter uma das alternativas para o ã.basteci~
seja fresca, tran_sparente e incolor, sem sabores_ ou olor~
m~n.to_pú_bl~co de_ áreas onde mananciais terrestres sejam
desagradáveis. A situaÇão~-a construção e o fu~c~on~eScass(is"oulimi"tadàs.
~
menta e a inspeção dos s_istemas de ab~tec_i~.c?Q-t~__ij~ -~_ . A- Amâ.ftk<i~--mã(~ -extensa que Ç) Brasil, cont~m mais
de duas terças pãrtes- de toda _a água doce eXistente em
gua, seus depósitos e a rede d_e distribuição devem excluir
qualquer possibthdade de contaminação.
-nosso planeta. Lá ·se encontra água das mais puras: com
A Organização Mundtal de Saúde-OMS-propormenos de 10 mgflitro de impureza.
ciona orientações técnicas l1> admmistraçõ~ !a.Ditá.Jía.s... __,_A i4.Çlª_g._QJ!Pr_oyeitamen~Q-d_e ~ceberg_s __n~o ~nova_. Há
que desejam revisar e JnqQ~n!~a~--~~:us _re~lamen~_s,
_ .Q..Q.!!f.O mais de cem anos foram rebocãdoS ~equenos ''isobre inspeção de qualidade de âgua, atravh ae:pri.n~ ceberSs" de T:ãgün-a-·sân Rafel0lo- sUTãõ-C11ile, até o
porto de Callao, no Peru, com a fina.lidade de foroeJ;ipalmente, normas sobre assuntos d[ver_s_os_e_ processamento de novas inst_~lações. Entre as re~ome_ndaçõ~s, ___ menta de gelo industrial.
podemos salientar:
=- Nci Brasil a possibilidade está sendo considerada pela
I. Análise bacteriológica
primeira vez, embora as distâncias s_ejam consideravelmente menores as nossas cidades litorâneas que apresen-germes indicadores de contaminação fecal (E.. coli,
t<.~m maiores dif"tculdades na obtenção de água abundanStreptococcus faecalis, Cl. perfringens, Cl. Welchi)
te e de boa qualidade são: São Luís, Fortaleza, Natal e
- conteúdo total de microorgal"!ismos. D_e_t_en_ç~g__Qe:
-Aracaju.
germes coliform~s
cºli} pelo méto~o_ de canos rn_úl!!_';; · "-----"O professor Azevedo Netto dá informações e idéias espios. Método de tiltração por membrana
clarecedoras da técnica em cogitação:
-investigação de estreptococos fecais e de germes
a)_ gs ~iç~_Qçr&§.:· çm_ çgn_sideração §ãQ_gran_des__ mass!ls
_- _
_ __ _
anaeróbios et'.portilados
de gelo e encerram grandes volumes de água, aproveitá-normas de qualidade bacteriológica aplicáveis aos
veis economicamente por cidades de grande porte;
abastecimentos de_ água potável
b) o custo total de <lproveitamento da água, em prt-água distribuída por canos em rede de distribuição
mcira aproximação, pode ser estimado em 10 a IS centa-sistemas de abastecimento individuais ou de peque~
vos de ..:ruzciro por quilolitro (ml), inferior ao custo de
nas coletividades
·dessalinização (40 a 50 centavos);
c) é necessário "selecíonar" -"icebergs", não só pelo
2. Análise- virológica
tam<.~nho, forma, como também pela consistência ou es3. Análise biológica
tabilidade (ausência de fendas e fissuras). 'f: necessário
desenvolver uma técnica especial, uma certa "geologia"
4. Análise radiológica
de "icebergs";
Radiotividade na água potável:alfa global 3 pCi/1
d) para o reboc:.~mento é indispensável projetar equi---pumentos de propulsão e nov_os tipos de rebocadores,
beta global 30 pCi/1
muito mais possantes que os existentes;
5. Análises físicas e químicas
e) o deslocamento dos blocos glaciais provavelmente
-Evitar as substâncias químicas que, a d'eteriníiüidas
será feito a baixa velocidade (em torno de apenas 2
km/hora);
concentrações na água potável, podem se constituir num
perigo para a saúde, tais como: Arsênio -As; Cádmio
f) durante o longo e demorado percurso uma grande
- Cd; Cianuro- CN; Mercúrio total- Hg; Plomo- _ parte dos "icebergs" se derreterá, perdendo~se. Poderão
Pb; Selênio- Se.
----_- -_:_:~~:~:~:~-~:___ s~r-iºves-Li,g:J-90S: p~oçes_so~_p§Ira _rt?duzi~est'ª"yt;:rd"!_i
-Evitar pl?gUicidas- inseticídas, herbicidas e fungi- - g) riO-loCal -de-deitiitó o{:ifíiileiro piobtem.a-ro=--aãS
cidas- que, a baixas concentrações, provocam modifiprofundidades marítimas e _calado mínimo necessário.
cações organoléPtiCaS- da água e a tornam inaceitável
Esta condição limita as possibilidades de utilização aos
para o consumidor, independentemente de seus riscos tócusos favoráveis·
xicos.
_
_ _____ _.:_ --:-- ~) _u_~ ''_ic_e~e~g .. <!_ ser_apr_oveitado ~_'?derá ser ma~ti~o
-Evitar substâncias químicas que podem ser nOCiVas
iõ largo da costa-e ser-CõnCh.lzido POr pãrtes-a"õ põrit6 Oe
para a saúde, como: fluoretos, nitratcis, hidrocarbu_retos
apro_veit<lmento, por transporte ou bombeamento por
aromáticos policíclicos.
_ -~=- _____ _tu_hula.ç_õ_es;~
_____ ______
_
-~ _____ ~-Evitar substâncias e propriedades quimicas que ini) entre outros problemas, incluem-se os aspeCtos de
segurança à navegação, as influências possíveis sobre o
fluem sobre a aceitação da água tais como: substâncias
descolorantes; substâncias olorosas; substâncias que dão
microclima, as influências sObre a atmosfera e os efeitos
sabor; matérias em suspensão; sólidos totais; "pH;ôerer-:. --s-obre _a flom e fauna' marítimas, etc.
gentes aniônicos; azeite mineral; compostos fenólicos;
No dia em que- água faltar
dureza total; Cálcio- Ca; Cloretos- Cl; Cobre --CU;
Em maio de 1974 os 430 habitantes de- Ficheux, na
Ferro total - Fe; Magnésio - Mg; Manganês - Mn;
França, olharam com perplexidade para a água de seus
Sulfato- SQ4; Zinco- Zn que podem ter, respectivacopos: estava turva, amarela, lamacenta. A análise químente, os seguintes incovenientes: colorações; odores;
mic'a 'ievctou a existên-ti<J-de 10.000 estreptococos fecais
sabores; escurecimento ou possível irritação_ gastrointesem cada litro de água.
tinal; sabores ou corrosão; sabor e espuma; sabor e cheiOs efluentes de uma criação de animais e de uma usina
ro depois da cloragem: sabor, especialmente em águas
de tratumento de beterrubas poluírum o lençol freático
coloradas; depósito excessivo de incrustações; formação
que alimentava a cidadezinha. Três meses depois, a água
excessiva de incrustações; sabor ou corrosão nos condu_-

ce. _

Salve uma
_

got~

-~·sav~_a_c!_r_op"

ou Salve uma Gota ê o que está escrito
em pequenos cartazes colocados no _lavatórios dos hotéis
de _Nova _York. Você pode participar da defesa da água,
diminuindO, em Primeiro lugar, o seu consumo. _
V;.i_;] se_~s bicas não __est~o gotc?Jando_ e cons_erte aquele
pinga-pinga qÜe o vem~a-bgfrecendO há tantos m~es. Dê
preferência aos banhos de chuveiro (você gastará 45 litros em vez de 150).
_Pense na quantidade de água que é utilizada pelos aparelhos a seu reçior: quantos litros para fazer funcionar a
mãquina de lavar roupa? Fique atento a seus gestõs. me...Cffi.njçQ§ __~_ç_o.r_r_ijª-:_s~_~!!:n~-~ssário deix_ar co~re_r 4 _litros
de -água apenas p'ara esCovar os deníes?
·
... ···
Evite poluir a água que está à sua volta: talvez ela sctia
novamente utilizada mais tarde. Não se_ esqueça que os
detergentes__são agentes poluidores: limite o seu consumo
a doses inferiores às preconizadas nas embalagens. Dê
preferência ao sabão puro, à resina de pinho e aos detergentes sintéticos. Jamais utitizar detergentes com enzimas. Pare de lavar seu carro com tanta freqUência: deixe
que às vezes a chuva se encarregue de f::lZê-[o.
Quando secareni as fontes como iremos matar a nossa sede?

-0-auiTiert.tOodO Qú-mero de habitantes do globo depende; da superação das restrições naturais que oferece o
meio ambiente e, em particular, da quantidade e distribuiç_ão de água. O uproveitamento e administração dos
recursos em água foram sempre questões importantes,
mais complexas com o correr dos tempos.
Os problemas relativos à águ_a são poucos mas fundamentais: a distribuição no espaço (muito abundante ou
muito escassa); a distribuição no tempo (quantidade excessiva_em certas estações ou anos e insuficiente em outros); a qualid<.~de química (com minerais em excesso;
pobre em minerais necessários ou contendo_mineraisnoclvos) e contaminação.
A hidrologi<J é uma ciência que conta três séculos. Foi
Pierre Pcrrault o primeiro a demonstrar que as chuvas,
por si sós produzem uma quantidade de água suficiente
para explicar o caudal dos rios e fontes, nó século XVII.
Hoje O mundo se pergunta se a água potável será suficiente para nós e para as gerações vindouras. Se o númem pe_ hJ.lbittJnt~ __ p~ssar J?ara os 7 bilhões por volta do
an-Q:Wõcr,=-çQriíõrffie -próg({ósticoi; -aumentará a fabricação de produtos alimentícios e outros. As cidades de
muitos mil_hõ~ sedio CQ_m~_!!_s_~_Ç:rescerão em (argut"a_ e
altuia.:Assím, os campos cultivados, as plantações e hortas _pcuparão zonas :urebatadas aos desertos áridos e aos
terrenc>S-(:)Uflfa'fibsos·:-Estuda-se u possibilidade de reduzir o consumo de á- ~ua-para ãs pl<.~ntações, que, freqUentemente, consómem
maíS água do qUe necessitam, o que constitui um problema grave nas regiões mais secas do mundo. A_ água se
evUpora afriivés de peqUenos poros nas folhas das plantas, os "estomas", capazes de se abrirem e fecharem. Os
fitofisiólogos investigam a possibilidade de regular arti_ficialmente o tamanho dessa espécie de poros, com a rr-ii.alidade de conscrv<Jr a água.
A iuigaçào aumenta de maneira notável nos últimos
10 anos, como conseqüência da maior demanda de alimCõtos provocada pela expansão demográfica e a melho_riu do padrão de vida.
Na agricullu_ru, é possível economizar água, mas somente reduzindo radicalmente a fotossíntese, e paralisando,- assim-, o desenvolvimento do vegetal.
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Água: sério problema para o mundo
Em I987 haverá uma reunião mundial sobre a utili-.

zação da água precedida por várias confe~ências preparatórias.
A água é essencial para todas as atividades do ho~em
e sua presença pode significar a diferença entre a v1da e
morte entre abundância, pobreza, entre guerra e paz. A
água indestrutível e passa por um ciclo próprio de renovação. Existe, atualmente, no mundo, a mesma quantidade aproximada de água que havia hã muitos séculos.
Um dos principais problemas da água é chegar ao consumidor. Uma proporção muito maior da superficie de
Bangladesh é composta de água do que a dos Estados

ê

Unidos. Mesmo assim, o norte-americano médio gasta
60 vezes mais ãgua <t,.oce do que o cidadão de Bangladesh. A água doce é essencial para a agricultura, a pec_uária, a irrigação; ã-pesca, as florestas, higiene pública,
etc.
Mas o próprio homem está envCnetiarido a sua água
num ritmo cada vez mais acelerado. En_t_r_e 75 e 90% da
população mundial bebem e usam água impura. A água
contaminada transmite dezenas de doenças_:_cólera, hepatite, tifo, desinteriã. A água contarriinada mata ou inutiliza milhões de pessoas por ano.
Só 3% dos 75% da superficte da terra cobertos por água são de água doce._ Para distribuir_ essa âgua P?r tod_a.
a população mundial seriam necessános enormes mvestlmentos.
__
Em termos globais, os recursos de água da terra são
suficientes para atender à demanda por muifos decênios.
Mas nem toda essa água é de fáCil acesso. A água pode
criar conflitos: o Alto Volta e o Mali, briga'm pela posse
das águas do rio__ Be:fL
Graves os problemas da manutenção da água sem poluição, entre eles: política, naCionalismo, soberania, burocracia, falta de recursos financeiros e intelectuais, falta
de capacidade adminiStratiVa·:---Os técnicos adiantam que a água Se transformará no
centro de debates nacionais em muitos países do mundo
antes do fim do século. Fazer reverter o processo de contaminação e garantir a manutenção das reservas restantes custa muito dinheiro. E ~erá p_r~_çi_so~a_C2Q!P~nJiar o
aumento da demanda criado pela elevação da população
e do padrão de vida.

Co~tribuição da ONU para os Recursos de Água no Triênio
1968-1970, no Brasil. (Principais)
I. Uma missã-o do Grupo de Recursos de Ãgua ECLA -_deu assistência aõ MiniStériO-aO -Interior para
o planejamento integrado de recursOs- de -água na bacia
do rio Paraíba do Sul. Da missão fizeram parte técnicos
em economia regional, múltiplos usos d~ água, ~idrome
teorologia, irrigação e drenagem, engenharia _sanítária,
hidroeletricidade, questões legais e adminstratívas. 1968
2. Técnicos da ECLA visitaram o Brasil em julho de
1968 para dar assessoria preliffiiilã.r noS-iiios mültiplos
da água e em questões administrativas em conexão com,
a organização e coordenação da utilização de recursos de
água.
_
3. A pedido da Prefeitura de Bfasília. uma missão
composta de 4 técnicOS- da ECLA e de um do
PASB/WHO deram assistênCia técni-c_a a assü~t~s_ relacionados com o uso da água da bacia do rio Paranoá.
4. Uma missão em cooperação com ILPES- visitou o
Banco de Desenvolvimento e o Conselho de Desenvolvimento de Minas Gerais em '1969,-pa:ra aUXiliar e aconselhar na estratégia desenvolvimentista_ para t?_ setor de
energia e potência hidroelétrica. -- ·
-

S.._ Dõis técnicos da ECLA participaram de três missões de assistência técnica ao Brasil em 1969 e 1970 para
aconselhar o Governo sobre a possibilidade técnica e
económica de 3 projetas para irrigação e contmle de
inundações no Plano de Irrigação Nacional.
6. Em 1970 um técnico da ECLA/OTC preparou uri1.
relatório sobre o projeto Taim, ·a pedido do_ DNOS, ciue·
examina as possibilidades futuras para Um projeto de irrigação e drenagem de 54.000 hectares numa das áreas
em desenvolvimento no Brasil.
7. Um relatório sobrCc o projeto de Camã.qua foi preparado em 1970 para o DNOS, que exa!"inava ~ possibilidade de mudança da estrutura produtiva e soc~al e uma
zonii agrícola de 200.000 hectares no sul. do Brasil.

DIÁRIÓ DO CONGRESSO NACIONA~ (Seção II)

Sábado 19 4095

8. Em 1969 um técnico da ECLA/OTC preparou um
documento titulado "Desenvolvimento Integrado do
Rio Paraíba do Sul: algunS aspectos da utilização dos recursoS de água no setor da__;_a~!~~~L!E~·::_
9.= ]Jm técniço da ECLA/OTC preparou um documento em 1970 com o titulo: "Relatório preliminar
sobre o Plano B_rasileiro de Irrigação Nacional", a pedido <(o ONOS

~~

~-

.. ..

.

~

..

lO. Tambérri a pedido do DNOS, um técnico da
ECLA elaborou em 1970 um estudo: "Relatório do projeto_~e Casara Mirin_"rio Rio Grãnde do _!'J_orte"_, que examina as possibilidades do projeto e considera diversas alternatiyas.
_
11. 1969: "Rio Paraíba do Sul: abastecimento-de água potável".
12. Um relatório--SObre matérias legais e instituci9müs foi em 1969, preparado pela ECLA para complementar o documento: "Desenvolvimento integrado de
ieChrsos de água da Bacia do Rio Paraíba do Sul", que
examina a capacidade da atual estrutura administrativa e
1ega1 para ãuiiliar a prom·ov·er o desenvolVimento dabacia.
13. _ 5 técnicos da ECLA com 1 da PASBJWHO, em
1968, elaborarãm um documento: "Os recursos de água
do Distrito Fedei'al-do Brasil", que analisa os problemas
chaves do abastecimento de água potável na área da capital, da poluição da água no Lago Paranoá, das doenças
endemicas da água, e da estrutura legal e administrativa
do uso da água.
14. 1969, técnico da ECLA preparou um documento: "Desenvolvimento Integrado, do Rio Paraíba do Sul:
algUns aSpectos do potencial de desenvolvimento".
15. Em 1969, um técnico de WHO/ECLA preparou
um· documento: "Meteorologia e Hidrologia no DistritO
Federal", subllnhando os recursos potenciais-de água, a
necessidade de estações de observação hidrometeorológica, e problemas de sedimentação e evaporação no
lago Parano~. __
-~
_.
16. A convite de uma comissão de alto nível doBrasil que elabora o novo Código de Águas, um téc'!l.ico da
ECLA pronunciou uma Conferência no Rio deja_,neiro
-.m 1968 com prévias definições sobre a formulação do
Código.
__
_
17. EmprêStimo de 213.800 dólares da UNICEF
para projetas de abastecimento de água.
18. O projeto trienal parã a BaCíã do Rio SãO Francisco tornou-se operacional em abril de 1967. O projeto
inclui o abastecimerito digo estabelecimento de dois esquemas pilotos para demonstrar a possibilidade econômica de uma agricultura irrigada e avaliar a conveniência coma· o impaCto econômícO e social da extensão deste
tipo de desenvõiviffientO através da região. Baseado nos
resultados, o Governo brasileiro subcontratou estudos
para uma ilrea de 7.000 hectares num Qos esquemas piloto.. _.O_d_csenvolvimento do resto do esquema ficou para
segunda área piloto. O projeto estava previsto para terminar em dezembro de 1970. Custo total estimado em
5.504.700 dólares incluindo um Fundo Especial de empréstimo de 864.700 dólares.
19. Assistência dada ao projeto de educação agrícola
e pesquisa agrícola da Universidade de Santa Maria, no
Rio Grande do Stii.
20. Serviços de consulta sobre água foram fornecidos à diversificação do Projeto" agrícola Mogiana em
1970.

21. Env-iado um técnico em hidrologia para Recife
no período de 31 de julho de 1967 a 31 de dezembro ~-e
1970: 78.925 dólares. O técnico --eStava auxiliando em
pesquisa hidrológica geral na região do Nordeste brasileiro para obter um conhecimento mais completo do ci..clo hidrológico e avaliar o potencial hidrológico da regiãO:
- -22~ EstUdOS ÍlidroiÓ8;icos da Baciã: do Alto Rio Paraguai, em 1969-1971: 1.856.260 dó~are; ?Cntro multidisciplinar para tfeinamento de técnicos em hidrologia, hidráulica e desenvolvimento dos recursos de água.
23. AssiStência técnica para área sanitária, incluindo
abastecimento _de água e treinamento de pessoal sanitário.
24. Centro de hidrologia aplicada: 1.856.260 dólares,
em_ Por~ o Alegre, _l96-ª- !~? l. _ _
_
25. Assistência para planejar e executar o controle
da pOluição do ar e da água em cooperação_ c;lf!' as ~uto
ridades do Estado de São Paulo e seus mumciplos dtreta-

.

inerffe interessados. Serviços de assessoria fornecidos em
1970 sobre a poluiç1!o ambiental. o projeto inclui poluição do ar da terra e da água, como de lixo sólido.
26. Serviços de consulta fornecidos para aconselhar
os aspectos de saúde na Bacia do Rio São FranCisco.
27. Serviços de consulta fornecidos para auxiliar no
estudo dos problemas de abastecimento de água e na formulação de pbnos para financiar a instalação de tais
abustecimentos, continuação do projeto.
28. Conselhos e assessoramento sobre a extensão dos
serviços básiCos de saúde incluindo a água rural no Nordeste do BrasiL
29. Eõ1outubrõ diT968 o Banc"oMW:iOíãl ariuneioü
dois empréstimos para projetas hidroelétricos no Río
Grande. Um de 22.5 milhões de dólares foi feito para a
Central Elétricli de Furnas S.A para o projeto de Porto
Colombia de 360-rnegawatts. O outro de 26.6 milhões de
dólares foi feito para a CEMIG para o projeto de Volta
Grande de 400-_megawatts_. Ambos os projetas fazem
parte d~_p_rogramas de grgtiJ9};__expansi!o.
30. Um empréstimo adicional do Banco Mundial foi
feito em maio de 1970 para FURNAS no· total de 80 mílhões de dólares para sustento posterior da companhia
no seu desenvolvimento continuado do potencial hidroelétrico do Rio Grande. O empréstimo-dará auxílio para
duas unidades geradoras de 150-magawatts à capacidade
atual de 900-magawatts, e para a construção de um novo
de 1.400 megawatts na Cachoeira de Marimbando, junto
, com as linhas de transmissão para o Rio de Janeiro. O
projeto :.~tingirá o período de 1970-1971..
31. __ Os projetOs do Rio Grande-fai:e:m pa"rte de um
programa para o desenvolvimento de suplementação de
potência elétric'a no centro-sul d~ Brasil. O programa
iniciou-se com uma ajuda obtida pelo Governo em 196366; ajuda de financiamento dada em parte pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e pela Agência Executiva do Banco Mundíal. Os financiamentos
continuam sendo fornecidos.
32. O Banco Mundial serve como uma agência executiva para um projeto, financiado pelo Governo brasileiro e pelo Programa de Desenvolvimento das Nações
U n"idas, para o estudo da potência que será demandada
em 3 Estados da Região Sudeste num período de lO anos
e traça um programa para estabelecer novas facilidade
para a geração de potência e transmissão. O projeto foi
aprovado pelo Conselho Geral da UNDP em janeiro de
1966; o estudo foi terminado em 1969 e oficialmente
apresentado ao Goverilo em abril de 1970.
33. O projeto de Fundo Especial para "Desenvolvimento de serviços meteorológicos no N ardeste do Brasil" começou em agosto de 1967, com duração de4 anos
e meio. Total do custo do projeto: 2.194,300 dólares.
Contribuição das Nações Unidas: I .229,869 dólares. A
primeíia Tase está praticamente pronta. Este projeto contém um estudo pormenorizado da pluviometria local nas
bacias ribeirinhas do Nordeste.
34. Um técnico em equipamento avaliado em 6.100
dólares foi e~pr_estad9_por3 meses para o labor?-tório de
tritiurri ambiental. Equipamento no valor de 14.200
dólares foi fornecido para o uso de técnicas nucleares em
sedimentalogia.
Luta contra a contaminação da água

Resumo das conclusões de uma Comissão de Técnicos da
OMS, que elaborou um estudo técnico sobre o assunto.
Qqer nos países desenvolvidos, como nos em desenvolvimento, observa-se o grave problema da contaminação da água, diretamente relacionada com a urbanização industrialização, que provocam uma crescente
demanda de água e um aumento dos despejos líquidos,
cada vez mais complexos. Essa contaminação reveste-se
de diversas formas, _cada qual com suas características
próprias e pode fazer com que a água seja menos adequada ou totalmente inadequada para diversos fins.
A água contaminada pode afetar gravemente a saúde
do homem e dar origem a Sl!rtqs epid~micos de doenças
infecciosas, alguns catastróficos. Pode afetar a saúde de
outros modos, direta ou indiretamente, por meios que
ainda nãO
conhece -bem.
A ãgua contaminada pode ser imprópria para a indús-tria, para a irrigação; pode dimínuir as colheitas. produzir contaminação dõs rios, destruir ou danificar a pesca,
que, em muitas regiões constitui importante fonte. de
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proteínas para a alimentação humana, inutilizar zonas
turísticas, diminuindo o valor estético e recreativo de
praias e lagos, ter um efeito acumulativo quase irreversí-_
vel nos lagos etc.
A contaminação das ãguas subt~rrâneas pode ser mais
grave que. a das .águas superficiais: embora ainda se investigue metodos de combater a contaminação da água,
não se deve permitir que a imperfeição dos conh~imen
tos sirva de desculpa para a inação. No futuro, a medida
que se multipliquem as fontes de contaminação, terâ que
ser aumentada progressivamente a eficâcia ·dos métodos
de tratamento e as investigações atuais devem orientar-se
nesse sentido.
A luta co.ntt:a a contaminação e a conse!vação das_âguas estão tão estreitamente ligadas que_as duas quest~es
devem estar subordinadas a uma me~ma a1,1toridad.e.
Para isso é necessária- a_ existência de um órgão, fundado
por lei, que tenha a seu cargo esses problemas.
Investigações que se recomendam:

-Efeitos que pode ter. sobre a saúde, a presença de Certas substâncias nas águris superficiais:
1. métodos par~ avaliar os efeitos nocivos da descarga de despejos na água, Aperfeiçoamento dos métodos
para determinar as concentrações ativas mínimas de diversas toxinas na ãgua, a través de provas biológicas.
2. efeitos tóxicos a longo prazo de certos metais e de
novas substâncias orgânicas sintéticas, que permanecem
na água mesmo depois de tratada pelos meios habituais e
que resistem ao tratamento biológico.
3. cortelação possível entre o banho na âgua contaminada e a incidência das doenças.
- Qualidade da água
1. possibilidade de estabelecer, com base científica~
normas relativas ao núniero nennissivel de r:oliformes na.
.1gua aeStinada aô aoastet..1'mento público depOis O.e tratada; aos banhos públicos _submetidos a vj_gilâ_ncia;__ ·aos_
bebedouros.
2. índices de sohrevivêflciidos microorganismospatógenos na ãgua do mar. Determinação da validade das
provas de numeração dos coliformes e dos estreptococos
para avaliar a qualidade da água do mar.
3. determinação dos coeficientes permissíve_i_~k Ql-:__
luição das substâncias tóXicas, ou nocivas, em geral, na
água bruta destinada a ser tratada para o abastecimentÇl,
público da água.
_
4. determinação da demanda bioquímica de oxigênio
de algumas substâncias orgânicas de estrutura conhecida
e de uso habitual.
-Águas subterrâneas:
1. ação purificadora que exerce a reposição da água
subterrânea nas distiritas con-O.ições geológicas.
2. acumulação de cloretos e outras matérias sólidas_
dissolvidas nas águas subterrâneas alimentadas por águas que jã serviram à irrigação.
-Métodos de tratamento para tornar a á~a potável:
1. criação de instalações «:onômicas de fittrâgem rápida com um mínimo de elementos mecânicos e com um
sistema sensível de lagavem corrente,
2. métodos para destruir os vírus e os nematóides
transmitidos pela água do abastecimento público.
3. possível funçãO de organismos indicadores, como
os colüormes e os estreptococos, para estimar a contaminação da água por ·enterovirus.
- Téciticas de trãt"amento de águas resfduais:
1. eliminação e inatfvação dos vírus mediante os roêtodos de tratamentQ_ de ãguas ~ervidas.
.
__ _
2. utilidade em diversas circunstâncias dos ta:g.~ques
de oxidação. Métodos de tr~tamento das águas procedentes do uso doméstico; eficácia da eliminação de germes patogênícos, macroparasitâfioS, microparasitários e
virus.
3. -emprego de tanques de oxidação para o tratamento das águas servidas de origem industriiil.
4. Descoberta de métodos práticos para proceder ao
tratamento terciádo _çia,s águas servidas com objetívo de
utilizá-las novamente.
5. Emprego das águas domêsticas cõm fins agricolas;
efeitos que estes métodos podem ter sobre as colheitas, a
água subterrânea e a saúde do trabalhador rur~l. __

-

GestãO e administração:

Métodos para determinar o valor econômico que
representam a melhoria da saúde pública. do abasteci-mento municipal e industrial da água nos lugares de recreio. como r,esultado dos programas de luta contra a
contaminação-.
2. Racionalização dos critérios de equivalência de
população, aplicados à contaminação mup.icipal e industrial em diversas regiões do mundo.
3. Estudo da, atitude da população perante a luta
Corttrà- a conta!Jiinação. Determinação da importância
que a p_9pulação atribui à água com fins reCreativoS e etltéticos.
4. -Estu-dOS comParativos internacionais sobre a eficácia de instit~ições e técnicas ·administrativas em matédâ deJuj:a_co:ntra_a contamlnàção.
s.-~--A;valiãçâ.o das" quantidades mírlimas de·- água necessãria:s para Satisfazer as e"igências individuais (consumo, eliminação de despejos, higiene pessoal) e as necessidades colc;:tivas (limpeza e saneamento).
6. Determinação do custo e da eficácia de. outras me:-:
didas, ·encaminhadas para combater a contaminação da
água.
_
7.- Aplícaçào da análise de sistemas e de técnicas de
tratamento automático da in(9rmação na exploração e
prôteção das bacias fluviais dos países e~ desenvolvi- mento.
1.

Luta_ cq_gtr_a a
VOlvimento

contamin~ção

da água nos países e-m desen-

Outra CQJllissão Técpica da O~S reco!Dendou para
os paísaes em desenvolvimento determinadas medidas,
das quais as principais:
1. Para obter_ a má.x,_íma prOtf:ção contra a contaminação, os planos relativos aos__ recursos _de água devem
ser parte integrante da planificação do desenvolvimento
urbanQ,_ ind1Jstri_!tl ou regional geral e não uma seqUência
desta planificação. Assim poderão ser protegidos os recursos de água vitais e eleger, para a expansão urbana a
indústria!, lugares que permitam reduzir ao mínimo os
problemas trazidos pela evacuação das águas resiQuais.
De especial importância para regiões em que a ãgua ê es~
cassa.
2. Como regra geral, convém planificar o abasteci~
mento de água e a evacuação das águas servidas de forma a aproveitar o melhor possível os recursos de água
existentes, sem risco para a saúde,P;,ua isso levar em conta a qualidade necessária da água destinada a diferentes
usos:
3. Para avali~r _o volume total dos recursos de âgua e
déterffiilla~ -sUa qU-alidade é preciso_ COTQpilar informações meteorológicas, hidrológicas, hidrométricas e hidro~e?~~g~c~:_per_tin~ntes.
4. Se se teme que as necessidades futuras sejam supe"riores--tú:is recurSos existentes, deve-se adotar medidas
que c~.~:bram este déficit através de lllétodos adequ-ª_Qc;>s g_e
trâtamento da âgua e das águas residuais, assim como
pela conservação, recuperação e reutilização da água e
_ aplicação de outros métodos.
5. Nos países em desenvolvimento é conveniente reunir o pessoal, o material e os laboratór:ios disponíveis
num organismo çentral, em vez de dispersá-los por diferentes serviços e instituições.
6. _A retenção da âgua em depósitos é_ o meio de conservação mais indicado nas regiões áridas e semi-ãridas,
q_u_~~dC!_!l_~-~~ e!<cedeJ:!.te na estação das chuvas e um déficit -na estaçãO das secãs. Tem a vantagem de poder melhorar a qualidade da ãgua e deve permanecer atento aos
riscos de .deterioração.
7. POâe~se lutãr contra a contaminação da água apli*
cando medidas preventivas ou reduzindo a CQncentração
~e detc::n:ni.~ados co_ntaminantes físicos, químicos e bi_o-~
lógicos a um nível compatível com o uso que se vai destinar a água~
8. Ao eleger os métodos para tratar águas servidas
ou efluentes industriais. os pa[ses em desenvolvimento
devem preferir os sistemas de baixo custo que não exigenu:[].aquinaria complicada, desde que não causem mo•léstias à população ou riscos para a sãude pública.
9. _DeVe-se Íazer todo o possível para garantir uma
preparação adequada de pessoal superior, docente e au~
xiliar de todos os níveis. Criar instituições de eqsino su-
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perior apropriadas, centro de estudos dos problemas surgidos com a luta contra a contaminação da âgua.
10. Uti_li~( todos os meios de informação possíveis
pata dar a conh~_r ao público a importância da luta
contra a contaminação da água e despertar seu interesse
por ela e lograr sua cooperação,
11. Que a OMS estude a possibilidade de ampliar
sua cooperação com os Estados Membros na criação de
-centros de formação profissional e na utilização destes
centros para- o estudo dos diferentes usos que se pode dar
aos efluentes especialmente na agricultura. Ajuda aos
Estados MembrQs para ampliar os serviços--de documen~
tação existentes;12. Ao projetar as medidas de luta contra a contaminação da água, deve-se adotar medidas para· a obtenção
de- fundºs: Que exígam a construçãõ utiliz"ação, e rnanu~
tenção das instalações.
Riscos para a saúde
Doenças bacterianas susceptíveis de serem transmitiãgua contaminada ou alimentos preparados
com estã áSUa

ctas Pela
Doença

Microorganismo responsável

cólera

vi"brio cholerae, inclusive o bioiipo
F.l Tor
shigella spp.
salmonella typhi
Salmonella paratyphi A, B e C
outros tipos de salmonella, shigella
proteus spp, etc

disenteria bacilar
febre tifóide
febre paratifóide
gastroenterite
diarréia infantil

tipos enteropatogênicos de escheô
chia coli

leptospirose
turlaremia (raro)

leptospirose spp.
pasteurella (brucella ou francisella)
tularensis

Todas estas são bactérias patogênicas transmitidas
pela água, uma das principas causas de mortalidade nos
países em desenvolvimento
Virus: certos vírüs se multiplicam no aparelho digetivo
humano (inclusive na faringe) e podem ser excretados em
grande q"uantidaâe nas fezes e são encontrados às vezes
nas ãguas usadas e poluídas, mas sua presença não repre~
senta um grave risco para o homem. Os que mais se encontram são: os enterovírus (poliovírus; vírus Cox.sackíe
e vírus Echo), os aenovírus, os reovírus e os vírus (ainda
não identificado) da hepatite infecciosa. Este último o
mais grave e provoca surtos quando as águas são polu[qas. E_~e.I!lplo é a epidemia de hepa~ite infecciosa ocorri'da em Delhi (1955~56) durant~ a qual foram registraaos
28 000 casos

Parasitos: o entamoeba histolytica é, entre os parasitos. qu~ _po~ell?. ~ i~geri_dos_. o agente responsável pe~.a
amebíase intestinal__(çlesinteria amebiana e suas complicações) e das formas extra-intestinais de doenças tal
como o abcesso amebiano do fígado. Encontra~se nos
países quentes e com más condições de higiene. A ascaris
lumbricpides e trichuris trichiura também podem ser
transmitidos pela água, mas a ingestão de partículas de
terra contaminada constitui o modo normal de transmiss_ão. A distoma_tos~ é outra çioença parasitária que pode
ser adquirida pela ingestão de ãgua contaminada contando os quistos de Fasciola e Dicrocoelium. A hidatidose é
uma zÕonuse ou ciCio cachorro-carneiro~caChorro e
pode ser transmitida ao homem ocasionalmente pela ingestão de ãgua de beber ou alimentos contaminados pelas excreções dos hospedeiros primários.
Rfos-,- lagos; canais eri1 países em desenvolvimento uti~
IizadoS para abluções, lavagens, despejo dC excreções humanas. usos domésticos pode transmitir infecções intestinais e doenças de pele, e, principalmente a esquistossomose.
Esqnistossomose: ou biliardose é uma doença crônica,
insidiosa e debilitante, que pode provocar graves lesões
patológicas e que mina as forças do individuo, diminuin~
do sua resistência e produtividade. Em muitos lugares do
mundo, pessoas que se banham nos lagos podem
adquirí~la de outros nadadores o prurido. Esta dermatite
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é provocada pela penetração através da pele de excrementos contendo esquistossomose de diversos animais.
A anquilostomíase e a stronguiloidose sã.o duas ÕtitraS
doenças parasitárias contraídas por via cutânea na âgua
poluída. A leptospirose é a principãl infecção bacterian~
transmitida ao homem pelos animais vertebrados pelo
cantata direto -com-âgua.

As praias e as--águas costeiras também podem transmitir inuitiis -doenças, assim como os insctos vetares aquáticos (impaludismo, oncocercose, febre amarela, a tripanossomíase ou doença do sono, a ftlariose etc.)
Organismos indesejáveis mais freqüenteine!nte encOntrados na água de beber
Efeitos

Organismos

obstruÇãO de estações de tratamen~
to e de tanques de distribuição.
Meio favorável ao desenvolvimento de bactérias que consomem o
metano. Podem tornar a água irobebível.
obstrução dos condutores de água
prejudicam a filtragem
pode tornar a água imbebível
podem favorecer a concentração de
germes patogênicos

depósitos biológicos

moluscos (dreissena)
algas, plumatella

asellus
nematóides
Poluentes particulares que perdem provocar riscos de
poluição quírriíca e radioativa: nitratos, ai'sênico~- selênio, fluoretos,- mercúrio, chumbo, cadmio, metais tóxicos, etc.
A dureza da âgua potável pode provocar doenças
cardio-vasculares
Compostos organoclorados: DDT e produtos vizinhos,
aldrin, lindano, dieldrin, heptacloro _~ seus derivados
e:JIQ.xidicos, endrin, podem tir pãPel impõrtante na po~
1uição da água, provocando, intoxicações violentas que
podem levar ·atê à morte.
Õs detergentes aiiiÕônicos também são altamente tóxi~
CoS, provocam as espumas nos tios,' atrapalham as ope-

Substâncias

rações ·de tratamento das águas usadas, etc. O governo
- norte-americano recomendou que não se usasse detergentes à bàse deãCiâO niffirõffiacético. Critério de norm!ls de

qu~lidade

da água:

A OMS propôs Normas Internacionais para a Água
de Beber, normas mínimas que considera susceptíveis de
sere-m·- observadas por· todos os países do mundo
Concentráções-limites provisórias para as substâncias tóxicas e-algumas outras substâncias que apresentam riscos
para a saúde:

ConcentraÇãO·mâxima (mg/1)

Substâncias t_óxicas
arsênico """' As
cadrnium - Cd
cianuretos - CN

0-,05
0,01

o,os

chwnbo - Pb

0,1
0,001
0,01

mercúrio-total- Hg
selêni.o- Se

Substâncias qu!micas que
apresentam risco para a
saúde

nitratos - N0 3
hidrocarburos aromáticos
poli_c!clicos

0,0002

PesticidaS
inseticidas
herbi.cidas
fungicidas

Principais métodos de avaliaçãõ de poluição das águas utilizados na Europa Central:

1. Métodos ecológicos: Saprobiensistcma de Kolkwt~...
e Mars_son. Sistema_de Fjerdingst·dd e sistemas semelhan-

tes
2. Métodos fisiológicos: comp-reen-dendo os métodÓs
indiretos e numeração das bacté-rias assim como os que
utilizam a inoculação da ãgua que devem ser analisadas
por _uma espé_cie particular.

NãO ha indicação de con centaÇã'ó lim.i.te_. A avaliação t.Ox.{
col.Ôgica ê baseada na noção da dQ
se di_ária admisSiVel- {DJA)

Procedimentos que se deve adotar na e18boraçào de umu
modema legislação sobre as águas:
proprietários das- águas e o direito ao' us~ dela:s;
2. usos benéficos: domésticos, municipais, agrícolas..
industiiais, minerais; eléificos.,. navegação, transporte,
preservação da beleza natural, recreação, etc.;
~- medidas cOntra determinad~s_ efeitos: erosão~Ji
nização, inundações, eiC:;
L
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4. desperdício, mau uso, saúde e poluição devem ser
..:ontrolados;
5. --diferentes tiPos de água que devem se trazidos sob
controle: de superfícle~ Subterrâneas, atmosféricas, cestais;
6. inventário, planejamenJo e alocação dos recursos
da água;
7. coordenação entre todos os departamentos responsáveis pelos problemas de água do País, assim como
sua possível integração num único órgão, mesmo que
sob graus e jurisdição diferentes.
Saúde control8 quali.dade de água nos centros urbanos do
País.
O Ministêrio da Saúde instalará .até f977, 12 laboratórios para o controle do abastecimênto de água à população, desde os mananciais até o Joêal de consumo, para
evitar os problemas causados à saúde por falta de uma
vi8ilância efetiva· da qualidade da água.
As cidades escolhidas são: Rio de Janeiro, Manaus,
Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte. Vitória, Bras!lia, Cuiabá e Curi!iba. Em São Paulo e Poria Alegre onde esse controle já é-feito, hilvCrá tiin
reforço das equipes locais.
Os laboratórios permitirão o controle da presença nos
mananciais de defensivos agrícolas e outros produtos perigosos para a saúde que, aplicados indiscriminadamente, são d~tectados em aliment.Qs e na âgua. Com os laboratórios será possível obter informações sobre as con~
dições fisico-quíriticas e bacteriológicas das águas naturais e o controle dos pontos de poluição de mananciais;
dos elementos ecológicos ligados à qualidade da ãgua,
do comportamento da produção de água potável, do sistema de distribuição e da eficiência do tratamento.
Sabotagem da alimentação na água.
Através de um esquema geral da consumação de água
potável chegou-se, em estudo feito por um grupo-de consultores da OMS, às seguintes hipóteses:
1. O agente -contaffiinidOr pertence a um dos tipos
segUintes_:
a) bacilo tifóide: sintomas provocados só podiam ser
identificados uma. semana depois;
b) toxina botulica, tipo A: sintoniãs provocados só
podiam ser identificados 6 a 8 horas após a ingest~o;.
c) LSD: sintomas provocados- podiam Ser identificados 2 horas após a ingestão.
To_do-s_ estes agentes tinham como características a impossíbilidade prátíca de serem detectados pelos meios
clãssicoS que possui um serv1ço médio de distribuição de
ágU:a. TOâos pciõem ãgíi" i Tiàcas cOncentrações, se bem
que a _quantidade inicial requerida seja mfnima.
- 2. ·"A" Sabotagem foi prepâf"ada muito tempo antes. O
sabotador conhece perfeitamente a fonte e o ponto de
..ínjeção" nas canalizações foi escolhido de forma a atingir o maior número de pessoas possível. Este ponto se
encontra logo após a_saída __da usina de tratamento.
_ 3. O ataque sobrevém de improviso e nenhuma precaução especial foi tomada pelos responsáveis pelos ser~
viç·os de água.
4. O efetivo da população visada foi calculado de
forma arbitrária.
5. Com o· bacilo tifó_idiCo nenhum sintoma apareceu
durante alguns dias (período de incubação) e, logo, nenhum? dúvida seria levantada quanto à qualidade da água. NOs àemais o5_ sip._toma:t.aparecem após poucas ho- ras de_ uriia "ingestão eficaz. Admitindo que os sintomas
sejam identificados ·e-que as autoridades competentes estejam preparadas a fazer face a uma Sítuação de urgência, ela podem imediatamente prevenir a população para
que não beba mais ãgua, esvaziar e limpar as canalizações e tomar outras medidas que terminarão rapidamente com a difusão do contaminante.
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Ê lida a seguinte

sil não preserva suas âguas
8. Buletín of the World Helth Or_gan1zation, OMS;
Genéve, voi. 35, nll 5, 1966: Foliguet, J.M. -et
autres:_ La pollutíon vinde des eaux usées, de
9. Cronica de la OMS, vol. 25, n"2, fevereiro de 1971:
Abastecimiento publico· de agua em el pfOxiM-

pelos~.

.

Brasílía, 18 de outubro_de 1985.
Sen.hor 'Pi-'e.Sidente,
N_çs termos do§ J9 do art. lO do Regimento Comum,
"-ii:nhO u-YOr{'ra Oe-comunicai-- a·v.- Ex', para os devidos
-~li)1s-,-qU~-~s~a "Liderãnç·a de[iberou propor a substituição
do jloOre--sr·.-seit<~dor Alcides Saldanha, pelo nobre Sr.
Seiul.aor _Mar!ii"ls Filho, na Comissão Mista do Congresso Nacionul que darã parecer sobre as PropostaS de
_l;mtl:nd<J, A~onstit!Jição n?~ 43, 44 e 52/85, que "convo~-am a Assembléia NaCional Constituinte".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos
da mais alta estima e distinta consideração. -~Hélio
Gueiros, Vice- Líder do PM O B, no exercício da Lide~
rano:;a.

10. OMS: Serie de Informes Tec~icos, n" 404, 1968~
Lucha contra la contaminaci6n del agUa enl
los pa_íses erri desarrollo
__ --·
11. OMS: Serie de lnforrnes T~lli9<Js, n" 490, f972:Métodos de acopio y notific8.éi6n de datos~ sobre abastecimiento público de agua
O SR, PRESIDENTE (José- Fragelli) - Será feita a
substituição solicitada.
12. OMS: Serie de Informes Tecnicos, n' 517, 1973:
Hã oradores inscTítcis.
Aprovechamiento de efluentes: Métodos y
L'OOCedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalumedidas de protección sanitaria en el trata~
me.
miento de agu~ se_rvidas-,
13. OMS: Normas internacion!l:les para el agua po~
O SI!. JQRGE KALUME (PDS - A C. Pronuncia o
table, 1972
segu!nteâTSCUrSo.~Séhf révisão- do -orador.) ....,.... Sr. Presi14, OMS: Serie de fnformes Tecnícos, fi'1 318, 1966:
dente, Srs. Senadores:
Lucha contaminación del agUa
-------- Atendendo a convite do -Sr. oi;:-~tor da -Rádio TV do
15. Revista do DAE, ano XXXIV, n'195,julh6 de 1974 -- - --- Amaz0i:!8.S~Jol-n.arrsta Philippe Da ou, viajamos, na maAzevedo Netto, Professor José-M. de: O'apro~
drug~da de_ .ontem, a rylan_aus, par~ assistirmos à ínauguveitamento de '_'icebergs'' para suprimerito de
ração de u-m sitê'tite éhanlãdo BR.Asu:sAT e retorna~
água pOtãvel a cidades brasileiras
~
mo~ hoje.
16. OMS: Normes européennes applicables à l'eau de
Devo registrar o acontecimento, pelos grandes benefíboisson, 1971
cios que trará à Amazônia Ocidental.
17. OMS: Cox, Charles R., Practica y Vigilancia de las
En~ontramos presentes Governadores do Amazonas,
operaciones de_ tratamiento del agua, 1966
do .Acre~ de Rondônja e d"e Roraima; bem como um gru18. ONU: World Plan of Action for lhe AppHcation of
põ de parlamentares, quer do_ Senãdo, quer da Câmara_
ScienCe and TéChnology__ to Development,
Federal, assim como Deputados dos Estados_ da área e
New York, 1971
- Ver~dores du Capital amazonense.
19. OMS: ConseJ_o Economico y Social: 31-5-?~
O evento chamou atenção e foi comemorado com
20.---0NU: Water Legislation in _Asia and the íafeast;--pompa, porque represenru-u para n6s, daquele mundo inNew York, 1968
-·
·
~- -- --·
Sillã.ôO_a_ carta de alforria das comunicações e,_ na oca21. O Globo: 17 de novembro de 1974: Um docU.m!;n~
. sião, o lQ~J!!lli~~.<.t P~_i_lippe _Daou _pronunciou o seguinte
to que serve de alerta -para tod·a a humanidadiscurso, que lerei, nesta opoi'tunidade, Para quê conste
de: No dia em que a água faltar certos dos n·a
Oeste pronunciamento que estou fazendo:
França tornaram~se verdadeiros esgotos a c{::u
aberto
·
RÁDIO TV DO AMAZONAS
22. O Globo: 'g de janeiro de 1976: Quando secarem as
INTEGRARA BRASILSAT·
fontes, como iremos matar a nossa sede?
O sonho torna-se realidade.
_
23. Folha de S._ Paulo: 15 de abril de 1975: A âgua po::
, O que se pensava tnviâvel, ou não se acreditaVa,
derâ vir a ser um sério problema pára o_ mun:- _
faz-se possível, agora.
_
do
Concretiza-se a pregação do Eclesiastes, de que
24. ONU: _New York, 1971 Oepartment of Economic ..
...tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo
and Social A.ffairs Triennial Report on Water
para todo propósito debaixo do céu_".
Resources development 1968~ 70
Meus Senhores,
25. OMS: Serie de InformesTecnicos, n~'318, !966Lu-Estamos reunidos, neste maravilhosóleiDPlo de
cha contrª_ iª contarujnación del a:gui- arte, - fãnlbém símbolo· de uma época áurea do
26. Folha de S. Paulo: 17 de agosto de 1975: Critérios e
nosso €stadõ e da nossa região,- para, juntos, finpadrões de qualidade
"CarmciS-utri no"vo marcõ'ná história das telecomuni2~ V~ja, 6 c?c! agosto de I97:5: V_ívend~_s'~~~a .
-ciiÇões
da Amazônia, produto da semente que plan28. Água Subterrânea, voL 1, }U1ho del972, n~ l Pra~
ü.iri19S_ enf junho de 83, quando requeremos à
do, Luiz Cintra: A carência de água doce no
EMBRATEL um_ ca"nal' exclusivo nó Sã.télite _Brasimundo .e a energia atómica
leiro-qUe Seria lançado em 85.
29-r-Ú Globo: 12 de fevereiro de 1976: Saúde controla
qualidade de ãgUa nos c-entros ürba~os ·
...Tod-~s os que aqui eSt~o. contribuí~am~ direta Ou
30. Branco, Samuel Murgel, Poluição, A morte de
indiretatnente, para este grande momento, ~onde o
nossos rios, Rio de janeiro, aó Livro Técnico
apr-eÇo- ·que-~ lhes devotamos e os agradectmentos
S.A., 1972 . _ __
-_que, desde logo, lhes tributamos.
31. OMS: Santé Publique et Armes Chimiques et bioO fato, de transcendental relevâ~cia, foi decidido
logiques. 196_6
____ _
pdo Ministro Antôhlo Carlos Magalhães, das C~
.)2. OMS; Risques pour la santé du fait de L'envirõnmunicações, um administrador moderno, de dectnement. 1972
-_:_ sões rã p-idas; positivo, que não ·deixa para amanhã o
33. OMS: Fluoruros y Sa\ud, 1972
-·que }à pOdia ter sido feito ontem. 34. OMS: Bulletin, vai. 29, n~" 3, 1963 Cetl.trã.IEiiro~
_õ_realce ã.lcançado pelo seu Ministério, nesses
pean Methods for biolo,gi.cal est1mat~n of wa~
poucos meses de Nova República, dentro do Goverter po\\ution lcvels.
_ _
no e perante a Nação, é a prova mais eloqüente do
À Coinlssão âe ·Minas e Energia
seu trabalho, da sua atuação, do seu talento, na con~
dução dos negócios da sua Pasta,
O SR. PRESIDENTE (José .Fragel!i) - De acordo
Sintonizado com o programa de ação do Presi-·
com o disposto no§ Í~", a_rt. 76 dá Regimento Interno,- o
dénte José :sartlt;J:. -o_ Minis~ro Antônio Carlos
requerimento será despachado à Comissão Permanente
Mâ8"ãlhãeS, sabe, e não defxa de proclam-ar que-o
em cuja competência regimental se compreen-da a maBrasi[ tem pressa- na correção dos Clesníveis econ_ô- _
téría, que será estudada pela Comissão Especial que se
micos de sua.s regiões.
~pretende criar.
1
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Somos todos brasileiros e teinos direitO a trata-mento igual, por parte da União.
Nos pOucos, porém marcantes contactos que ti-r.
vemos com Sua Excelência, ficou-nos a agradável
certeza de que; para ele, não existe o mais-oumenos.
Ou ê ou não é possível fazer. Não hã meio termo.
Ficamos convencidos de que, se existir por exemplo, dispositivo legal ou normativo vigente, que esteja entravando o progresso da radiodifusão- porque ultrapassado pelo avo1nço tecnológico ou pela
dinâmica da vida, - sem dUvida determinará a sua
modificação, para adequá-lo à realidade brasileira.
Ao que sentimos, também, comungam desse
ponto de vista, os seus ilustres assessoresjâ afinados
com a nova ordem no Ministério, e os combativos
parlamentares amazonenses que têm tido contacto
com Sua Excelência.
_Com e(eito, queremos aproveitar este instãnte
para dedarar, perante as mais legitimas tideranças
da nossa região; qUe este atO só se tornou possível
porqUe ã::;Sím o decídiu o Ministro Antônio Carlos
Muga!hües.
--- Qualldo lhe falamos que era chegada a hora de
ingressarmos num canal exclusivo do BRASILSAT
- urna promessa do Governo para ·a efetiva inte~
gração da Amazônia,- mantido o diferencial tarifário jâ tradicionalmente conferido à ârea, abrindose assim,_ condições para a viabilização de redes em
regiões difíceis cOmo-·a-nOssã, ,êom a Cbnsequente
preservação da nossa identidade cultural, - o Min-fsrro Antônio Carlos Magalhães mostrou-se receptivo ao pleito, e dias depois, perante o Congresso
Nacional, ratifiCôu- a po"sição dd Governo, a respeito com incísivas declarações como estas:
- 0 BRASILSAT não foi projetado para competir com'a rede terrestre, mas, sim, propiciar a extensão do Sístema Nacional de Telecomunicações, a
locafidades ainda isoladas ou precariamente. atendidas, ~além do serviço telefónico básico, importantes serviçQs__de cunho social como a televisão didática, facilitando o estabele_címento de redes regionais
de televisão, _e c_omplementando o_ serviço convencional existente, pelo oferecimento" de rotas alternativas de baixo custo e· grande confiabilidade.
Sobre tarifas, disse o Ministro:
_ ~A políti~a com relação às tarifas de rãdio e televisão terã sempre que levar em conta a necessidade de preservar o precário equilíbrio em que vive a
quuse totalidade das empresas desse setor, para evit<tr a instituição de um monopóliO de fato.

E quanto à proteÇào das pecuaJjaridades regionais, acentuou Sua Excelência:
--=- a_qportuC):O acrescentar aqui, qUe, nc(que diz
respeito à correção do excesso de ceQ.tralização cultural, uma das vantagens da disponibilidade de um
satélite de comunicações dom&.ticas é a possibilida~
de que ele abr~ à_ constituição de Redes Regionais a
custos acessiveis.
Quem--se mantfesta assim, sabe que o BRASILSAT favorece, basi~amente, a região amazônica,
que: constitui cerca de metade do território nacional.
- Sabe, também, que o BRASILSAT ê a única ai: terilativa_Víã~el para a região amazónica, e não te-m
nenhuma dúvida de que o BRASILSAT beneficiará
a re&íàci ãmazônica, com os seus 11.000 quilómetros
lineares de fronteiras, grandes projetas de extração
de minérios, fazendas, seringais em meio à floresta e
núcleos agrícolas isolados por meses de chuvas.
Afém disso, solicitamos ao Ministro, em funda~
mentado trabalho, uma nova discipfína para o funcionamento das retransmissoras do interior, como
forrriii" de evitar a pirataria que já se esboça desenfreada e audaciosa na região, e igualmente, para dar
sustentação ecOnómica às referidas estações, de par
com O atendimento dos mais elementares anseio-s
das comunidades a que servem.
O interior amazôntco, com suas carências agra.:
vadas pelas imensas distâncias, ontem como hoje,
sempre exigiu tratamento condizente com as suas
verdadeiras necessida.des.
Ess.e, e o assunto do BRASILSAT, o Ministro
Antônio Carlos Mágalhães os ditribuiu aos seus·
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competentes e pre.o;timosos auxiliares Dr. Rômulo
Furtado, Secretário Geral do Ministério; Dr. Ru~
bens Bussacos Júnior, Diretor Geral do DENTEL;
e Dr. Castello Branco, Presidente da EMBRATEL
- cuja operosidade, patriotismo e espírito público
pedimos licença para registrar e reverenciar,- e em
pouco tempo as recomendações transmitidas foram
operacionalizadas, coroando~se com esta reunião. A
rede amazónica de rádio e televisão, cobrindo um
terço do território nacional :.........::._3 Estados: Amazonas, Acre e Rondônia; 2 Territóriõs: Roraima e
Amapá; 68 municípios, .inclusive os da:s Capitais das
Unidades Federativas, além das fronteiraS com a
Venezuela, C.olómbia, Peru, Bolívia, República da
Guiana e Guiana Francesa, - a Rede Amazônica,
repetimos, ingresSa, hoje, orgulhosa, mas com humildade, - como que sempre tem marcado os seus
atas e ações,...,.... no seu canal exclusivo do BRASIL-

SAT.
Continuará sendo a voz dos anseios e das aspirações da região, aproxiniando irmãos, divulgando
as suas c_oisas e preservando as suas características
próprias.
_
E certo que tudo se fará gradualmente, culminando com a unificação da programação da Rede Amazônia em toda a região.
Todos os começos, como sabem,--São difíceis.
Mas, sem começo, não há meio, nem fim.
Estamos, portanto, iniciando uma nova e arrojada caminhada. E asseguramos ao Ministro Antônio
Carlos Magalhães - como compromissO solene de
gratidão pelas atenções e_ carinho dispensados à
Amazônia, e particularmente à nossa Rede, - que
tudo faremos, como temos feito ao longo de nossos
13 anos de existência, de trabalho e-esforços árduos,
para honrar a sua e à confiança do Governo.
Renovando, finalmente, agradecimentos a todos
os que, de alguma maneira, deram sua ajuda para a
realização desta festa, -alvorada de um novo tempo para a radiodifusão amazónica, - declaramos,
com firmeza, que c-ontinuaremos empunhando a
bandeira da ocupação, do desenvolvimento e da in-tegração da Amazônia ao País.
Muito obrigado. - Philippe Daou, em 17-101985: Teatro Amazonas, Manaus - AM.
Foi esse o pronunciamento feito pelo Sr. jornalista
Philippe Daou, e a leitura serviu p3.ra mostrar a grandeza desse empreendimento, qiie ti:puto como uma carta
de alforria na-história das co"\únicações daquela região
continental e tão insulada çio]c,sto do Brasil. O que antes
podia parecer uma utopra; ~ojt: é uma patente realidade.
E, nessa ocasíão, Sr. PreJ;idente e Srs. Senadores, meu
pensamento se povoou d.o('passado quando vi o Marechal Cândido Mariano Rp~doQ. arrostando toda sorte de
dificuldades e plantando ri'áquela selva ínvia, as linhas telegráficas que serviram à(}"Ôela época para integrar a Região com a antiga Capit!ll ,Federal que era o Rio de Janeiro. Lembrei-me também dos primeiros desbravadores, principalmente nordeslinos, que attavês das pequenas embarcações, canoas, montarias, acioiia:das a remos
ou varejões, comunicavam'-se·entl'e si, embOra com muita dificuldade.
Quero nesta ocasião, Sr.-Presidente e Srs. s·enadores,
homenagear o passado, porque foi giãças àquele passado distante de bravos, que foi possível, no presente, instalar este satélite que, com ·faCilidade, vai projetar a
Amazônia para O Brasil e para o mundo.
O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- OUvirei o nobre Senador
mato-grossense, com muito prazer.
O Sr. Gastão Müller- Senador Jorge Kalume, ouvi, e
Com atenção, o pronunciamento de V. Ex• Cabe-me, em
primeiro lugar, congratular-me com o Ministério das
Comunicações e cbm o Governo, de modo geral, por ter
concretizado essa aspiração de dar a nossa Região Amazónica um satélite próprio da Amazônia que objetivará,
como V. Ex~ bem disse, facilitar as comunicações e integrar mais ainda a Amazônia ao Brasil. V. Ex• prestou
homenagem ao passado; para que haja presente, tinha
que haver passado, e esse passado, na ãrea de comuni~ações no Brasil, está vinculado ao mato-grossense Ma-
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rechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que V. Ex',
mais uma vez, lembrOu neste momento. Só lamento, Senador Jorge Kalume, que o meu Mato Grosso não sei
por que, o Mato Grosso amazônico, legalmente amazônico por dispositíVo de [ei -quando -se criou o Estado
de Mato Grosso do Sul, o nosso Mato Grosso antigo,
gerador do Mato Grosso do Sul, foi consideradO leg8.1mente amazônicO. De modo que o Mato Grosso tem
uma situação, no Brasil, vamos dizer assini, sui generis,
porque ao Mato Grosso pertence a SUDECO - SUperintendência do Desenvolvimento do Centro- OeSte e
timbém a SUDAM- a Superintendência do Desenvolvinlento da Amazônia, não sei por que, tecnicamente,
esse satélite, pelo que V. Ex• leu, no discurso do jorn~lis
ta, ilão estâ incluído naqueles beneficiários do satélite.
Mas, _de quatqueT-forma, Mato Grosso está bem servido
por outro Satélite, mas poderia estar irmanado nos seus
irmãos da Amazônia, ãtravés também dos seus satélites.
De qualquer jeito, o iinportante é que houve um passo
gigantesco no progresso do Brasil, na área de comunicações, para a Amazônia, a tão decantada e tão esquecida Amazônia que V. Ex' tão bem defende aqui no Senado~ "De modo qUe-Os lneus parabéns, vamos para a frente
qu(! talvez, algum dia, tenhamos um satélite do Centrooeste, então Mato Grosso terâ o seu próprio satélite.
- O SR. JORGE KALUME - Não poderei afirmar a
V. Ex•- e quero também fe~icitá-lo por essa defesa que
, fez do seu Estado ,....- mas consta-me que o Estado de
Mato Grosso jâ é be-rieficiado por outro tipo de satélite,
daí por que o BRASILSA T nã9 alcançou o seu Estado,
pois assim seria-duplicidade.
Quanto a Mato Grosso pertencer à SUDECO e à SU~
DAM, isso é louvável, porque se beneficia financeiramente das duas entidades. Daí o progresso que o seu Estado vem alcançando nesses últimos anos.
O Sr. Gastão Müller- Senador Jorge Kalume, diante
do que está acontecendo no orçamento do ano que vem,
sendo da SUDECO ou da SUDAM, não resolve nada,
porque o corte nos orçamentos dessas duas entidades foram_ fora do comum. De qualquer jeito, muito obrigado.
Mato Grosso, peta sua situação geogrãfica, tem este privilégio _de pertencer a duas entidades que vi~am ao desenvolvimento das Regiões Amazónica e Centro-Oeste.
O SR. JORGE KALUME....: Quanto ao corte havido,
V. Ex• mesmo participOU dos debates. Nôs Verberamos
aqui desta tribuna. v: Ex•, com seu espírito de jUstiÇãnos ajudou e consta-me, agora, que o Poder Executivo
central vai reparar essa anomalia, vai reconsiderar e dar
os recursos que a SUDAM solicitou- e parece-me que
também a SUDECo~·
Assim, Sr. Presidente, concluo, congratulando-me
com o atual Governo, -como também com os Governos
anteriores que proporcionaram esses beneficiaS à minha
região, aquela região tão cantada em verSo e prosa, mas
tão insulada do resto do Brasil.
Devo dizer que o serviço de telecomunicações no Brasil, nesses últimos vinte anos, principalmente a partir do
período de 64, do Governo Castello Branco, atravessando os Governos Costa e Silva, Médici i:- JoãO Figueiredo,
tomou um aspecto admirável, porque antes, no tempo da
Radional, era dificil a comunicação; costumo dizer que
era inaudível: ouvia~se, mas não se compreendia as palavras do outro lado do fio.
Então, com essa integração feita no Brasil e muito especialmente através desse satélite, especificamente para a
Amazônia, nossa região se engrandece pelo beneficio
que recebeu.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS -

GO. Pro-

nuncia o seguinte dicurso; Sem reviSão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
E deveras gratificante,- Sr. Presidente, para nós da
Oposição~- a par das críticas construtivas, podermos:,
como resultado maior do nosso objetivo quando criticamo;; os nossos adversários do Governo, induzi-los ao
acerto. Daí por que não vejo como regatear aplausos e
atê inesmo congratulações, quando se corrigia uma ano-
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malia ou uma distorção. Por es_sa razão, Sr. Presidente,
ocupo a atenção da Casa nesta oportunidade para
congratular-me com o Governo Federal, com o Senhor
Presidente José Sarney e, sobretudo, festejar com o Brasil, com os agropecuaristas, com os homens de mãos calosas, que, apesar dos governos, ainda insistem em construir, no anonimato, a grandeza nacional, a demissão do
Sr. José Gomes da Sílva da Presidência do INCRA.
Sr. Presidente, sem dúvida alguma, é motivo de tranqíiilidade para o Brasil porque, lamentavelmente, aquele
cidadão nunca foi mais do que um frustrado porque, à época do Presidente Castello Branc-o, ele que se imaginavajã escolhido para a Presidência do IBRA- contam as
mâs línguas - chegou até a preparar a indumentária
para a posse. Entretanto o Presidente Castetlo Branco,
com aquela lucidez que caracterizou a sua existência,
sobretudo a sua administração nos destinos do Brasil,
houve por bem escolher a pessoa adequada para a Presidência do antigo JBRA. Esse cidadão, então organizou
uma tal Associação Brasileira de Reforma Agrária ou
coisa que o valha, e conseguiu manter-se no noticiârio, a
ponto de vir a ser aproveitado pelo Governo estadual de
São Paulo. Maliciosamente, no entanto, o Governo paulista do Sr. Franco Montara, impingiu na República o
Sr. José Gomes da Silva. Ao mesmo tempo em que ficava livre do referido cidadão unia todo o Brasil pelo desacerto de tê-lo colocado à frente da Secretária de Agricultura de São Paulo. Mas, foi frustrado nos seus nefandos
propósitos de impedir, de embolar o meio de campo, de
não permitir, enfim, que se fizesse a reforma agrária no
Bn1sil, para que continuasse tendo a bandeira da agitação para intranqailizar e terrriinar nos levando à fome,
afinal. esse Iamentâvel cidadão que também se intitula
fazendeiro, -como venho denunciando reiteradamente
nesta Casa desde que se lançou aquele amontoado de
confuSões que veio também rotulado com o nome de
proposta para a reforma agrária - a falta de seriedade
desse cidadão, à frente do INCRA, sobretudo no que diz
respeito à arrecadação do ITR, como demonstrei aqui
exaustivamente com dados, quadros, números, com
séries históriCaS, o quanto foi danoso para os prefeitos e
para os municípios, enfim, para o próprio Brasil, não ter
cuidado, no INCRA, de lançar e arrecadar com correção
o Imposto Territorial Rural.
O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte, Senador?

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com prazer!
O Sr. Gastão Müller - Senador Benedito Ferreira,
veja como São as coisas nesta vida: o enfoqu~ que V. Ex•
dá para a destituição Voluntária do Presidente do INCRA, que como V. Ex• estâ pintando, é uma beleza, pois
o cidadão é completamente inadequado para a posição,
no entanto, ontem à noite, jâ ouvi opinião contrária, de
·que a saída do atual Presidente do INCRA pode desestabilizar a aparente calma que existe nas áreas de c_onflito
de terra, de que o Sr. José Gomes da Silva era um espécie
de aValista, e· que o Goverriõ Federal executaria senão
uma reforma agrária, pelo menos uma reforma fundiária. F que a Suã -queda implicaria em a '"panela fer~
ver" nessas áreas qUe estão em conflito com o problema
de terra, como no Estado de V. Ex•, como no meu Estado -e-em outros Estados brasileiros. De modo que vejam
como se enfoca diferentemente a substituição do Presi-dente do INCRA. Não _quero entrar em detalhes, só quero constatar que há também outras pessoas que vêem de
outra forma, lamentando a salda do Sr. José Gomes da
Silva. Era o que eu gostaria de registrar.

0 -SR. BENEDITO FERREIRA- Concordo com V.
Ex• que um GoveiiiO Qiie não tem sristentãção política,
nem mesmo no seu Partido, como V. Ex• acaba de demonstrar, realmente precisa de um avalista e de um auxiliar irresponsável que esteve à frente de um Orgão por
_tanto tempo e que induziu o Presidente a um erro gravíssimo, que foi o de elaborar o tal Plano que tanto intranqüilizou o setor produtivo brasileiro, e, agora no fim,
maliciosa e diabolicamente, permitiu que o Presidente
·baixasse um decreto, no qual trabalhou, sem incluir ocadastro rural, sem que fosse determinado o cadastramento de imóveis rurais, porque o último, nobre Senador
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Gastão Müller, foi realizado quando_ tínhamos no Brasil,
a menos do que temos hoje, dois milhões de propriedades. Vê V. Ex• que estaria o-Governo José Sar_ney-:- o
Governo que V. Ex• íntegra - realmente numa posição
eqUívoca: estaria como aquele alfaiate que costura para
o cidadão à dis~ânc1a, sem conh~lo, sequer, nas dimensões físicas. E, aliãs, o Brasil é já, de certa _forma, na
malícia daqueles que cultivam o anedotário nacional,
uma figura proeminente desse alfaiate que cOslú.ra·; que
faz a roupa e, depois, enfia a mesma cabeça abaix9 do
freguês, tendo que convencê-lo de que a roupa é adequada, ê compatível com as suas medidas.
Na verdade, nobre Senador Gastão MUller, não sei se
o aparte de V. E:<' tinha o propósito só de registrar a diver~ncia de opinião, ou até fazer uma_defesa dQ Sr.José_
Gomes da Silva. Mas, como sei que V. Ex~ é sõb!etud_o _ _
um homem de bem, um homem leal, prefiro admitir que
V. Ex~ pretendia defender o Sr. José Gotnes da Silv!ic,__a
esta altura merecedor não da cond_ição de um avalista' dO
Governo que aí está ...
O Sr. Gastio Müller _ Permite v. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA - ... um GovernO
que, temos que reconhecer, tem sérias díficuldades, pois
recebeu o Brasil para administrar num momento de seriísSiffias-amculdades que eu, ao tempo de Governo_nesta Casa- e n vezes V. Ex• p~rticípou Comigo- adjetivava a situação brasíleira como um cipoal no qual estâvamos emaranhados e que _precisava uma Safda calcada
no bom senso, tais e tamanhas as dificuldades_ea&_con.s~~qUências _que advíriaiiJ S_e_não encontrâssc;mõs_ o caminho
que o Brasil sempre esteve a reclamar. Pois bem! Reconheço que o Governo herdou ainda _e_sse cipoal, esse
emaranhado. Mas, herdou mais ainda, porque falta-lhe
o companheirismo po1ítico-partidârio suficiieniem~:nte
para dar-lhe o respaldo politico, ao ponto de precisar
buscar como avalista, um avalista tão suspeito para esse
problema da reforma agrãria, que ê um homem se.ria::-mente comprometido com a agitação do problema,
c_omo se o Governo não tivess_e pulso nem autoridade.legale moral para implantar a reforma agráriá dentro elo-spârametros da ConstitUição, da lei e -da _ordem.
Concedo o aparte ao nobre Senador _Gastão ~une_-r~

deve, então, acusar o Ministro, uma vez q)Je o Presidente
do INCRA é subordinado ao Ministro. Então, o Ministro é que é o culpado desta reforma que se estâ ptetendcnaO-Tãzer e que não se coaduna com os interesses nacionais, O nosso amigo José Gõ-mes -nosso amigO no
modo de falar, pois não o conheÇo, a não ser unia vez
que _o cumprimentei - ê PreSidente do INCRA, que é
uma assessoria técnica do MIRAD. De mod9 que se há
culPa,~ dQ-MiT\i~tro N_el~on_ Ribei_ro e não do idealizador
de um ~lano de reforma agrãfla-encaminhado a esse Ministro que, por sua vez. o encaminhou ao Presidente da
República. Muito obrigado a V. Ex•, pela gentilez~ do
aparte e faço votos que, no fim, tenhamos um período de
paz e harmonia e que aqueles que não têm terra possam
t~la- sw ~gr~ir as p~opriedades alheias, para que possanlQs_._çnt:i_o_._fªzer a experiêil_cia tão decantada. da reforma agrária no Brasil, comojã se fiz_~m_outrós paí_Ses.
O SR._ BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, tenho deplorado o_ modismo, Q "bom~mocismo", até porque mais das vezes, essç .. bom-mocismo" [eva pessoas da
melhor qualificação a enveredar e deixar-se levar por
essa -~mda, como ~gora verifico na pesSoa do nobre Senador Gastão Müller.
- 1\f;:tx~lida~e, tenho certeza que os homens de mãos
calosas de__ Ma lo G~.os_so, QS_ho~e~l> que~~tsbiavaram as
terras de-M-atO Grosso, aqueles que ilas pegadas do Marechal RondOn, arrostando a malária e toda a hostílidade com que se defrontam os pioneiros nas terras amazônicas, sem-dúvida alguma continuarri como e1,1, Sr. Presiden_t~. sl?m esSa preocupação -de novidades, sem a preoCl!Jiação Qe mUdarede idéias, de ser contemporâneo c_om
o ffiundo moderno, porqUe nós, os agricultores, somos
aqueles que, na expressão de Adam Smith,. exercemos a
única atividade verdadeiramente honesta na face da Terra. que é a agricultura, Sr. PreSidente, a única onde não
funciona o verbo, o engodo, nem a esperteza dos herme-neutas.
Na agricultura, Sr. Presidente, planta-se milho e não
se ~o)he a!~Oz, colhe-se milho. Dai porque, realmente,
ficO_preocupado com essa nova posição do senador Gastão !Vfüller, de achar que, em nome do idealismo se possa
1n"F6ildiaro- Braslf; em nome de um idealismo, Sr. Presi-

~~~~; d~e~~~~~~~~~ ~~~~:~e ~e~s~~~s~~i~i~:à'eu~-~~

0 Sr. Gastão Müller- Senador Benedito Ferreira, V.
Ex' há de convir o seguinte: eu só quis fixar a p-osiÇão de
presentar _um povo do trabalho, como é o povo do Mato
que há idéias diferentes- V. Ex• defende c;ssa tese e há
Grosso, sem agora achar que devesse ser mantido Qidea_outros que defendem outra tese. Agont, quanto ao Sr_.
lista José Gomes da Silva à frente;_ do JNC_RA, apesar de
te.r...tralçlo, vergo11;hosamente,_o Governo_ quando elaboJosé Gomes da: Silva, o Presidente que está saindo_ do
__ rou projeto que deixava o Executivo numa situação difiINCRA, desejo esclarecer que, pelas inform_ações que_ tecil, como demonstrei exaustivamente aqui, nesta Casa,
nho, ele é um idealista; pode ser até um idealismO negativo. do ponto de vista de V. Ex•, mas é um ídeaHsta. Ele
não só por propor passar por cima da Constituição fequeria levar ao'Brasi(uma reforma agrária que ele pelo
dera! e do Estatuto da Terra, porém, mais ainda, o Sr.
menos achava seria a solução para_o problema. Se elees__José_ Gomes da_.Silva queria que se pressionasse 0 Judi- ciário para mudar a nossa tradição e jurisprudência no
tâ certo o.u errado, os fatos futuros vão provar, mas ele' C.
um cidadão probo, honesto, ideaHsta - pode ser um
que diz_respeito ao conceito de preço justo na desapro-idealismo, repito, que não secoaQune com o pen~men_to_
priaçào. Até nisso, Sr. Presidente, o Sr. José Gomes da
e a ideologia de V. Ex• -, J;Tla,s é um idealista, _é_ um faSilva~irldu~iu Q Ministro de Estado, conseqUentemente o
.Governo, a_subescrever aquela "baboseira". Mas S. Ext
zendeíro próspero em São Pau{o__- tçH:(Q~~mllndo"-saqê ~
disso- premiado em C9ncursos de criaç~O:_de_gadC? etc,
tinha respaldo político que pesava. porque este Governo
enfim, um homem que representa a classe média_ Or!lsileirealmente não o tem. Esse Ministro que aí está, Sr. Presira típica e não vej(lrte.le nenh!!_ma_~m~çª__à yída _egblica __dente:, __ tem- respaldo político de um Governador do
PMDB e tem atrás de si a CNBB; e não sei se €: a CNBB
nacional. Além disso, Senador Benedito Ferrelfii, tefíàe-ias novas sempre foi, neste mundo- não só no Brasilou se bl CNBB do "B". A verdade é que esse Ministro
uma luta adversa._ No Brasil -:- V, J~;.;'. viu. .CQ!ll.Q ~?L___ de-Estadu_tern .criado sérios problemas ao GOverno José
quanto se brigou- estão ai nos anais cj:o Co__pgress~ e n.<l..
Sarney e se eu, como homem da Oposição, fosse menos
atento aos meus deveres de patriota, só teria motiVõ para
imprensa --contra Brasília e coritra Juscelino Kubistchek. Nós, Deputados federais- -se não me engano V.
regozijar; só teria motivo, Sr. Presidente, fosse eu um poEx• já era Senador -, vimos a luta inglória e completalitiqueiro atrás de faturar erros do Governo eleitoralmente sem sentido contra o çHvórcio,- q!:!aÓ.do se _falav:a,
mente, _estaria até _incentivando a presença desses: hoaqui no Brasil, nos discursos; que _o c divórCio ia ser Ofiirt
mens no Governo. Ma_s acimã dos interesses pessoais e
~o meu Partido, que somos trans:itórios, estâ o interesse
da família brasileira. A luta do Senador Nelson Carneí~
imorredouro da _nossa Pátri;~._.
ro. vitorio-sa depOis-de quase trinta ariõs, provoU que -não
há nada disso: a família brasileira estã sólida. Toda idéia
C? Sr. Gastão Müiler- Permite V. Ex• um aparte?
nova geralmente traz uma luta adversa tremenda. Óe
modo que o Sr. José Gome$ âa Silva, a meu ver, tinha
O SR. BENEDITO FERREIRA -Ouço V. Ex•
uma idéia nova. Pode ser certa ou errada, mas criou um
ambiente de hostilidade tão grande que V. Ex' o agride
O Sr. GaSiio-Müller --Senador Benedito Ferreira, esaí vicilcntanl.ertte, - com palavras educadas, mas agride
tou simplesmente defendendo teoricamente uma tese,
-porque ele tem uma idéía de que a reforma agrária denãó quero entrar no mérito de discutir o problema da
veria ser de acordo com o que ele pensa. Outra coisa que
ação do Sr ...
V. Ex• está ofendendo é a hierarquia do Poder. V. Ex•
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O SR. BENEDITO FERREIRA - Aliãs, o PMDB
vem defe-ndendo o Governo assim mesmo e V. Ex•, que
estã respondendo pela Liderança do PM O B, assume esta
po-stura. Essa é a postura do Partido de V. Ex•
O Sr. Gastão Müller- Estou fazendo uma digressão,
uma discussãú teórica com V. Ex• - teórica no sentido
de que tudo o que ê novo, todas as idéias novas, todos os
comportamentos novos trazem uma reação. Então, a
meu ver, o cidadão que está saindo da administração do
INCRA, Sr. José Gomes da Silva, tem uma idéia nova.
Não discuto se ela ê boa ou ruim.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Não é nova, Senador Gastão Mlfller. Ela não deu resultados na Rússia.
Essa idéia nilo_ é nova, Ex•, ela tem mais de 70 anos ...
Ó Sr. G8stão Müller- Ela -é nova em relação ao Brasil.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Essa id~ia não é
nova. Inclusive, já fracassou em países aqui da América
Central, fracassou em todo lugar em que foi implantada.
O Sr. Gastão Müller - Então, V. Ex• confessa que é
contra qualquer tipo de reforma agrária.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Não! V. Ex•1abora em equívoco e está querendo colocar palavras em minha boca. Eu dizia exatamente aqui, e reiteradas vezes
desta tribuna- desafio que alguém estivesse mais preocupado do que eu com o problema- o seguinte:. ••até
que enfim a reforma agrária deixa de ser letra morta. Caminhamos para a reforma agrária. Há realmente um
propósito do Governo. Corrijam-se as distorções".
Nobre Senador Gastão MUller, V. Ex• tem estado ausente, por motivos eleitorais no seu Estado, não tem
acompanhado, mas desde os primeiros dias de maio,
quando se lançou, para intranqüilizar o Brasil, aquela
coisa chamad{l de_ proposta de reforma agrãria, venho lutando para que ela seja feita dentro dos parâmetros da
lei, tanto que fiz um trabalho inédito aqui, nesta Casa.
Para ajudar e colaborar com o GovernO, para mostrar
que o grande instrumento da reforma agrária, que era o
Imposto Territorial Rural Progres~ivo, letra morta da
Constityição e letra morta do Estatuto da Terra desde
1964, me dei ao trabalho deJllostrar, e tenho sido repetitivo Oeste aspecto, que o Brasil hoje -tem três: vezes 9 núI!lerQ_de_ propriedades daquelas que existiam em 1964,
tem mais dQ_ dobro da área na mão de particulares do
que existia na mão de particulares em 1964 e, não obstante isso, o INCRA, num verdadeiro descaso para o
problema, vem arrecadando, nobre Senador GastãQ
Müller, 1/12 daquilo que se arrecadava no Brasil, nos
idos de 1951. Essas são as contribuições que tenho trazido para o Governo, esse é o tipo de crítica que tenho trazido, nobre Senador Gastão MUller, para induzir o Governo ao acerto, como que uma espécie de linha auxiliar
na Oposição. Na verdade, nobre Senador, quando _o
PDS no GoVern-o e ainda o EDS, hoje, na Oposição, eu
sempre disse que Oposição também é Governo; não consigo dissociar-me da responsabilidade que me foi outorgada pelo povo da minha terra. Por isso não me arvoro
t:m campeão ou baluarte .em d.efesa da reforma agrária.
Nobre Senador GaStão Müller, V. Ex• sabe das minhas origens. sabe que a minha atividade privada é preponderantemente agropecuarista e que tenht;t:até, por dever" de ·ofício, obrigação de entender alguma _coisa sobre
o problema agrário e fundiário do Brasil, E.m razão di-sso, tentando emprestar a minha experiência e as minhas
observaçõ_es para que se efetive e se realize a r~forma
agrãría, é que tenho sido aquí u·m crít J constante dos
desacertos do Sr. José Gomes da Silva e desse Minístro,
que sabemos que era um presidente de banco, que nada
entende__do_assunto, mas esse-Governo que foí formado
na base de pagar votos no Colégio Eleitoral, teve que engolir e ac_eitar as injunções para retratar os compromissos eleitorais e, aí do Brasil porque, afinal de contas, é
quem está t)agarido esSes desarranjos de bastidores que
resultaram na eleição dos dirigentes da Nova República.
Mas não estou aqui para discutir esse aspecto, estou aqui
para: exercitando o meu papel de oposicionista, contribuir para que o Brasil sofra menos e saia dessas dificuldades sofrendo o mínimo possível, no menor espaço de
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tempo- possível. Agora, não conheço o Sr. José Gomes
da Silva, nada tenho de pessoal contra ele. Nada. Não te~
nho nenhuma razão de ordem pessoal. Mas, pelo seu
passado, sobretudo pela sua deslealdade ao cargo, porque executor da reforma agrária, ele sequer teve a preocupação de levar ao Presfdente, em que pese as minhas
reiteradas denúncias. Não foi uma vez, nobre Senador
Gastão MUller. Asseguro a V. Ex~ que foi m-ais de dez vezes que trouxe o fato à colação neste plenário, seja em
discursos, seja em apartes, chamando a atenção para o
Imposto Tel'rítorial Rural, para a necessidade imperativa de se fazer imedíalamente um novo cadastro rural, até
porque em função do volume enorme de novas propriedades que surgiram. Por tudo isso, o Presidente José Sarney assina o decreto, faz o programa e estâ sujeifo até áo
ridículo porque onde está o cadastro - outra determinação para que se proceda ao _levantamento'? Nada, Ext!
Sr. Presidente, concluo, pedindo a ·V. Ex• que medesculpe por ter-me alongado tanto e ao Senador Gastão
M illler, que não teve oportunidade de assistir aos nossos
pronunciamentos, que compulse o Diário do Congresso,
de modo que V. Ex' possa verificar, realmente, essa esteira de pronunciamentos nossos, que têm caracterizado
bem o meu posicionamento diante dõ piograma da reforma agrária brasileira.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
COMPAReCE MAIS O SR SENADOR:
Lenoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
A físta de Presença ãCusa _o_ compareCimento de apenas
31 Srs. Senadores, não havendo, assim, quQrum para deliberação.
Em conseqüência, o item nl' I da pauta, em fase devotação, ficã adiado.
E o_ seguinte o item que tem sua votação adiada:

Votação, em primeiro turnõ~ do Projeto de Lei
do. Senado n~' 173, de 1982~-de autoria do Senador
Moacyr Duarte, que altera dispositivo da Lei n~'
6.515, de 26 de dezembro de 1977, possibilitando-o _
divórcio entre pess:oa nunca antes divorçiada e ou- _
tra já divorciada anteriormente, tendo
PARECER, sob nl' 766, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos termos de substitutivo que
oferece, com voto em separado do Senador Nelson
Carneiro.

manai remunerado e o pagamento de 'salário nos
diaS feriados civis e religiosos, tendo
PARECERES, sob n~'s 514 a 516, de 1984, da
ComisSão:
-de LegislaÇão Social, favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Gabriel Hermes.
Em discussão o projeto, em turno únicO. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra vou encen·ar a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 204 e
205, _de 1983, das Comissões:
- de Finanças, e
- de Municípios.

Câmara n" 14, de 1981 (nl' 2.977/80, na Casa de origem), que suprime a alínea "b" do art. 39 da Lei n9
1.807, de 26 de agosto de 1_960- Lei Orgânica da
Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n's 26. 27, 28 e 29, de 1984,
das Comissões:
-de Legislação Social, 11' Pronunciamento: favor?vel; 2~'Pronunciamento mantendo seu parecer antenor;
-de Constituição e Justiça, favorável; e
-de Finanças, contrário com voto vencido doS
Senadores Severo Gomes e Pedro Simon.
Em discussão o proJeto, em turno único. (Pausa.)
_Não havendo quem peça a palavra; encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiaáa pCir falta
de quorum.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 22, de 1983 (N~' 5.450/71, na Casa-âe origem), que concede anistia a mães de família condenadas até 5 (cinco) anós de prisão, tendo
_
PAREC~R. sob n9 398, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorâvel

Em discussão o projeto, em tUrno único. (Pausa.)
Não havendo quem peç~ a palavra, encerro -a discussão.
Fica <~diada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 17, de 1984 (n~' 2.845/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à'Lei n~'" 3.807, de
26 de agosto de 1960, para dispor sobre o segurado
que tiver assumido cargo público·e perdido o prazo
para continuar contribuindo como autónomo, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 627 e
628, de 1985, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica- adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 10:
Discussão", i!:!!l tu TriO único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 55, de 1984 {nl' 759/83, na Casa de origem_), determinando que os depósitos e repasses dos
órgãos públicos federais do N ardeSte sejam feitos
no Banco do Nordeste do Brasil - S.A. - BNB,
tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1984, das
Comissões:
-de Economia, contrário; e
-de Finanças, favorável, com emenda que apresenta de n~' t -CF.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 9, de 1982 (n~' 3.048/80, na Casa de_ origem), que faculta ao segurado a retíficação do enquadramento correspondente a seu tempo de fi___ Jiaç_ãQ à Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n' 376 e 377. de 1984, das Comissões:
- de t.egislaçãO Social, favorável, com emenda
que apresenta _-de n9 1-CLS, com voto vencido, em
separado, do Senador Jorge Kalume; e
..;....;...._de Finanças, contrário, com voto vencido do
- -Senador Cid Sampaio.
Em discussão o projeto, em turno único-. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 lO, de 1982 (n~'4.608f81, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir -a
Fundação Universidade das Missões, com sede em
Santo Angelo - RS, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 212, de 1982,
da Comissão
- de Educação e Cultura.

Em discuSsãO -o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus·
silo_
Fica adiada a votação por falta de quorum.
O SR.

PRESlL1~NTE

(José Fragelli)- Item 7:

Em discusssão, em turno único, o projeto e a emenda .
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,_ encerro a discussão.
A votação fiCa ·adiada por falta de quorum.
O

S~

PRESIDENTE (José Fragelli) --Item 11:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 14, de 1985 (n~' 2.393/79, na Casa de origem), que altera a redação do art. 135 da Consolidaçã-o _das Leis do Trabalho, aprovada pelo·
Decreto-lei nl' 5.452,-de !I' de maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das férias anuais remuneradas, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 452, de 1985,
da Comissão
de Legislaç-ão Social.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 12:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 55, de 1982 (N9 2.631/80, na Casa de árigem), acrescenta~do parágrafo ao art. 27 da Lei n9
3.274, de 2 de outubro de 1957, que disciplina o Regimcmto Penitenciário, tendo
PARECER, sob n~' 807, de 1983, da Comissã-o
-De Constituição eJustica, favorãvel, com voto
vencido' do Senador Helvídio Nunes.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 17, de 1985 (n~' 2.296/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a defesa de médico, servidor
público, em processos judiciais decorrentes do
exercício da profissão, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'604, 9e 1985,
da Comissão
~ de Serviço Público Civil.

Em discussão o projeto, em turno único: (Pa-usa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro-a discus-

Ef!l discll:ssão o projeto, e~ turno único._ (Pausa.)
Se nenhum dos Srs, SenadOres desejar fazer uso da palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra vou encerrar a discuSsão. -(Pausa.)
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 13, de 1981 (nl' 78/79, na Casa de origem), introduzindo modificações na Lei nl' 605, de 5
de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso se-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 8:

Item 4:

Discussão~ ein turno únlcO, do Projeto de Lei da

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da
Câmara n9 3, de 1981 (n9 1.889/76, na Casa de origem), alterando a_redaçã.o dos arts. 7~', 9"'e 10 da Lei
n" 6.223, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre_a
fiscalização JTnanceira e orçamentária da União,
pelo Congresso, Nacional e dá outras providências,
tendo
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 13:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n<1 225, de 1983, de autoria do Senador
MurHo Badaró, que cria a regula e aplícação pela
Censura Federal, o Certificado de Liberação Restrita e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 804 e 805, de 1985, das
Comissões:
-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorãvel, com emendas que apresenta de n9s I a 4- CEC, e voto vencido, em separado do Senador Jorge Kalume.

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Se nenhum .dos Srs. Sc:n_adores desejar fazer uso d;i palavra. encerro a discU,ssão.
A votação fica adiada pOr falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ esgotada
a matêria constante da_ Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nel!!on Carnei~

se dá" à letra "c" do§ 19 do art. 151, que diz respeito às
inelegibilídades. Diz o seguinte:
.. À inelegibilidade do titular efetivo ou interino
de ca-rgo ou função, cujo exercício póSsa·ínfluir para
perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade das eleições, salvo se se afastar definitivamenti-de Um ou de outro n.o prazo estabelecido em
- ~~lei, Q qu_ill_q~_q_ será maior de 9 meses nem menor de
dois meses, anteriores ao pff:llo~eXC:etO os seguintes,
pelos quais fica assim estipulado."

Quer dizer, quem são esses "titulares efetivos Ou interinos que possam influir para perturbar a normalidade
ou tornar duvidosa a_ legitimidade das eleiçôes1'? Nada
concreto, ~udo no abstrato. Dependerá da interpretação,
seja do Tribunal Eleitoral, seja dos paftidos políticos.
QUem Sãô essas pessoas? Evidentemente que ê muito
flUid::i essa disposiçãO, que pode se constituir, _no futuro,
num camp~ de debate sobre quem possa, através de car'go efetivo ou interino,-·•jnfluir para perturbar a normalidade o_u_ tQ.rnax duvidosa ~ legitimidade das eleições".
AchQ ffiu__it_o_flui_da ~~S<_l_ redaçào, que pode atingir a muita gente.
--

•TO.

O SR. NELSON CARNE:IRO (lU. _Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr._ P_resit;lente. Srs. Senadores:
A Comíssão Cons.titucio-rial está reunida, debatendo o
substitutivo ofe-recido pelo nobre Deputado Flávio Bier:.
renbach.
EVidentemente, Sr. Presidente, que o substitutivo
apresentado ainda não foi aprovado, mas nem por isso
deixa de merecer alguns comentários. Quero assinalar de
iníciO a habilidade com que foi redigido esse substitutivo. porque, ao contrário do que sempre acontece, não se
fixou a data da eleição, porque a data da eleição jâ está
pré-fixada. Mas, o artigo 111 resolveu, sutilmente, uma
disputa que pairava por todo o mundo político, se os Senadores eleitos em 1981 fariam ou não fariam pa:rt~ da
Assemblêia Nacional Constituirite-. E o artigo J9diz apenas; ...Os membros da Câmara e do Senado Federal, sem
prejuízo de suas atribuições constitucionais, reunir-seão, unicameralmente, em Assembléia NaciQnal Constituinte, livre e soberana, no dia J9 de fevereiro de 1987, na
sede do Congresso Nacional". Ora, aí estão incluídos os
membros do Senado, os 23 senadores eleitos em 1982.
Com esta hábil redação, se pôs termos a um debate que
se poderia tumultuar o ambiente político. 0$ 2;3-Senadores eleitos em 82, aprovada que seja a redação do artigo
I'~ do substitutivo, estão, como não poderia deixar de estar, integrando a Assemblêia Nacional Constituinte.

O Sr. Gast.ilo Müller- Mas está previSto no próprio
,Çi_ispositivo.

o sR.

Governador e o Prefeito, seiS rileses antes .....

O Sr. Gastão Mülla- -Senador Nelson Carrieiro, ainda nesse dispositivo "c", há uma curiosidade que V. Ex•

poderâ até me esclarecer. Diz o seguinte:" ... o qual ~ão
será maior de nove meses e nem menor que dois meses ... " E quais são as funções que estão enquadradas nesses dois meses? As outras são delineadas perfeitamente.
Qual ê o cidadão que tem que sair?

O SR. NELSON CARNI!IRO - 1': o juiz. Veja V.
Ex•, quem pode ser acusado de influir par~. "perturbar a
nohTlalidade o_u tornar duvidosa a legitimidade das
eleições"? Todos. O jornalista que noticie um fato injurioso e falso contra um candidato não estará perturbandO a· i10rrrlãlidade ou tornando duvidosa a legitimidade
daquela eleição?
Acho que esse artigo ê muito fluido e vai depender de
quem o-aplique. Por outro lado, Sr. Presidente, procurei
encontrar uma explicação para esse dispositivo, mas
realmente não achei.
O artigo, Sr. Presidente, continua e diz o seguinte:
Governad,or e Prefeito seis meses; Ministrõ de
Estado, Secretário de Estado, Presidente, Diretor,
Superintendente de órgão de administração pública
direta ou indireta, incluída as fundações, sociedades
e econ·omia- riiista, nove meses."
Quando candidato a cargos municipais, qUatro
meses. Para os ocupantes de cargos previstos no nú~
-mero anterior, se já titulareS de mandato eletivo,
seis meses."
-

O Sr. Gastão MUller- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNI!IRO -

Pois não.

O Sr. Gastio Müller-::- Sen8.dor_Nel_son Carneiro_, est~

certinho, só há um detalhe, como cuY.iosidade, para debatermos nesta 6~ feira! O mandato atual nosso, dçs que
foram eleitos hã 8 anos praticamente, termin'ã nodia 31
de janeiro de 1987. Então, para que se instale a Assemblêia Nacional Constitulole no día J9 de fevereirq, __
deverá ser já de- noíte, porque durante o dia serão dadas
as posses aos eleitos no pleito de 15 de novembro do _no
que vem. Eles não poderão, de acordo com o disposto,
os cidadãos, não poderão ser membros da Assembléia
Nacional Constituinte, sem primeiro tomar posse corria
Senador e como Deputado Federal. Ora, isto é uma
questão de espaço e tempo que será naturalmente_estabelecido.
O SR. NELSON CARNEIRO~ Mas tudo :g_ode ser
feito nesse auspiciOso dia pfirileíro de fevereiro de 1987,
quando espero que V. Ex• esteja entre os escolhidos pelo
Estado do Mato Grosso:
Mas veja V. Ex\ esses parlamentares poderãO' prestã.r
o compromisso pela manhã e já às 14:00 hs poderão participar da sessão solene da Assembléia Nacional Constituinte.
Quero, portanto, louvar a habilidade com que se resolveu um problema que poderia dividir opiniões no seio do
Senado Federal. Mas, ao fazer o meu elogio a esse disP.Ositivo, quero fazer U:m comentário sobre a redação que

NELSON CARNEIRO - Não, essa redação

J:'IÃO_ excl_ll_i_a ou_~r<_l,J~grqu_e :a outra diz expressamente;_ ..o

L_ . . . . .

Aí, Sr. Presi~ente, acho que melhor fora que todos tivessemo·mesmo prazo, foss_em eleitos ou não-eleitos.
Aquele~·_gUe são eleitos já têm um mandato que vão exercer no dia em que deixam o exercício da função. O Senador ou o Deputado que é MinístrO vai pàra a tribuna do
-Senado ou para a tribuna da Câmara. A sua influência
vai ser muito maior do que aquele que não é nem deputado, n~m senador e que exerce um cargo de secretário de
estado, por exemplo, ou de ministro. Ele terá que sair
nove·m-eses itrifi.!s "para a lfibuna que ele tem, para continuar a sua pregação.
Acho que se deveria 'Uniformizar, dar a todos o mesmo
pr;:Lzo de seis meses.

O gr,----Gílsíão Müller =:t'a-oc}Uili-ía -dizer a V~Ex• neste aparte, neste debate cordial. Na reunião, ontem, da
Bancada do PM DB, defendi esta tese, o nivelamento total ~a inegibilidade. Vamos supor, nove meses ou seis
rTleseS, oU ffês meSes, mas que fósse igual para todos e
não houvesse, neste caso, uma classe privilegiada ou prejudicada com essa distorção de vârios prazos para a incompatíbílidade eleitoral.
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O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, são
estes os primeiros comentários que o substitutivo do
nobre Deputado Valmor Giavarina suscinta no meu
espíri!g.__Evidentemente, é um texto que estâ sendo debatido, desde manhã, na Comissão Especial, e é possível
até que não seja vitorioso. Mas, esses comentârios me
pareceram indispensáveis, neste momento, para advertir
os nobres colegas sobre o aplauso que merece a redação
do§ I 'i' e a perplexidade que pode ser criada pela redação
dada à letra "c" do § 1'i' do art. 158,
- Mas, Sr. Pr_esldente, ao lado deste assunto que, aqui,
me traz ãlribú-na, desejaria tratar de outro assunto, tambêm da maior relevância, que ê o pretendido pacto social.
Reajustes mensais correspondentes ao INPC do mês
anterior e aplicados para todos os assalariados civis e militares, abrangendo os que trabalham na indústria, no
comêrcio e na agricultura, e, uma reposição em data a
ser negociada entre patrões e emPregados que ponha nos
devidos lugares os salários que irão receber o tratamento
de r~ustes mensais, podem ser elementos substanciais
___ p_~r-~-.J~_ernliti~-a existência do pretendido pacto social.
Paralelamellte,~ã imPlailtaçãO do horário corrido em
todas as atividades poderá gerar economia para os assalariados e maior eficiência nas atividades produtivas,
alêm de permitir, com maior aproveitamento dos lugares
oferecidos, suqstancial diminuição nos preços das tarifas
dos transportes coletivos, sejam de superficie, sejam subterrâneos ou marítimos.
Além das vantagens acima enumeradas, poderemos,
com a implantação do escalonamento de funcionamento
do comércio, da indústria e das repartições públicas, rc~uzir, senão eliminar os blecautes que vêm se registrando
ultimamente e qUe ô.ão podemos prever a que níveis chegarão.
Estas algumas medidas_ que nos permitimos sugerir
para exame_ do Governo que busca nestes últimos tempos soluções de redução de çustos com melhores cotas de
produção, além da tão almejada e necessâria paz social.
Sr, Presidente, para concluir essas breves considerações, apenas uma pitada de política nacional.
Foi com alegria que vimos que o Governador Franco
MontOro desmentiu ou desautourou a sua anunciada indicação do nome do eminente Deputado Ulysses Guimarães, para ser um dos candidatos ao Governo do Estado.
A notícia durou menos de 24 horas para satisfação de
quan~o~ acompanham a vida públíéa deste País.
O Deputado Ulysses Guimai'ã~ tem uma_ outra missão, a que espero ser aquela que a Assemblêia Nacional
Constituinte lhe defenderá: a de presidir os trabalhos de
uma Assembléia pela qual ninguém mais dO que ele lutou neste País durante muitos anos.
A sua presença na Presidência da Assembléia Nacional Constituinte será o coroamento de uma luta constante, árdua e dificil durante todos esses longos e sofridos
anos passados. E o Governo de São Paulo poderá esperar outra oportunidade para ter a presidi-lo a figura
insigne de Ulysses Guimarães.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador pela Bahia, Lomanto Júnior.

O SR. LO MANTO JúNIOR (PDS- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante quinze dias deste mês de outubro de 1985,
não somente os baianos, mas também os alagoanos, os;
pernambucanos, os paraibanos, os sergipanos e piauien-·
ses- nordestinos com motivos bem claros e inequívocos
- e por extensão os brasileiros - que por sua catolicidade rendem costumeira 'homenagem à prelazia primacial da província eclesiâstica do Brasil, que está na Sé de
São Salvador da Bahia, -estamos todos comemorando
JS cinqUenta anos de ordenação sacerdotal de Dom Avelar, Cardeal Brandão Vilela, Arcebispo metropolitano de
Salvador e Primaz do Brasil.
Foi_27 de. outubro de 1935 a data de cujo evento_se celebra, este ano, o jubileu de ouro: naQuele dia, aos 23
anos, se tornava padre aquele alagoano simples e bom,
nascido em l3 de junho de 1912 no municfpio de Viçosa
das Alagoas, de família exemplar pela presença forte de
mãe piedosa no cumprimento de seus deveres cristãos. A
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esta IllUlher;,de virtudes nordestinas Dom A velar habitualmente credita, por humilde e profundo amor filialhoje ail-.da maiS engrandecido, na devoção dos dois mil

t..os de q.àscimenL9 de Maria Santíssima,- sua vo.éação
s!PCerdotal. DesSe jovem alagoano que se tornana tão
if~tre diz~ meu n.""rezado amigo, Por igual admirável Senador Teôtônio Vilela, -:- de tão saudosa memória, que seu irmão A Velar era um caso do mais genuíno e vigoroso chamamento ao sacerdócio e ao magistério da fé.
Efetivamei'Jte, em Dom A velar- dou meu testemu-

nho pessoal- coexistem o sereno pastor, sempre pronto
para a bondosa e caridosa assistência espiritual, e o ho-
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Dom A velar se recorda,_com muito carinho, com muito afeto, dessa efeméride da sua vida. E Ser_gipe, coino eu
disse, não poderia faltar e ninguém melhor para interpretar ~º' pensamento do seu povo do que V. Ex• que é sem
dúvid_a _um elos mais queridos líderes populares, um dos
mais estimados políticos daquele nosso querido Estado
vizinho.
Muito obrigado, Ex• O seu apartevai agradar muito a
Dom A velar Brandão.
Observem a sabedoria com que, para ajudá-lo, Dom
A velar se fez cercar, por escolha e convocação sua, mu~
tó-própríi:ts, por três admiráveis Bispos Auxiliares, Dom
Frei Ângelo Domingos Salvador; Dom thomas Murphy;
e Dom Boaventura Kloppenburg, O.F.M. Admiremos a
-sensatez de sua ação como Grão Chanceler da Universidade Católica de Salvador, numa fase em que todas as
universidades brasileiras- especialineO.te "as católicasenfrentam as mais duras provas de manutenção, senão
de sobrevivência. Louvemos o que ele chama de "minuciosa preparação de todos os instrumentos de nossa pasw
torai, de todos os movimentos e associação;", quando se
trata do desafio social e político de promover e acionar o
que tle próprío denominou de "uma conscientização plena da comunidade eclesial e da sociedade inteira" para a
fiel observância do que, em suas palavras eloqüentes, é
"a mesma esteira evangélica ditada por Nosso Senhor
Jesus Cristo e orientada pelo Pastor Supremo da Igreja,
João Paulo ll"

mem de ação, o hãbii negociador e pacificador dos conflitos sociais, o administrador capaz de mobilizar as multidões, para e pela fé cristã, com o que ele próprio chamou, por ocasião do Congresso Eucarístico RegiÕnal de
Salvador, que presidiu em 1983, de_••novas técnicas de
apostolado''.
Com essas qualidades de equilíbrio, coitvicção e destemor, -junto aos méritos nacionalmente reconhecidos
de primoroso orador sacro, aos da cultura do escritor e
iicadêmico de letras de vãrios sodalícios, aos do ágil co-municador de massas pela imprensa, nos textos semanais
para seus diocesanos,- Dom A velar foi padre por so~
mente onze anos, para logo, aos34 anos, continuar a sêlo assumind_o as responsabilidades episcopais em 1946.
Sua ação pastoral como Bispo de Petrolina, Pernambuco~ foi caminho rápido, de apenas 9 anos, para sua ascensão ao arcebispado de Terezina, conquistando gáudio
O Sr. Lourival~a~dsta--;- Peonite_ V. Ex•_ u~ aparte?
e gratidão dos piauienses de 1955 a 1971.
Nesse último ano sucedeu ao admirável Dom Eugênio
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Ouço com muito
Sales, que supriu o afastamento das obrigações de arceprazer o nobre Senador Lourival Baptista.
bispado do meu inesquecível pastor e amigo Dom AuO Sr. Lourivaf BaPtiSta - Ouço o eminente Senador
gusto, Cardeal da Silva, que faleceria nonagenário em
Lomanto Júnior, neste momento, fazendo aqui discurso
Salvador.
de saudação pelos 50 anos de vida sacerdotal do Cardeal
Em 1973 o Santo Padre Paulo VI alçou Dom A velar à
púrpura cardinalícia, confinnando-o na Arquidiocese de - Dom A velar Brandão Vilela. Jâ aqui deu o seu aparte o
eminente Senador Passos Pôrto em nome do nosso EstaSão Salvador da Bahia e como Primaz do Brasil. Nessa
do, reitero a V. Ex• que é motivo de satisfação para nós
condição Dom A velar coordenou, em abril de 1976, os
.de Sergipe, esse cinquentenário de Dom A velar Brandão
festejos de centenário de nascimento do Cardeal da SilVilela. Aliás no Seminário de Aracaju que ele estudou e
va. E por seu empenho pessoal junto a Sua Santidade o
or~~ou.se padre e depois cônego e monsenhor, tendo
Papa João Paulo II, obteria, em 25 de outubro de 1980, o
Si_d? __~~~agrado_ bispo, ainda residindo em Aracaju,
reconhecimento oficial, poritificio, da Arquidiocese de
qua_nc!_o_ fõldesignado Bispo de Petrolina. Quero dizer a
Salvador como Sé Primacial de todas as igrejas do Brasil
V. Ex' Senador Lomanto Júnior, que faz muiio bem em
- um ato, fato e fasto de justiça hist6rica.
reverefi~lar esse s~cerdote admirável, esse grande cardeal
Todas essas décadas de zelo apostólico- Sr. Presi~
que é Dom A velar Brandão Vilela que, pelo brilho da
dente, Srs. Senadores- confirmam a fii'meza decisória e
sua inteligência e seu sensato desempenho na igreja cao equilíbrio moral que se somam à bondade, característitólica,
pregando o evangelho de Cristo sem qualquer
cas reconhecidas em Dom A velar por todos os brasileidesvi_o para o ~adicalisnto e as posições consubstanciadas
ros, que contamos com um dos mais competentes e ati~
ria concó:r<~ía -~o_ ~tendimento, no amor ao próximo,
vos episcopados da Igreja em todo o mundo.
pratícando as verdadeiras diretrizes do cristianismo.
Felicito Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e
O Sr4 Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte't
tambêm me.associo, às hq_menagens que estão tributadas
O SR. LOMANTO JONIOR -Com muito prazer,
nesta Casa ao inSígii.e Cardeal Dom A velar Brandão Vi·
concedo o aparte ao nobre Senador Passos Pôrto.
leia de quem me honro igualmente de ser amigo e admi- radar.
. O Sr. Passos Pôrto - Senador Lomanto J6nior, no
mstanteem que V. Ex• homenageia D. A velar Brandão
O SR. LOMANTO .JúNIOR- Sergipe, com a palaVilela, no cinqUentenário das suas Bodas Sacerdotais, tevra-de V. Ex', após ouvirmos o eminente Senador PãssoS
nho até o dever de solidarizar-me com V. Ex•, porque foi
Põrto, e agora ouvindo o Senador tourival Baptista, que
em meu Estado que ele se ordenou Padre, em 1935, pelas
é também um do~ grandes líderes da terra sergipana, parmãos santas e beatas de D. Mário Vilas Boas, Arcebispo
ticipa na plenitude da homenagem ao grande pastor, e a
de Belém do Pará. Ele foi meu Professor de Português,
Bahia realmente habituou-se a reverenciar e a querer
na década de 40, um excelente Sacerdote, um padrão da
bem. Agradeço, Senador Lourival Baptista, esse se_u
dignidade da Igreja brasileira, irmão do Senador Teotôaparte que realmente também vai sensilbilizar muito o
nio Vilela, alagoano de Viçosa. Foi Bispo de Petrolina e
nÕsso homenageado, o nosso amigo, o nosso p-astor, o
amigo do nosso saudoso Presidente Nilo Coelho. E uma
Cardeal Dom A velar.
figura eminentemente nordestina, mas de uma dimensão
O~r. Nelson Carneiro_- Pennite V. Ex', um apart~? -_
nacional sem precedentes. Guardo dele, desses óltimos
tempos, em que foi" a primeira figura -Ciístã, que, após a
O SR. LOMANTO JúNIOR- Ouço. o Senhor Nelnotícia da morte do Presidente Tancredo Neves, apareson Carnei-ro, que, como baiano "também está ansioso
ceu na televisão e deu aquele alento à sociedade brasileipara apartear.
ra, num instante de dor para todos nós. Neste_ instante,
O Sr. Nelson Carneiro - A minha intervenção, neste
quero me solidariz~r com V. Ex• e, em nome do meu Esmomento, não ê como baiano, mas é_ como representante
tado, prestar também as homenagens a esfegrande brasido Rio de Janeiro, porque acho que Dom A velar Branleiro de Alagoas, que nas suas Bodas de Ouro Sacerdo·
dão, a projeção da sua obra, não circunscreve apenas à
tais se soma a tantas outras vidas da Igreja Católica, a
_Bahia e a Sergip~ 1 que é o jardim da Bahia. Mas a proserviço do_ bem e de Cristo,
jeção espiritual, cultural, a mensagem permanente da sua
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Nobre Senador Pasvida se espraia por todo o País. E é em nome dos que-não
sos Pôrto, realmente não poderia faltar a palavra de Sero têm como Pastor, na Bahia, e que não o tiveram como
gipe.
Padre em Sergipe, que quero saudá~lo nesta oportunida-
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de, em nome daqueles que acompanham a sua trajetória
de Sacerdote, de Educador, de homem debruçado sobre
os problemas humanos e no grande exemplo que ele dâ
às gerações dos novos sacerdotes e o exemplo magnífico
que presta a todos de que um dia integraram e integram
a Religião CatóliCa, comO um grande missionário, um
grande pastor de almas e uma grande expressão de bond~de, de solidariedade, de conforto e de fé.
O SR. LOMANTO JúNIOR - Agradeço ao nobre
representante do Estado do Rio de Janeiro, cuja baianidade todos nós ressaltamos e ele, realmente, não nega
nunca. Mas S. Ex~ quis dar, como estamos desejando, di~
mensão nacional a esta homenagem. Recebo, Senador
Nelson Carneiro. muito sensibilizado o seu aparte, porque me rejubilo e me sinto orgulhoso de ter sido ou de
ser um dos seus discípulos na vida pública.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex' me permita um aparte?
O SR. LOMANTO JúNIOR prazer o Senador Jorge Kalume.

Ouço com tnuito

O Sr. Jorge Kalume - O Brasil está exultante com
esta homenagem das mais justas que V. Ex• está prestando a esse pastor da lgr~ja Católica, uma vez que o nosso
País nasceu sob o signo da Cruz. E Dom A velar, ao longo de sua trajetória religiosa, tem sabido honrar os mandamentos de Cristo, tem sabido disseffiinar o Evangelho,
engrandecendo-se e engrandecendo a religião, unindo os
-irmãos, mesmo por que tem sabido se manter dentro daquela conduta ímpar, que a religião exige. E V. Ex•, que
teve a lembrança de homenageá-lo nesta tarde, está. falando não só em nome, mas em seu nome de todos os
Srs. Senadores; mesmo dos ausentes, que de maneira espiritual acompanham esta homenagem que ora é prestada ao Cardeal Primaz do Brasil. Muito obrigado a V.

Ex•
O SR. LO MANTO JúNIOR- Agradeço ao eminen·
te Senador Jorge Kalume, digno representante do Estado do Acre, que acredito neste momento falou em nome
de toda a vasta Região Amazónica e, por certo, também,
provocará muita satisfação ao querido Cardei Dom Avelar do meu Estado. obrigado, Senador Jorge Kalume.
Foi esse mesmo Cardeal Dom A velar, de ação tão jovem nos seus 73 anos, que teve a abertura e a coragem de
celebrar, em 1975, missa de Natal para os maçons baianos, e na Catedral Basflica de Salvador, de benzer o estandarte da Loja Maçónica Liberdade, da velha urbe soteropolitana; e de visitar um templo maçônico, em junho
de 1976, pelo que os maçons baianos manifestaram, há
poucos dias, sua gratidão e homenagem no seu jubileu.
Lembro-me, neste momento, da magnífica palestraverdadeira homilia - que proferiu num congresso rotário, em 1973, do DistritO 455, correspondente a Alagoas, Sergipe e Bahia, de que_vários anos atrãs fui governador rotariano. No significativo evento, realizado em
Feira de Santana, no ano do cf:nten-ârio de emancipação
desse -Município baiano, -trêS Estados nordestinos o homenageavam por sua então recente ascenção ao·cardinalato. O tema da conferência, que era o da Campanha da
Fraternidade na ocasião, foi magistralmente tratado
pelo notável orador, como se fora um reflexo do lema
que tem norteado toda a sua vida; "O Egoísmo escraviza: o Amor liberta".
Anos depois, continuãmoS a ver sua ação enérgica em
favor dos operários, a exemplo recente, e vitorioso, ocorrido na Petrobrás, ou, como ainda mais recente e atual,
neste mês de outubro de 1985, em defesa dos índios, em
episódio que_envoive a Delegacia Regional da FUNAI
em Salvador. Deus lhe dá forças pãra toda essa atividade
apostólica, e hã de protegê-lo sempre.
E portanto - Senhor Presidente, Senhores Senadores
- com este jubileu de ouro da ordenação sacerdotal de
Dom A velar, Cardeal Arcebispo Primaz do Brasil, que
devemos neste momento nos congratular, registrando-o
nos anais desta Casa.
SL Presidente, concluo, solicitando a V. Ex• que designe uma ComissãO do Senado Federal para comparecer à
cidade de Salvador da Bahia, no próximo dia 27 de outuôro, pOr ocasião das hori-ie"nagens nlaiores àquele grande Pastor, àquele homem que honra a Igreja Católica
UniversaL (Muito beml Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (José Freagelli) -A Mesa tná
satisfação em providenciar a sugestão apre'l.enf.ada pe1C
nobre Senador Lomanto Júnior.
ConCedo a palavra ao eminente Senad'or LoufiVat
Baptista.
O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS -'SE. Pronun-

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.

Senado~

res,

No conjunto das i_niciativas programadas pela
Brazilian~American Chamber'ofCommt;rce Inc, CPr.!YÇmacentuar a cre:ic.ente_ importâncía das solenidades relati·
vas à outorga do título d~ "Man of the Year", cm N~w
York. desde 1970, --instituído com a finalidade de ho-

menagear e realçar o desempenho, cada ano, das pirso-

Antonio Cantuarhl Guimarães, George Maciel, Carlos
Eduardo Al_ves de SoUza, Sérgio ThompsOn Flores e
Lã~nghorne Motley, Conselheiro Sérgio Lemburger, ExMinistros Antonio Delfim Netto, Mário Henrique Simonsen, e Ernane Qalvêas, José Luiz Mlrand_ª, VicePresidente do Banco do Brasil, Eduardo Neiva, Diretor
do Banco do Brasil, Oswaldo Trigueiros, Diretor daVA~
RIC, Paulo Lavagetto Gerente-Geral da VAtUG- em
New York, administradores e einpresários: Mailson
Nóbrega_, Cid H6-ãclito Queiroz, Rodolfo Marco Bonfi.&H9li~_I,_u.i.z _Eduardq _çafT!p~llo, Luiz Eulália de B!Jeno
Vidigal, Antonio Carlos deÁlmeida !Jfaga;O~Údi~ Bar. Q~lla, _G~rrnR:nQ Jal;lanp~tter, Arthur ~-a~k,_EdmundO Safra. C8.rlos Alberto_ Vi,~ir_a, Pamphilo Pedreira _Fr~ire de
Carvalho, Alberto_Martins Catarina, José Pedreirá de
Freitas, Evandro Caflos de Andrade, Cado_s Leal. Gecaldo D_anne_rn~n._Jo!lê__A_~_g_usto Tourinhq DR:ntas, Dalmo
,i.l,!-gusjQ_ryl_ar_qtl.t;.~. Yalc~nte: Luciano .MachadÓ,_ Orlarldo
Moscoso Barreto de Araújo, Fiank Sá, José Sá-Neto,
Angelo Sá Junior, José Roberto Azevedo, Roberto Dantas. Francisco Pessoa, Luiz Raimundo TQurinho, P_aulo
Setubal, Pedro Sá, Ricardo Amaral, Ronaldo César
C'2_clho, Larry Ford, Robert Anderson, James W. Tozer.

nalidades que, nos dois países, mais contribuíram para
fortalecer os laços de amizade entre o Brasil e os Estados
Unidos, ampliar as dimensões do intercâmbio econômico financeiro e as iniciativas empresariais coriciefas ....:...
em termos de investimentos geradores de-riqueza, ou de
quaisquer empreendimentos -que-possam contribuir pira
uma melhor integração hemisférícã, e a consolidação dos
interesses das. comUnidades brasileira e norte--americana.
A exemplo dos anos anteriores, também a concessão
Para qt.ie se possa avali3r, na plenitude de suas exatas
do título de "Homem do Ano de 1985" obteve extraordiproporções e significado especifiCO, o que, de fato, repre-nãria ressonância j:lolítrca e soCial, quando cerca de 800
senta a láur~ "Man of the Year 1985", solicito a incorpersonalidades_de grande relevo no âmbito da economia,
poraçã_o ao texto deste meu conciso pronunciamento, do
das finanças, do-comércio, da administração, da política
primoroso discurso proferido em NeW-Ya·r-k Por Ãilgeto
e do relacionamento Brasil-Estad_os Unidos, compareceCalmon de Sá, a 4 de outubro passado, bem como das
ram, no dia 4 de outubro passado, à magna solenidade
cartas que o Presidente JoséSarney dirigiu aos dois ilu_s~
da entrega do tradicional prêmio anualmente concedido
tres agraciados - o brasileirO e o norte-americano.
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.
__ ______A_carta do Presidente da República, dirig'ida a Ângelo
Desta vez:, a expresiva homenagem "Man ofthe YearC:almon de Sã, foi lida pelo Ministro Antonio Carlos
1985" foi concedida, ao eminente Diretor-Presidente do
Magal_hàes, que_na oportunidade representou o Ch.ekda.
Banco Econàmico S/A, Angelo Calmon de Sá, eX-Naç~o ~ ~_çlirigid? a9}?enhor Peter M~Colough, home~
Ministro de_ Estado da Indústria e do Comé_rcjo; e~---
nageado norte-americano, foi lid-a pelo Enibaixador SérPresidente do Banco dQ Br_asil, membro do C.ons_elbo __
gio Correa da Cost~~- . _ .
.
.
Monetário Nacional, e pelo lado norte-americano, ao Sr.
Eiani isfãs as considerações que desejava fazer, -emboC: Peter McColough, _ilustre Ch_airm~n da Xerox Corp_o_:
ra sucintamente,_ ao regressar de New York, quando tive
ration - ou seja, duas· personalidades do empresariado
a satisfação de participar das solenidades levadas a ~feito
continental internacioitalmente respeitadas e admiradaa..
pela Câmara Brasileiro~Americana de Comércio,_cuj_o êO .. Síxteenth Annual Man of the Year Awards Din:dto podemos creditar à extraordinária competência e_ca~
ner"- o tradicional jaritar oferecido aos insi&-_tlesho~ç::
pacídade realizadora do .. Awards Com_mitee", represennageados no Hotel Plaza - foi, possivelmente, um dos
tado pelo Chairman empresário Vicent J. Bonnard, pelo
maiores eventos sociais que se realízou em New YOrk no
Co-Chairroan Uno Otto _Bohn, Gerente Geral do Banco
corrente ano,
do Br~sj~ e_m_ "!"l"e~ _Y!Jrk, do Pre$idente,-dfl. Câmara, SérAcredito mesmo" -que ultrapãSSOü-os- a:n.teriormerile--gio Púeira -e José RÕ6erto Azevedo, vlce=Presidente do
realizados no tocante às sua.s repercussões.
Banco Econômico,_em New York, os quais tudo ftzeram
Tendo já participado, de outras solenidades da
no sentido de_ que a solenidade programada obtivesse um
''Brazilian-American Cbamber ofComm!!rce, Inc." des~
êxito espetacular que projetou o nosso pafs no cenário
de longos anos, sempre-distinguido cQmo um dos convicontinental_, Ç:m virtude do_ mac_iç!)__ compareci~~nto das
dados dessa atuante ~nstituição, parece-me que o 169 mais altas expressões do mundo empresarial, financeiro
.. Annual Man of the Year Awards Dinner" destacou-se,
e político dos dois países.
efetivamente, no que tange ao grande núrriero e excepEste fato_veio demonstrar o.extraordinário prestígio
cional categoria das personalidades que acorreram ao
c_C!nquista~opor Angelo Cal_'"!lo_n de_ Sá, Q. "Home_m do
Hotel Plaza, com a finalidade d~ prestigiar a cons_ag'raAno 1985", da Câmara Brasiliii-o~Americana de Comérdora homenagem tributada a_o Doutor Angelo Calmon
çio.
de Sá, em reconhecimentO aos imensoS e relevantes serO Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
viços prestados por esse dinâmico empresário e egiégio
homem público, cujo inexcedível, tenaz, competente e inO SR. LOURIVAL BAPTiSTA- Com prazer, confatigável desempenho grangeou-lhe a estima, 'O respeito e
cedo o aparte ao eminente Senador Lomanto Júnior.
a admiração de todo o povo brasileiro.
Sr. LoniaDtoJtfiliOr~Senador Lourivlil BaPtísta,
Devo ressaltar que o discurso de agradecimento pelo
Homem do Ano de 1985, Angelo Calmon de Sá, foi calonã_o poderia deixar de, mesmo ao término do discurso d_e
V. Ex•,_manifesfar_a minha satisfação, o meu júbilo pela
rosament~ aplaudido pelas lideranças empresariais e
políticas então reunidas, em virtude dos seus corajosos e
l)on:tell:ag~m que V. Ex• presta ao Dr. Ângelo Calmon de
objetivos conceitos, notadamente quando o orador enalSâ. pois ele foi, muito jovem, um dos auxilial'~s dO meu
teceu as atitudes do Presidente José Sarney na 40• As.Qov.enlo_._I:fomem da iniciativa privada, ainãajOverrl engenheiro, eu o convoquei "pãra dirígir ~"um dos· SêiOres
sembléia Geral da ONU, no concernente aos problemas
mi:!\§_ ímportantes _da minha administração, do qual se
do endividamento ex:_terno, das altas taxas de juros, e da.
reformulação de uma nova ordem econôrfiica, que são,desinc1:1mbiU COo:t a_ _maior eficiência e COm a maio~ COffi:
.- petência, que foí a Superintenaência do Centro lndu&de fato, pressupostos indispensáveis ao melhoramento e
trial de Aratu, .uma das obras marcantes do meu Goverampliação do intercâmbio econômico, financeiro e conO- e qUe realm-ente ingressou a Sabia na era industrial.
mercial entre o Brasil e os Estados Unidos.
Em pouco tempo, o Dr. Angelo tomou irreversível aqueNa impossibilidade de mencionar todos quantos tivele Centro Industrial, que é hoje um dos orgulhos e. uma
ram o privilégio de comparecer à solenidade da entrega
das fontes de riquezas do meu Estado, Por isso, sinto-me
do prêmio "Homem do Ano 1985" a Angelo Calmon de
orgUlhoso quando-vejo uma Cntidade internacional, uma
Sá, limito-me a enumerar apenas- as -Seguintes personaliefllidade do gabarito da Câmara de Comércio dos -Estadades hrasi!Círas e norte-americanas: Ministro AnfortiO
dOS _1Jilii:JOS,--hoineii3.geá-lo ccimo "Homem do Ano de
Carlos Magalhães, Governador João Alves Filho, Sena1985". Sem dúvida alguma, eu também me sinto pai"Ucidor Luiz Viana Filho, Senador Roberto Campos, Senape, _e!! tat:nbéf!l _Tl)e sinto orgulhoso com essa homenador Enéas Faria, Embaixadores Sérgio Cofrêa da Costa.

o-
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gem, porque acompanhei os primeiros passos 11a vida
pública do grande administrador, do grande emrresário
do grande executivo que é hoje o eminente Dr. Angelc.
Calmon de Sã. Receba V. Ex•, nesta hora, a manifC$
ta_ção d-C! meu apoio ao seu discurso, às suas palavras,
póis também participo da justa homenagem que V. Ex•
está prestando, da tribuna do Senado, ao jovem conterrâneo e ex-colaborador Ângelo Calmon de Sá.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a
V. Ex• eminente Senador Lomanto Júnior. O seu aparte

im ffiuito eifriQUece o proiiw1ci3mento que fazemos na
taf-dc de hoje, e agradeço o seu depoimento sobre o ex:·
Ministro, ex-Presidente do Banco .do Brasil, Diretor Presidente dõ Banco Ecoriômico da Bahia que conheci jov~m_ taml:;lém, como V. Ex•, e que foi um daqueles que
contribuíram para o êxito do seu governo no Estado da
Bahia. Na verdade, o espetáculo que presenciamos em
Neiva Iorque- porque a esse esPetáculo do Homem do
Ano ao qual_ alg_!.lmas vezes estivemos presentes- o eles~
te ano, na verdade_, foi excepcional: cerca de 800 pessoas
estiveram presente_s àquele _jantar dentre as quais ã.lém
dos Senadores Luiz Viana Filho, Roberto Campos e
Erléã.S- Fã.ria:~ grandes empresários, não só do Brasil
como dos Estados Unidos, reunidos para homenagear
aquele eminente filho da Bahia, Angelo Calmon de Sã
que; conforme acentou V. Ex• além de grande empresário, e administrador é um notável brasileiro que pelo
muito que tem realizado dentro e fora das nossas fronteiras vem contribuindo decisivamente para o engrandeci~
mento da Pátria. Muito grato a V. Ex.', eminente Sena~
dor Lomanto Júnior, pelo seu aparte que em muito vem
enriquecer o meu pronunciamento.
Este fato vem demonstrar o extraordinário prestígio
conquistado por Angelo Calmon de Sá, o Homem do
Arro - 1985, da Câmara Brasileiro-Americana d~ Comércio.
·
Era o que tinha a dizer. (Mui to bem 1 Palmas. O orador é cumprimentado.)

. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
Discurso proferido por
Ângelo Calmon de Sá
Presidente do Banco Econômieo Sj A
Pór ocasião da entrega do tftulo
"Homem do Ano de 198S"
Pela Brazilian-American Chamber of Commerce
Nova:rorque, 4 de outubro de 1985
Antes de iniciar as minhas palavras esta noite, gostaria
de agradecer ao meu caro amigo Bob Andersen, Homem
do Ano em 1980, por suas tão gentis palavras.
Senhor Séigiã Pereira, Presidente __da Brazilian- Ameri~
can -Cham-her -61 COmmerCe,
Membros da Diretoria,
Sua Excelência, Antonio Carlos Magalhães, Ministro
das Comunicações, nesta cerimônia representando o
Presidente José Sarney,
Sua Excelência, SérgiO Correa da Costa, Embaixador do
Brasil neste_ País,
senhoras e -SenllOr-eS,
É com grande satisfação e alegria que aqui me encontro esta noite, rodeado por amigos do Brasil e dos Estado_s Unidos, para receber esta grande honraria. Credito
-este prêmio, ilão apenas a mim, mas também às várias
instituições a quem eu teitho _servido, especialf!lente àquelas que dirigi no Governo do Presidente Geisel, ao
lado do meu cara· ami_go e Mestre Mârio Henrique Simonsen, onde, no melhor da minha capacidade, pude
contribuir para o progresso das relações entre os nossos
dois paí_ses.
Estou ainda mais honrado por receber este título juntamente com tão ilustre empresário, Peter McColough,
Chaírman of The Board da Xerox Corporation, cuja
subsidiária brasileira acaba de celebrar seu 209 aniversário.
Meus amigos,
~et,~ pai, edUcado nos Estados Unidos, transmitiu à
nosSa· faíníiia-o apreçO e o respeito pelo povo americano,
o que me inspirou a aprender mais sobre este Pais.
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Habilitei-me ã ·aprofundar este conhecimento através
da minha experiência como bolsista da Wisenhower Exchange Fellowship Foundation, durante a gestão do meu
caro amigo Sob Andersen.
Aquela experiência teve um impacto importante em
minhas atividades profissionaíS il.o Brasil, refletindo-se
no vínculo -do Banco Econômico com mais de 200 instituições finãnceiraS norte~a.menc-anas. Algumas dessas relações datam de mais de três dêcadas e são parte dos 150
anos de exístência do Barico Ecbnômico. Para inim ê
uma satisfação pessoal ter p-odido colaborar para a consolidação desse relacionamento.
Tenho tentado levar a minha contribuição ao fortalecimento dos laços que unem os dois países, participando
de· entidades que, ao seu próprio modo, desempenham
um ·importante papel neste processo. Hoje, tenho o privilégio de servir a instituições tais como ·a Eisenhower Exchange Fellowship Foudation, Americán Express lnternational e Wells Fargo. No ano passado assumi também
a presidência da SeçãO Brasileira do Conselho Einpresarial Brasil-Estados Unidos, onde, juntamente com o Presidente da Seção Americaria e meu amigo Paul Oreffice,
busquei promover um diálogo construtivo e contíriuo entre as lideranças brasileiras e americanas, acerca dos
problemas que afetam o- nosso relacioamento económico.
OS laços que me unem aos Estados Unidos reforçam
minha crença na profunda amizade que existe entre os
nossos dois países. Embora destintos no passado histórico e cultural e em diferentes estágios de desenvolvimento, compartílhamos o obj6tivo c-oniUm de- fOrtalecer o
processo democrátiCo dentro do hemisférío e assegurar o
bem-estar econômico aos riOssós cidadãos.
Desde 1968, -o PrêmiO "Homem do Ano", da
Brazilian-American Chamber of Commerce, tem recOnhecido os esforços de dois cidadãos - um brasileiro e
um americano- em favor deste ideal. O prêmio simboliza também os esforços daqueles presentes esta noite,
que dividem Conosco a missão de fortificar a· nossa
aliança, tão necessária à paz e prosperidade mundiais.
Há, correntemente, entre líderes poUticos e empresariais, uma profunda e justificada preocupação com o estado da economia internacional. A maior crise experimentada em anos recentes- os choques do petróleo dos
anos setenta, o crescimento das taxas de juros e a recessão mundial resultante - tornou clara nossa obrigação
de aperfeiÇoar o ·sistema fffiancelrõ interriaciónal contra
choques desta natureza e de promover uma substantiva
contribuição em direção a uma noVa Ordem económica
mundial.
Hoje,_o peso dâ dívida externa é uma fonte de consternação para aqueles que têm a difícil tarefa. de adminis~
trar economias naciOnais em crescente desequilíbrio. Estamos conscientes do fato de que a solução para este gra- ·
ve problema está diretamente relacionada aos prazos, à
expansão das exportações dos países deyedores e às taxas
de juros.
Em relação a este primeiro fator, devemos persistir em
nossos esforços para reestruturar os perfis das dívidas,
como modo de aliVIar-pressões mais ime-diata-s sobre as
economias dos países devedores.
Agora, mais do que nunca, o comércio livre entre as
nações pode desempenhar um decisivO papel que irâ permitir" aos países devedores atender às suas obrigações financeiras internacionais e, principalmente, pagar o prin~
cipal da dívida.
Em discurso perante a Câmara dos Deputados, um
congressita americano declarou; "Através das restrições
compensatórias riõs prejudicamos nossos próprioS cida~
dãos mais do que as nações estrangeiras às quais nos
propomos atingir. E no conflito de sobretaxas, nós sacrificamos nosso própriO comércio, agrícultura e nave~
gação. Deixemos nosso comércio ser tão livre quatifo
nossas instituições políticas". O ano era 1824 e o orador,
Daniel Webster, mas os seus argumentos contra o protecionism·o --são perfeitamente Válidos em 1985.
Nesse sentido, reconhecemos os esforços dos Estados
Unidos na defesa do conceito de livre comércio. O Presidente Reagan já demonstrou em mais de uma ocasião,
sua disposição em lutar contra o protecionismo, mesmo
quando confrontado com as crescentes pressões domésti1

_cas surgidas de uma balança comercial negativa e conseqUente desemprego em certOs setores da economia norteamericana.
O Brasil compreende a preocupação do Congresso
americano relativa ao impacto negativ-o que as creScenteS
importações causam domesticamente. Contudo, somos
incapazes de disfarçar nossa surpresa em face da crescente tenâênda do co-ngres·sa "para a legislação ampla e que
não discriminá Países que mantém superâvits comerCiais
com os I:.stadoS Unidos. Historicamente, o Brasil tem registrado déficit com os Estados Unidos em seu comércio
bilateral, com uma inversão desta tendência diretamente
relacionada à necessidade do País de gerar excedentes ex-ternos.
Na verdade, nosso superávit com os Estados Unidos é,
por natureza, ilusório, dado que remeteremos mais do
que· o dobro do nosso saldo comercial, via transferência
de pagamentos por tecnologia, dividendos e serviço da
dívida. Este fato contrasta agudamente com a situação
de algumas nações desenvolvidas, que mantêm Significativo superávit comercial e de serviços com este País, mas
-que:"Co-OtinUãin a se engajar em práticas comerciais desleais.
·
Nações devedoras c·omo o Brasil têm sido forçadas a
recorrer a-mecanismos considerados contrários ao coo~
ceitO- de comércio livre. E importante que oS países industríalizados compreendam que a adoção de tais medidas pelo governo brasileiro é por natureza temporária,
não estando de acordo com as nossas tradições de livre
mercado.
Todas estas nações ãspiram competir livremente no
mercado internacional. O Brasil vc:;m tomando providências com esta finalidade através da retirada sistemática
de subsídios de vários setores da sua economia. Deve ser
salientado que o Presidente Sarney, em seu primeiro discursC(ã nà"çãO, manifestou a firme- disposição do seu Governo de enfatizar as práticas de livre mercado e de fortalecer o setor privado, reduzindo a presença do Estado em
__
nossa economia.
-A terceira m"aior preoCupação das nações devedoras
está relacionada ao comportãmento -das taxas de juros,
sobre as qUaiS ·elas não têm controle direto.
Conquanto testemimhenlos uma téndência declinante
no mercado hoje, não é impossível que as taxas de juros
venham a ter nova alta brusca, como vimos em 1980.
Casd isto venha a acontecer, será difícil imaginar ciualquer um dos pafses grandes deyedores, capaz de pagar·osSeus débitos.
Conio_ sede ·das principais instituíções de crédito multilateraiS e na posição de nosso maior credor, sabemos que
os Estados Unidos não são insensíveis à fragilidade desta
sitUação. Na verdade, o Tesouro dos Estados U_nidos desempenhou um importante papel, juntamente COm o
Fundo Monetário Internacional, ao organizar esquemas
de resgate da dívida, imediatamente após a crise de liquidez de 1982: Também os banqueiros americanos têm
partiCIPi'ldo ativamente na rolagem da dívida dos países
em--oesenvofvimentõ. Embora tempOrariamerifeTe-ilham evitado um colapsono sistema financeiro internacional, tais soluções de curto prazo não tratam adequadamente os fatores que deflagraram a áise dã_ dívida, tais como as altas taxas de
juros e a deterioração das relações deVoca, nem forneceram salvaguardas contra a vulnerabilidade dos países devedores a futuros choques_ externos.
Na minha opiiiião, as naÇões industrializadas devem
agir. tanto através da sua participaão nas ins~ituiçõ~ de
crédito multilaterais, como pela sua influência sobre as
prãticas do sistema bancário privado, visando estabelecer mecanismos que compensem tais instabilidades. E
evidenle que temos consciência de que as nações devedo~
ra'>, por sua vez, devem reforçar o seu compromisso de
corri,gir_~s desequilíbri~s estruturais em suas ec9nomias.
~ tambêm essenci--;! qu-e haja uma reativação dolluxo
de capitais para o-s -fiafses em deSerivOlvimenlo, para esti-mular a recuperação de suas economias. Dentro deste
c::onte.xto. o inv_~stimen~o estrangeiro vai_asslfl::nir crescente importância, seja por via direta, ou através do mercado de capitais, como meio de reduzir os grandes pagamentos de juroS e diminuir nossas CreScentes díVidaS:.
Os países em desenvolvimento terão necessariamente
de reconsiderar· suas políticas relativa~ ao capital estran-
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g:eiro_ como _meio de ~justá-las a uma nova realidade.
Emboru o BrãSiJ já tenha substan.cial participação es~
tr~ngeira em vãrios se_tores importantes da sua economia, estamos no pfõcesso de encorajamento a um agressivo debate sobre este assunto. Será íncumbência do Governo Brasileiro ouvir os setores interessados de nossa
sociedade, tirar conclusões, e implementar diretrizes que
permitirão ao País obter os fundos necessários para sustentar o crescimento ec6tlômico:
Na abertura _da_40~_ ~ess_ão da Assembléia Geral da
ONU. o Presidente Sarney pronunciou-se pelâ necessidade de uma nova ord<m~. económica mundial, baseada
noS anseios políticos das nações.
Como na reconstrução da Europa depois da I1 Guerra
Mundial, dev:emos implementar uma profunda reforma
da política económica internacional; levando-se em con~
ta o interesse de todas as nações. O papel dos Estados
Unidos, como líder do mundo democrâtico, será fundamental nesse processo_. Eu tenho fé que este grande País
não se furtará a esta importante obrigação.
:E. crucial que empresários e, especialmente, o Governo
americano. compreendam a realidade do Brasil de hoje.
Os Estados Unidos são o nosso maior parceiro económico e, através dos seus principais bancos, o nosso maior
Credor. Em face_desta. posição, -o nosso relacionamento
bilateral mostra-se um fator significante na resolução
dos problemas domésticos e externos do Erasil..._
Neste sentido, aplaudimos a nova postura da adnltnistração Reagan, de usar a sua alavancagem económica e
polítíca para influenciar discussões contínuas entre os
países devedores, agências de crédito internacionais e
bancos comerciais, visando chegar a uma solução de longo prazo para a questão da dívida.
Um dos mais importantes aspectos dessa nova estratégia é o reconhecimento de que o as economias de pafses
devedores devem_ crescer,
Em particular, o Brasil reQuer este crescimento econômiço, nãp__ ~pena$ para _aliviar as pressões sobre a população brasileira, profundamente afetada pela severa recessão dos últimos anos, mas também para continuar a
honrar a sua dívida.
Tenho falado ao longo desta noite sobre as minhas
preocupações. como homem de convicções, não me perdoaria se não transmitisse a vocês, agora, o meu otimismo. Estou certo que falei por todos os meus compatriotas quando disse que o nosso próprio senso de determinação ê- vital para resolver a pressão social e os problemas económicos enfrentado~ pelo Brasil.
Meus colegas banqueiros internacionais lembrarão vivamente a ambiciosa meta de superávit comercial proposta pelo Governo brasileiro e_m 1983, e o pessimismo
com o qual foi ela considerada. Não apenas cumprimos
aquela meta como a ultrapassamos, em razão do nosso
'intenso trabalhO, perseverança e sacrifício. A capacidade
que demonstramos então paia sUperar obstáculos e desafioS, é pois, uma medida da nossa vontade de enfrentar
as dfficuldades presentes e futuras. E assim fazendo, o
Brã.s11 deverá" tOrriar-Se cada vez mais forte aliado daquelas nações que lutam pelos ideais democráticos.
Finalizando minhas palavras, gostaria -de expressar
meuS'agfadeCimentos à Brazilian-American ·chamber of
Commerce pela distinção a ·mim conferida. Ao seu Presidente~ Sérgio Pereira, ao meu amigo Bonnard, que nos
últimOs 16 anos tem-se dedicado a esta Organização, aos
demais dirctores e membros da Câmara, meu muito
obrigado.
Gostaria de tomar um pouco mais do seu tempõ para
agradecer a algumas pessoas que estão aqui esta noite.
Agradeço ao Ministro AntoniO Carlos Magalhães,
meu caro amigo, a sua presença esta noite, representando o Presidente Sarney.
Gostaria também de agradecer a duas pessoas- que estão nestamesã,junto às quais trabalhei em diferentes posições., O primeiro é o Ministro Delfim Nett.o. com o
qual pude trabalhar quando era Secretário da Fazenda
do meu Estado, a Bahia, e ele Ministro da Fazenda. PosM
te_riQrm_ente, quando ele passou a exercer o cargo de Ministro da Agricultura e, mais tarde, õ de Ministro do Planejamento, servimos juntos no Conselho Monetário Na-cional, onde ainda permaneço. O segundo _é o Ministro
Ernane Gavêas, com quem tive oportunidade de manter
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vários conta tos como banqueiro, quando da sua gestão
Mas ainda há o que concertar na EBCT, com um pau~
frente ao Banco Central do Brasi! e. posteriormente, no
co de boa vontade dos seus dirigentse. E, confiando ne~
Conselho Monetário Nacional sob a sua Presidência
les. endereçamos um apelo ao Presidente da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, rio sentido de_ fazer
como Ministro da F'azenda.
Quero expressar também os meus agradecimentos a
cump.rii- a iséncão do pagamento de taXas postais e tele~
duas outras pessoas presentes, com as quais trabalhei e
gráficas a que têm direito os radioamadores, nos termos
aprendi bastante. Ao Ministro Mário HenríqUe--Simonda legislação em_ vigor.
sen, que foi Ministro da Fazenda quando fui Presidente
Essa franquia não está sendo cumprida, tanto no to~
do Banco do Brasil -como eu disse antes, ele foi õ meu
cante às cartas como aos telegramas, originando sérias
mestre. Mais tarde nos tornamos colegas, quando me
difiCUldã.des para os beneficiários da isenção legal, cuja
_ nlfssão é rec.Onhecida, no País e universalmente, como
tornei Ministro da TndúStrra-e~do Comêrcio. E ao meu
caro Senador _Luiz Vianna:, a cujo governo- no -~st_a~9- da----- das- Jiui!s -~o~ili_t_af!l_es.
Bahia pude empre.~tar a minha colaboração como Se_Ç;:-ç_..---- Na-S~_gran~~---~ã.Ia!iúdades J?úblicas, nas dificuldades
·- enfren!~das por populações inteiras, por famíl~ã.S e pestârio da Indústria e Cqmércio e também cOm_Çl $ecrefário
da Fazenda.
_
so_a.~~ ~eja quailtõ necessidade e assistência médica, de
Por último, mas não de menor importância, quCró
'remédios raros, dá mais variado atendimento social,
agradecer à minha Mãe, que infelizmente não está premobilizam-se os radioamadores, merecendo, na ocasião,
as mais solenes manifestações de gratidão.
sente aqui hoje, por todas as coisas que ela tem feito pOr
mim.
-Passam-se os dias e.etes são esquecidos, até que ocorra_
Também hoje, recebi um cartão de uma amiga contennova nesessidade dos seus serviços, quando a sua palado uma frase que reconheço como extremamente _verdavr_<!. e seus ouvid9s_ligam_ cidades e continentes, na tarefa
do socorro, do amparo, da assistência, que eles mobili~
deira. Dizia ela que por trás de todo "Homem do Ano"
há sempre uma mulher de todos os anos.
zam~, nu~- t_~~b~.lho i~cansâvet a.té o derrad@ro rninu~o~_
Muito obrigado.
~a~cadQ_ pelo êx~~o ou ~-muito m-ais raramente__; pela
deSeSperança.- -- -A Lei reconheceu, por isso mesmo, que eles merecem
DOCUMENTO.-! QUE SE REFERE O SENAalguma ajuda, um certo amparo. conferindo~ lhes a franDOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCUR;:
-----quia postal e telegrâfLca.
so
Ela deve se_r cumprida, não apenas por simples respeito à ordem juridiça, mas pelos seus elevados obje_tivos.
CARTA DO PRESfOENTE JOSI':: SARNEY__
DaLo_no_ss_o_insistente apelo ao Presidente da Empresa
Brasília, 2 de outubm_ de L9SS.
Brasileira de Correios e Telégrafos.
Prezado Dr. Ângelo Calmon de Sá,
Era- o -que tfnliamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
. bem!)
Tomei conhecimento de sua ecolha pela Câmara de
~:7:;~~0 Brasileiro-Americana co"mo Homem do Ano
0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _ Concedo a

a

~-~-

Em razão dos serviços prestados por aquela insti-- -- ---palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
tuição às relações brasileiro-americanas, e da qualidade
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pron~;,~
de seus integrantes, o prêmio que lhe foi conceâido tem o
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadovalor de reconhecimento do seu alto mérito corrio Minis- - - res:
tro de Estado, membro do Conselho MonetáriO Naci~~
Reuniram-s_e no Rio j:]e Janeiro, faz pouco tempo, os
nal e dirigente de uma das mais antigas-Instituições fiSrs. Secretárias e Dirigentes das Finanças dos Municínanceiras do Brasil.
pios das Capit<;~.is (_ABRASF).
Associo-me, asSim, à sua justa alegria, abr!}çando-o.
Apó_s deb~~erem _os assuºtos concernentes ~os probleCordialmente, José Samey
mas das capitais dos Estados brasileiros, foi publicada
"Carta
do _Rio de Janeiro".
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENAO d0cú-n16nto- se divide em duas partes, ou seja, os
DOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURconsiderandos e as deliberações decorrentes dos debates__
SO
C'onclulil:-do~ õ -documenlo ·reitera enfaticamente o pleito:
CARTA DO PRESJDENTE JOS~ SARNEY
~~OtçàO PêTõ doVeif10 Federal das dívidas
Brasflia, October 4, 1985.
- municipais contrafdas em moeda estrangeira sob o
Mr. C. Peter McColough
regime da Resolução do Banco Ce_ntral, n~ 63 de 21~
Chairman of the Board
S-_~7 ou da Lei n'i' 4.131 de 3~9~6_;_L__
'
Xerox Corporation
Renegociação, ainda no corrente exerdcío, da
Men of outstanding value to the good relations betdívida interna dos Municípios das Capitais junto
ween Brazil and the United States have preceded you in
aos_ órgãos__ e Institu_ições Federais,- com o prazo
occasions such as this.
_ _
mínimo de carência de dezoito (18) meses; e - Their clear vision of the opportunities offered for ·i~~- - ·
Extinção dos débitos municipais para com a Prevestment in Brazil has been recognized in many_ ways.
vidência SOciaJ. ,Being appointed Man-of-the-Year by the Brazilian AmeL~io, Sr_._ Presid~f!t~_ e ~rs. Senad()~es, a íntegra do do-_
rican Chambe:r·of Cammerce of New York_ i_s_ çertainly
cumeiltõ ã fjni- -de chegar ao coitheclmento dos órgãos
one of the most significant of them all.
competentes de âmbito federar:
For this reason I am happy to present to you and to
your corporation my heartfeft congratufatíons. -José
CARTA DO RIO DE JANEIRO
Suney.
Os Secretários e Dirigentes das Finanças do MuO SR. PRESlQE_NTE_(José Fragelli) -Concedo a
-nicípioS: -das Capitais dos Estados Brasileiros,
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
--membrOs da ABRASF- Associação BrasiiC:ira dC
Secretários e Dirigentes das Finanças dos MunicíO SR. NELSON CARNE_lRO (- RJ. Pronuncia o sepiosàãSTã"pitais,reunfdos na Cidade do Rio de Ja~
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
rieiro,
aos-29 _de agosto de 1985.
Ao tempo em que o Departamento dos Correios e Teconsiderando:
légrafos &e constituiam fluam repartição do Ministério
I. A sitUação aflitiva por Que passam Estados e
da Viação e Obras Públicas, o serviço prestado era motiMunicípios, conseqíiência de um processo contínuo
vo de permanente reclamação da imprensa, de explode empobrecimento e endividamento;
ração por parte_ dos "chagistas" e de irritadíssimos pro2. A constituição da Comissão de Reforma Tri~
testos dos usuários, quando os telegramas levavam dias e
butária de Emergência, congregando representantes
as cartas semanas para encontrarem seus destinatários.
do LegislativO Federal e das três esferas de GoverTransformado o DCT numa entidade apenas vinculaTlO,_ ~a qual a ABRASF está rep_r~entada;
da à administração, a Empresa Brasileira de Correios -e
-3~- -Õ Clfma harmônico de enca-irlinhãffi-ento das
Telégrafos, dentro de cinco anos o panorama era outro,_
antigas reivindicações dos Estados e Mu_!llcípios, vio serviço rigorosarnente confiável.
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saildo a ampliação de suas participações nas receitas
públicas;
resolvem:
I. Expressar seu apoio às medidas em estudo
pela ComiSsão, em especial:
I. t -Transferência do imposto sobre transporte
rodoviãrio (ISTR) para a competência impositiva
dos EstadoS e participação dos Municípios em vinte
por cento (20%) do total arrecadado;
1.2---Transformação da Taxa Rodoviária Onica
(TRU) em imposto sobre a propriedade de veículos
autorii:Otores~ a:ser áff~cadado pelos Estados e partilhada sua receita com os Municípios na proporção
de- círicjuenta- por cento (50%);
I .3- Eliminação da imunidade relativa ao ICM
sobre produtos industrializados destinados à exportação ou, como alternativa, criação de um fundo de
compensação para Estados e Municípios, a nível federal, com vistas a repor a perda de receita correspon~ente; _
1.4-Criação de fundo especial, destinado aos
Municlpios das Capitais, forrriado com quinze por
cento (15%) da_arr_ecadação do FINSOCIAL;
1.5 ........ Elevação dos Fundos de Participação de
Estados e-MürliCij)ios para, respectivamente, dezoito (18) e vinte por cento (20%) do produto da arrecadação do_lrnposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrilizados, e inclusão d_o Imposto sobre
Operações Financeiras em sua base de cálculo;
1.6 '"""""":Revogação do§ 29 do artigo 19 da Constituição Federal, com a conseqíiente eliminação das
isenções vigentes;
1.7- ExclusãQ do._ campo de incidência do Imposto Unico sobre Minerais (IUM) dos minerais
não estratégicos, com a sua passagem para a órbita
tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadoria;
1.8- Alleração _da Lei Complementar relativa
ao Imposto sobre Serviços conforme proposta da
ABRASF a ser encaminhada por intermédio de seu
representante na Comissão; e
1.9- Implantação dessas medidas no que couber, a partir de l-10-85.
2. Reiterar enfaticamente o pleito de:
2. I - Absorção pelo Governo Federal das dívidas municfpais em moeda estrangeira sob o regime
da Resolução do Banco Central n' 63 de 21-8-1967
ou da Lei n9 4.131 de 3-9-1962;
·-. 2.-2- Renegociação, ainaa no corrente ex.ercíêio, da dívida interna dos Municípios das Capitais
junto aos órgãos e Instituições F'ederais, com prazo
mínimo de caréncia de dezoito (18) meses; e
2.3_ ~Extinção dos débitos municipais para com
a PrevidênCia Social.
Era o que-"nnlla -ã dizer~ ~MUITO bem!)

O SR_-- PR-EsiDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em minhas mãos, o Anteprojeto do Estatuto dos Funcion_ários Públicos Civis-da UniãO, proposto pela Câmara IV da ComissãO de Coordenação do Plano da Refor.:.
ma da Administração Federal.
, Hã dez di.iS pronulÍciei-me, fl-Cste Plenário, quanto aos
r~mores de que o Ministério da Administração pretendia
encaminhar o presente anteprojeto ao Congresso Nacional, para aprovação, erp regime de urgência.

._ Naquçla ocasião, salientei minha posição cóntfãria a
toda e qualquer decisão apressada quanto ao estudo de
um documento que, além de volumoso, ressalta no ce-·
nário_ nacional por sua importâncíat pelo interesse que.'
desperta entre a grande massa popular constituída pelos-.
Servidores Públicos Civis.
·
.Retorno hoje ao assunto, reiterando a minha posição,
com isto vis_ando propiciar ao povo brasileiro e a nós,
Parlumenta"res, a oportunidade de .estudar um documento, de tão relevante importância, com o tempo ~ecessário
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para uma melhor penetração em seus meandros administrativos e jurídicos.

suprema de obter,- -para o Funcionalisrrio Público Civil
brasileiro, condições justas e humanas de trabalho e de

Nesta oportunidade não poderia furtar-me a ressaltar
a grande contribuição feiia:-ãõ povo brasileiro pelo Mi-

Vida.

nistério d.a Adminístr8.ção, quando permitiu, através da
elaboração do presente anteprojeto, um debate de proporções amplas, gerais e nacionais sobre o assunto.
Com esta atitude, o Ministro Aluízio Alves mais uma
vez: p:;t!enteou o seu espirita democrâtico, a sua ambição

Pela consideraç~o que nos merece o Ministro da Administração, pela relevância da matéria aqui apresentada, solicito de V. Ex•, Sr. Presidente, considerã-Ia como
ILda, a fim de que, publicada, possa chegar ao conhecimento de toda a imensa classe dos funcionários públicos
""civis- da União. (M_uito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. ALFREDO CAMPOS EM SEU DISCURSO
CR- CAMARA IV- SISTEMA DE ADM!N!STRAÇÀODO PESSOAL CIVIL
ANTEPROJETO DO
ESTATUTO DOS FUNCIONÂRIOS PÜBLICOS.
CIVIS DA UNIÃO
-(~r_oposta ~a __CÂMARA IV a s~r ~pr~~e~tada à CR)
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ESTATUTOS DÓS FUNCIONÂRIOS PÜBLICOS CIVIS DA UNIÃO
(Anteprojeto)
TITULO I
Disposições preliminares
Art. 19 Esta lei define o regime jurídico dbs funcio·
nários públicos civis- da União.
Parágrafo único. São abrangidos pelo r~\Jn"e desta
lei os funcionários dos Te.rxil:_Qd_Qs, do Distriio- federal e
das autarquias, ressalvadas, quanto a estas, ~::.-Peculiari
dades de sua organização e excluídas as que possuam regime próprio de pessoal prescrito em leL ·
Art. 21' Na aplicação desta lei serão con~ideradas af
seguintes definiçõeS:
__
- -=
•
·
a) Funcionário Público ê a pes'soa investida em cargo:
público;
'
b) Cargo é o conjunto de atribuições a serem desefu::
penhadas por um funcionári_O; c) Carreira é o ·conjL~,nto dç -ã_tiyidades escalonadas s9&gundo o nível de complexidade, de responsabilidade e de
conhecimento exigíVeiS parao-setcdesempenho.
Art. 3" Os cargos públicos são criádos por lei e
acessíveis a todos os brasileiros que preecham os requisitos estabelecidos em lei.
Parágrafo único. ~ _vedado cometer ao funcionárioatribuições diferentes das próprias de seu cargo.
Art. 49 Os cargos públicos terão vencimentos fiXados em lei, vedada a prestação de serviços gratuitos.
Parágrafo único. Não ·se inclui na proibição a que se
refere este artigo-o desempenho de função transitória de
natureza especial. ou a participação em comissões ou_
grupos de trabalho para elaboração de estudos ou projetas de interesse nacional.
· Art. 59 Os cargos públicos são de provimento efetivo ou em comissão.
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v.

§ (9 Para catgo de pfovimento efetivo se exigirá'Pro·
. cesso selctivo geral ou-específico, de caráter' competitivo.
9 2'i' .. O provimento do cargo em comissão independe
de concUrso, sendp livres a nomeação e a exoneração, satisfeitos os requisitos legais e regulamentares.
Art. 6~ Função gratificada ê a que corresponde a encargos de chefia e outros previstos em lei ou regulamen1o,

e

Art. 7" A classifiCação e as atribuições dos cargos
funções obedecerão a planos aprovados pelo Poder Exedos órgãos e às peculiari-

cutivo,~adequados à estrutura
dades do ~erviço público.

TITULO II
Do provimento e da vacância
CAPITULO I
Do ProvimentoAr!. 8~> O provimento dos cargos públicos far-se-ã
por:
[ - nomeação;
Í 1.- reCQl1dução;
III - promoção;
IV- transferência;
V- readaptação;
VI -reintegração;
VII- aproveitamento; e
VIII -reversão.
SEÇÃO I
Da Nomeação

Aft. 99 Ã piimeira investidura em cargo de provimento ~fefivo dep~~der_ã de prévia habilitáção em concUrSO pcihiiCo de ProVas oU de provas e títulos.
Art. 10. O, coJ]curso tem por finalidade avaliar o .
'grau de conheciniento e a qUalificação profissionalâ'?:
candidato, com vistas ao desempenho das atribuições do
tarso.:

Ãrt. ll. RessafVadas-as exceções previstas em lei, se-rã exigida a idade mínima de dezoito anos e a máxima de
cinqüenta anos completos na data do encerramento da
inscrição em concurso público.
§ 19 -lndependerá de limite de idade a _inscr.ição, em
concurso, de ocupante de cargo público de provimento
efêtivo.
§ 2~> O regulamerito ou instruçao do concurso indicaM
rá o respectivo prazo de validade, que não poderá ser superior a quatro anos, incluídas as prorrogações.
Art. 12. São requ_isitos básicos para inscrição em
concurso ou investidura em cargo público:
I -ter nacionalidade brasileira ou equiparada, nos
termos da Constituição;
II -estar no gozo dos direitos politicas;
III- estar em dia Com as obrigações militares e eleitorais· e
IV :.._ter nível de escolaridade ou habilitação legal
para o exercício do cargo.
- Parágr<i.fo ·único: As atribuições do cargo poderão
justificar a exigêncià de outros requisitos, na fcirma da lei
ou do regulamento.
.
Art. 13. O provimento de cargo público far-se-á:
I - em caráter efetivo', quando se tratar de cargo de
carreira; ou
II -em comissão, quando se tratar de cargo que, em
virtude de lei, assim deve ser provido.
Parágrafo único. A nomeação para cargo de provimento -efetivo Obedecf:i-â à Ordem de classificação dos habilitados em -concurso.
SEÇÃO II
Da Posse e do Exercfclo

Art. 14. -Posse ê a aceitação formal das atribuições,
deveres e responsabilidades inerenfes ao cargo público,
com o compromisso- de bem servir à Administração.
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SEÇÃO VI

A posse ocorrerá no prazo de trinta dias conta-

D11 Promoção

dos da publicação do ato de provimento, prorrogável

por mais trinta dias.
- Art. 26. · :Pronloção é a elevação do funcionáriO" a§ 2<:> Em se tratando de funcionãrio em licença ou oucargo hierarquicamente superior na estrutura da respectro afastamento legal, o prazo serâ contado do ténn~no
tiva carreira.
do impedimento.
Art.-27. A promoção obedecerá a crltériõi; de- mere§ 3"' Ressalvada disposição especial de lei, serão comcimento, de acordo com regulamentação própria.
petentes para dar posse:
ArL 28. A declaração de nulidade do _ato que pro~
a) o Ministro de _Esfado, o dirigente de ór~ã'? __i~!e_
moveu indevidamente o funcionário não acarretará restigrante da Presidência da República ou de autarquia, em
tuição do que a mais houver recebido, salvo se contrirelação a cargo que lhe seja diretamente subordinado o~~
buiu dolosamente para o erro da Administração.
vinculado;
_
Parágrafo único. O fUncionário promovido com resb) o dirigente de órgão de pessoal, nos demais casos.
_sarcimento d.e preterição será indenizado da diferença de
§ 4<:> A posse serâ formalizada mediante term() assinavenciinentos e vantagens a que tiver direito.
do pela autoridade competente e pelo nomeado.
Art. 29. Será declarado promovido o funcionârio
§ 59 Não haverã posse nos casos de provimento por
que:
promoção, reintegraçãO, recondução e _transferência._
a) ao se aposentar ou falecer já tenha preenchido os
Art. 15. É obrigatória a ãpresentaçao da declaraçao
requisitos para promoção; e
de b_ens por ocasião da invçstidura eqt cargo em c_o!Disb) tenha falecido" em conseqüência de acidente em ser~
são ou em função gratificada e sua atualização na exoneyiç-o.
ração ou dispensa.
Ait. 16: A posse tm cario--público dependerá de
SEÇÃO VII
préviu satisfução do requesit.O de sanidade física e menDa Transferência
tal, comProVada em inspeção médica.
._ . _
Art. 17. O exercício terá iníciQ no prazo de trinta
Art. 30. __Transferência é a pa~sagem do funcionãrio
dias contados da posse, prorrogável por igual prazo.
estável para outro cargo, de igual vencimento, da mesma
Art. 18. O funcionário- que deva ter exerc;fcío em
carreira, integrante da estrutura de órgãos da Adminisnova sede terá trinta Q.ias, con~ados do desligamento do
- traçào direta e autarquias federais.
órgão de origem, para· assumir o cargo ou função, comParágrafo único. A transferência dar-se-:á:
_
preendido o tempo necessário à vi3geln para a·nQvatede.
I - a pedido do funcionário, atendida a cónveniência
Art. 19. Será tornado sem efeito o ato de provimen- do serviço; e
to se o funcioQário não entrar em exercício no prazo le---=--li - ex officio, no interesse da Administração.
gal.
Art. 20. O afastamento--do funcionário, para _ter
exercício em outro órgão ou entidade, se? se verificará
.. EÇÃO VIII
nos casos previstos em lei ou regulamento.
Da Readaptação
Art. 21. O funciollàrío -não poderá ausentar-se do
País para estudo ou _m_is_são oficial por prazo superior a
Art.- 31. Readaptação é a investidura em cargo de
quatro anos.
__
at_dltLUçõ~~ e responsabilidades com_patíveis c~m a limi§ !9 Concluído o estudo, somente após decorridos
tação que tCrlha o furlcTOnáriOsofiíclo-em siillCipaCidaâe
dois anos será permitido novo afastamento para esse···
mental, apurada em_ inspeção médica.
fisicil
fim.
-----o-parãgrafo único. A readaptação não acarretará de§ 2'>' O disposto neste artigõ não se aplica às carreiras
cesso ou aumento de vencimento.
específicas do Serviço Exterior brasileiro.
Art. 32. _A readaptação dar-se-á:
I - a pedido do funcionário, atendida a conveniência
SEÇÃO III
do serviço; e
H - ex officio, no interesse da_ Administração.
Do Estágio Probatório
_Art. 33. O_ funcioná_rio reaQaptado que não se ajusArt. 22. Ao assumir o cxerCidõ, o fUnciotláricf notar às atribuições do novo c;argo _serã aposentado.
meado para cargo de provimento efetlvo fic'ã SQjeifo'a eStágio probatório durante o qual a sua aptidão e capaci~ÉÇÃO IX
dade para o exercício do cargo serão objeto de avaliação.
Da Reintegraçilo
Parágrafo único. O Poder Executivo definii'á, em regulamento, os cargos sujeitos a estágio, o per~odo dedu- Art. 34. Reitltegração é o -r.estabetecimento do
ração e os procedimentos de avaliação.
- vínculo funcional por efeito de decisão administrativa ou
Art. 23. OTuncion"ário que nãci for aprovado no es:judiciária que_ assegure ao funcíõriário, sem solução de
tágio será exoneradO ou, se estável, reconduzido ao carcontinuidade, todos os direitos inerentes ao_ cargo,
~~anteriormente ocupado.
§_ l<!-- --~ _reinte~ra~o dar--~e-á nõC8.r~o anteiioinii!l:tte
"~
'
SEÇÃOIV
-ocuPado, ·no-fesllitant'ê de -sua transforri-tação ou, se exDa Estabilidade
tinto, em cargo equivalente, quanto às atribuições, grau
.....__Art. 24. O funcionário "nomeadO em virtude de conde titulação e vencimento .
curso público adquire estabilidade após dois anos de efe§ 2"' Se_ inviáveis a:s._Soluções indicadas, será restabetivo exercício no respectivo cargo, computando-se, p·ara
lecido automaticamente o carg'o anterior, no qual se dará
todos os efeitos, o período de estágio em que tenha Sido
a-"ieTntegraçaO, Cõrri obserVânda dos preceitOs reiereiiies
aprovado.
ao si~tema dÇ!:_rili!_~_!J~ª-º-·
_
~ .... Parágrafo único. A estabilidade diz respeito ao ser·§ 3'>' O .ocupante do cargo em que se--dÚ reinte:
~ viço público e não ao c_arg·o e assegura ·ao_fu_nciollário
será
mantido
em
cargo
excedente,
até a ocorrêngração,
direito de somente ser demitido por efeito de sentençaju-_
- cia de vaga.
dicial ou processo administrativo disciplinar.
Art. 35. O funcíonário_reintegrado será.subm_etido_a
SEÇÃO V
inspeção, por junta médica oficial e, seju1gado definitiDa Recondução
vamente incapacitado para o serviço público, aposentaArt. 25. Recondução é o ret.Qrn_o, ao cargo anteriordo.
mente ocupado, de funcionário esiáVel inabilitado em esSEÇÃO X
tágio probatófiO relativo a o'utro cargo de provimento
Do Aprol'eitamento
efetivo para o qual tenha sido nomeado em virtude de
concurso.
Arl._ 36. Aproveitamento é o atei: de fazeJ__vol!ar__ a
§ I" lnexistindo vaga, o funcfonár"ío ficará na con~
ati vidade no serviço público, o funcionário posto em disdiçà.o _de ocupante de cargo excedente.
ponibilidade, nos termos do art. 133..
§ 2'>' Se extinto O(( transformido o cargo, dar-se-á a
Art. 37._ O aproveitamento dar-se-á obrigatoriamenrecondução no _res.u_l_ta_nt.e da transformação ou em outro
te em cargo de natureza e yencimento compatíveis cOm o
de mesmo vencimenui e de atribuíções equiValentes ou
correlatas, observada a habili_tação legal.
anteriormente _e}(ercidQ p_elo funcionário.

ou

º

§ I'>' O aproveitamento dependerá da existência de
vaga e de capacidade fisica e mental comprovada por
junta médica oficial.
§ 29 Verificada a incapacidade definitiva, serão funcionátio aposentadO.
Art. 38. Será tornado sem efeito o aproveitamento c
cassada a disponibilidade se o funcionário _nijo tomar
posse no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficiai.
~EÇÃO XI

Da Reversão

Art. 39. Reversão é o retorno à atividade do funcionário aposentado. poi' invalidez, quando insubsistentes
os motivoS; determinantes da aposcntad'orta, declarados
por junta médica oficial.
Art. 40. A reverSão far-se-á no mesmo cargo ou no
resultante de sua transformação, mediante preenchíment_o_çi~ __ vaga.
Parágrafo úntcõ. Inexistindo vaga, o funcionário re~
11erterá em cargo excedente, automaticamente criado.
CAPITULO II
Da Remoçilo
Art. 41. Remoção é a movimentação do funcionário
no quadro a que pertence,,com ou sem mudança de sede,
mediante. preenchimerito _de ctaro de lotação.
ArL 42. A remoção dar-se-á a pedido ou_ no in_te~
se da Administração(
1- de um para'outro órgão da mesma repartição; c
-'=li -de uma para outra repartição do mesmo Ministério, órgãQ integrante da Presidência da República, autarquia ou território.
Art. 41. D::lf-se-á, ainda, remoção a pedido para outra Iocalidõ.lde,-pOr rrlOtivo de doença do (uncionário, do
cônjuge ou de dependente, comprovada por junta médica oficial.
CAPITULO III
Da Substituição

Art. 44. Haverá substituição nos afastamentos do titular de cargo em comissão ou de função gratificada.
Paç'ágrafo único. A substituição será remunerada
qualquer que seja o período e a natureza do afastamento.
CAPITULO IV
Da Vacância
Art. 45. A_ vacância de cargo público decorrerá de:
I - recondução;
II --prOmoção;
III - transferência;
IV - readaptação;
V - exoneração;
VI ~ demissão;
VII --aposentadoria;
Vlll - perda de cargo por decisão judicial;
IX - falecimento; e
X -exercício em outro cargo de provimento efetivo.
Art. 46. A vacância de função gratificada ocorrerá
na data da publicação ou 9a vigência dos efeitos do ato
que dispensa_r_O-funcionârio-. ---Art. 47. A exoneração de cargo de provimento efetivo ou em comissão dar-se-á a pedido ou ex officio.
P~_~ág_i_a_fo__ úl)\ço. A exoneração ex officio de cargo de
provim~!l-!9 _efetivo sç:tmente se dará:
a) quando não satisfeitas as condições do estágio pro~
batório e não couber a recondução; e
b) quando não aplicada a penalidade de abandono do
cargo, por extinção da punibilidade.
TITULO III
--- Direitos e Vantagens

CAPITULO I
Do Vencimento

Art. 48. Vencimento é a retribuição pelo exercfcio
de cargo público, de acordo com padrões fixados em lei.
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Art. 49. Remuneração é o vencimento acrescido das
vantagens de caráter permanente, ou a ele incorporáveis,
na forma prevista em regulamento.

Art. 50. O funcio-riário que não fizer jus à percepção
do vencimento não te~:ã direito a qualquer vantagem pecuniária, ressalvado o auxil_í_o~a:tnüia.
Art. 5l. O funcionário que contar tempo de serviç-o
para aposentadoria voluntáiia, fafâ jus, enquanto permanecer na atividade, a um adicional de vinte por cento
incidentes sobre aremuneração do cargo efetivo, a partir
do dia imediato àquele em que completar o respectivo
tempo de serviço.
_
Art. 52. O funcionário invesJido em cargo em comissão da Administração Federal di reta_, das Secretarias
dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Distrito Federa{, dos Territórios e das autarquias deixará de
perceber o vencimento do cargo efetivo, fazendo jus à retribuição do cargo em comissão acrescida das vantagens
de caráter permanente inerentes ao cargo efetiVo, pagas
pelo Órgão de origem.
Art. 53. O funcionário poderá ser posto à disposição de Estados ou Municípios, do Distrito Federal,
Territórios, de sociedades de economia mista, ·empresãS
públicas, fundações ou organismos internaciOnaiS, cOm
os quais o Brasil coopere, na forma e condições estabelecidas em regulamento.
Art. 54. O funcionário perderá:
1- um terço da remuneração quando afastado do
exercício do cargo por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum ou filhciOnãl ou denúncia por
crime inafiançável, em processo no qual nào haja pronúncia, com direito a ressarcimento ·dos descon~os havidos, se absolvido;
H- metade da remu'neração correspondente aos dias
de suspensão disciplinar ou prisão administrativa; e
III- dois terços da remuneração durante o período
de afastamento resultante de condenação, por sentença
definitiva, a pena que não -lnlpftque perda do cargo.
Art. 55. Serão abonadas, por mês, atê três faltas
motivadas por doença comprovada em inspeção médica.
Art. 56. O vencimento e a remuneração não sofrerão descontos além dos previstos em lei, salvo indenização ou restituição à Fazenda Nacional ou a autarquia,
nem ser~o objeto de arresto, seqUestro ou penhora, exceto o caso de prestação de alimentos resultantes de sentença judicial.
- \§ I~' A i'ndenização ou a restituição devida pelo funcionário será descontada em parcelas mensais não_ excedentes à décima parte do valor da remuneração.
§ 2~> Não haverá restituição em caso de pagamento
resultante de decisão administrativa ou -judicial, posteriormente considerado indevido.
Art. 57, As normas previstas no artigo anterior
aplicam-se ao funcionário- iposentdo ou em disponibilidade.
Art. 58. O disposto no§ }I' do art. 56 não se aplica a
ft.mcionário exonerado ou demitido ou que tiver sUa ãPosentadoria cassada, hipótese em qUe o débito será quitado no prazo de até sessenta dias_

Art. 6L A ajuda de custo é devida ao funcionário
que, nõ-"ltlteresse da Administração, passar a ter exercício em nova sede, como compensação das despesas de
viagem e instalação.
§ I~' Correrão por conta da Administração as despesas c_om o transporte de funcionário_e..de sua família, inclusive de um serviçal, compreendendo passagem, bagagcrri e mobiliário.
§ 21' À família do funcionário que vier a falecer, na
situação prevista neste artigo, serão assegurados ajuda
de custo e transporte para localidade de origem.
§ 31' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também, ao funcionário que vier a se aposentar e o re-querer
no prazo de cento e oitenta dias, contados da data de
publicação d_o respectivo ato.
Arl. 62. A ajuda de custo será calculada sobre a remuneração:
I -do cargo efetivo; ou
I I - do cargo efetivo acrescido da função gratifi~da;

ou
- 1ft --do cargo em comissão.
Parágrafo único~. A ajuda de custo não excederá à
importância correspondente a três meses da remunera_Ç_ii,_Q, salvo quando a mudança da sede obrigar o deslocamento para fora do País.
ArL 63. Não serão concedidos transporte e ajuda de
custo, pelo ôrgão de origem, ao_ funcionário que:
I -se afastar do cargo ou o_ reassuin1r em virtude de
-·-mandato eletivo;
I I - houver sido posto ã disposiçãO de pessoa jurídica
de direito pUblico, entidade da Administração direta e
fundações instituídas pelo Poder Público.
Art. 64_. O funcionário nomeado para cargo em comissão, m-as perteilcerite a entidade mencionada no inciso li do artigo anterior, terá direito a transporte e ajuda
de cust_9, inclusive no retorno.
Art. 65. Não se concederá ajuda de custo quando a
mudança de sede ocorrer a pedido.
Art. 66. O funcionârio restituirá a ajuda de custo:
1- quando não se deslocar para a nova sede no prazo
JegnJ;
11 -quando retornar ou pedir exoneração antes de
completar noventa dias de exercício na nova sede.
Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir
no caso de exoneração ex officio ou quando o retorno for
determinado pela Administração ou decorrer de doença
comprovada.
Art. 67. O fu-ncionário que, a serviço, se deslocar da
sede. em caráter eventual e transitório, fará jus a diárias
compensatórias das despesas de pousada, alimentação e
locomoção.
Art. 68- Será concedida indenização de transporte
ao funcionário que sisteinatícamente executar serviços
externos, por força das atribuições: normais de seu cargo.
Parágrafo- único. As condições para a concessão e o
valor da indenização serão estabelecidos em regulamen~

.

$EÇÃO!!
Dos Auxílios

CAPITULO 11
Das Vantagens

Art. 59. Além do vencimento, poderão ser pagas ao
funcionário as seguintes vantagens, na forma-eStabelecida cm regulamento:
I - indenização;
II -auxílios pecuniários; e
III- gratifiCã.ções.
§ l"' As indenizações e os auxílios não se incorporam
ao vencimento Ju provento. para qualquer efeito, nem
ficam sujeitos a imposto ou contribuição previdenciária.
§ 2"' As gratificações poderão incorporar-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados
em lei.
SEÇÂO I
Das lndenizatões
Art. 60. As indenizações ao funcionário compreendem:
I -ajuda de custo;
II-diárias;
li I - transporte.

Art. 69. Serão concedidos ao funcionário ou à sua
famífía os seguinteS auxílios pecUniários:
--1- auxílio-saúde;
li -auxílio-funeral;
III - uuxílio-moradia;
IV- auxílio-família; e
V- auxílio-natalidade.
Art. 70. O auxílio-saúde é devido ao funciOnárloTicenchldo por motivo de acidei:! te em serviço, doença profissional ou moléstia grave, contag~osa ou incurável, especificadas em lei.
Parágrafo úOko.- O auxílio será concedido após cada
seis meses consecutivos de licença, até o máximo de vinte
e quatro meses, em importância equivalente a um mês de
remuneração do cargo.
Art. 71. O auxílio·-funeral será pago à família do
funcion{\rio falecido, ainda que aposentado ·ou em dispow
nibilidade, em valor equivalente a um mês de remunew
raç:lo ou proventos.
§ !I' Em caso de acumulação legal, o auxílio será deVido em razão do cargo de maior remuneração ou provento.
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§ 21' O auxílio-funeral será pagÇJ. também, ao funcionário por falecimento do cônjuge e de filhos menores ou
inválidos.
§ 3~> O auxílio-funeral será pago no prazo de 48 horas e seu valor não será inferior a duas vezes o menor valor da escala de vencimentos do funcionalismo civil da
UnH\o.
_
ArC 72. Quando o enterro não for custeado pelo
funcionário ou por pessoa da família, o auxílio será pago
a quem promover o funeral pelo valor da despesa efetuada, observ~das _as normas _estabelecidas no artig_o anterior.
Art. 73. O aUxilio-moradia será concedido ao funcionário mandado servir fora da sede originária do serviço, quando o deslocamento for inerente às atribuições

do

~rgo.

Parágrafo único. O -valor do auxílio será fixado e_m
regulamento, de acordo com as condições de vida na
nova sede.
Art. 74. O auxílio-família é devido por dependente
que viva na comj:,ánhia ou às expensas do funcionário,
ativo ou inatlvo.
Art. 75_ Não será devido o auxílio-família quando o
dependente exercer atividade remunerada ou perceber
qualquer outro rendimento em importância igual ou superior à do salário-mínimo.
Art. 76_ A funcionária gestante será paga, por ocasião do parto, quantia equivalente a duas vezes o menor
valor da escala de vencimento do funcionalismo civil da
União.
§ li' Na hipótese de parto múltiplo, o auxílio fica limitado a duas vezes a quantia estipulada neste artigo.
§ 2"' Não sendo a partUriente funcionária, mas o
cônjuge sim~ a este será pago o auxílio-natalidade.
Art. 77. Os beneficiários e as bases de concessão dos
auxílios pecuniários serão definidos nQ Plano de Assis_tência de que trata o art. 144 desta Lei.
SEÇÃO III
Das Gratificações
Art. 78. Poderão ser concedidas ao funcionário as
seguintes grutificilções, além de outras previstas em lei:
I -de função;
II -de representação;
III -pela participação em órgão de deliberação coletíva·
rV- pela prestação de serviço extraordinário;
V- adicional por tempo de serviço;
VI- de incentivo funcional;
VII- natalina
Art. 79. A gratificação por serviço extraordinário
será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado, na mesmã -ráZão -percebidã pelo fUncionário por hora
de trabalho norm'al, não podendo exceder de duas horas
diárias.
Par{tgrafo único. Em se tratando de serviço noturno.
o valor da hora extra serâ acrescido de vinte e cinco por
cento.
Art. 80. A gratificação adicional por tempo de serviço é devida à razão de um por cento por anuênio de
serviço público efetivo, incidente sobre a remuneração
do cargo efetivo.
Parágrafo únlco. O funcionário, quando investido
em cargo em comissào, fará jus ao adicional por tempo
de serviço calculado sobre a remuneração desse cargo,
enquanto nele permanecer.
Art. 81. O Poder Executivo instituirá um regime de
incentivos funcionais compreendendo, basicamente:
I -prêmios pela produção de idéias ou de trabalhos
que favoreçam o aumento da produtívídade c a redução
do.s custos operacionais;
II- retribuição adicional compensatória:
a) de dedicação exclusiva às ativíd.l:!des de pesquisa
científica e tecnológica; e
b) de con_clusão de cursos de especializaçao ou aperfeiçoamento e outros relacionados com a ca-rreira;
III- outras recompensas.
Art. 82. A gratificação natalina corresponderá a um
doze avos da remuneração devida no mês de dezembro,
por mês de serviço, no ano correspondente.
§ '"' A fração igual ou superior a quinze.dias será havida como mês integral.
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§ 2'>' A gratificação será paga-nõ-iTiês de dizembro áe
cada uno.
Art. 83. Entre os meses de fevereiro e novembro será paga, como adiantamento dà gratificação natãiiõa;
metade da remuneração recebida no mês anterior.
§ I? O adiantamento poderá ser pago por ocasião
das férias do funcionário, a pedido deste.
§ 2~ No pagamento da gratificação, no mês de dezembro, será compensado o importe do adi:.wtamento.
Art. 84. O funcionário exonerãdo, a pedido, perceberá -.u gratificação proporcional aos meses de serviço,
calculada sobre a remuneração do mês_ anterior ao da
exoneração.
§ !I' No caso de demissão, o funcionário nãõ terá di- ·
rcito à gratificação natalina.
§ 2"' Nas hipóteses previstas no caput e no§ 1~> deste
artigo, será deduzida ou recolhida a importância paga a
título de adiantamento.
Art. 85. As contribuições previdenctâri3s- íilcídim sobre o valor da gratificação natalina, efetuando~se os
correspondentes descontos no mês de dezembro de cada
ano.
Art. 86. Ressalvada_ a tributação na declaração de
rendimentos, não incidirá imposto de renda na fonte
sobre a gratificação nhtalinã.
·
Art. 87. A gratificação nafãlína não Será consider<!da no cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

CAPITULO III
Das Férias
Art. 88. O funcionámento fará jus, anualmente, a
trinta dias consecutivos-_ de férias, que poderão ser acu;.
muladas até o máximo de dois períodos.
§ !~> Para o primeirO período UquisitiVo-Será-exigidá
o exercício de doze meses.
§ 21' t vedado levar à conta de féríUs qualquer falta
ao serviço
Art. 89. Ê facultada a conversão em pecúnia de um
terço das férias, a requerimento do funcionário.
--Art. 90. _ As férias sõrilente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção intestinu, convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral.

CAPITULO IV
Das licenças
SEÇÃO l
Disposição Preliminares
Art. 91. Conceder-se-á licença:
I - pãfâ tratamento de saúde;
II -por motivo de doença em pessoa da famnia;
I I I - à gcst<m te;
IV -para o serviço militar;
V
-por motivo de afastamento do cônjuge;
VI -para atividades políticas;
VÚ -especial;
··- ·VIII -para o trato de interesse particular; e
rx· -para mandato classista.
Pàfõgrafo único. O fu_ncionãrio rião_- poderá permáiie-cer em licença, da mesma espécie, por período superior a
vinte e quatro meses, salvo nos casos dos iteris IV, V, VI,
e IX deste artigo.
Art. 92. A Ucença concedida dentro de sessenta dias
do término de outra da mesma espécie será considerada
como de prorrogação ..

SEÇÃO ll
Da Licença para Tratamento de Saúde
Art. 93. A licença para tratamento de saúde será
concedida, a pedido ou ex officio, com remuneração do
cargo.
§ I"' Nas licenças até noventa- dias, a fnspeçãó Scbrá realizada por médico do setor de assistência da repartição, nas de maior prazo, por junta iriédica oficial.
§ 2~> O atestado e o laudo médico não se-referirão ao
nome e á natureza da doença, salvo quando se trata de
lesões decorrentes de acidente em serviço ou de doença
profissional.
Art. 94. O funcionário-que apresentar indícios delesões orgânicas ou funcionais, causadas em virtude dé exposição a ra-ios X ou substâncias radioatívas, sii"á" afastado de imediato do trabalho.

Paráirafo único. De acordo com o grau das lesões, a
autoridade competente poderá atribuir ao funciOnário
tarefas_ sem risco de radiação, ou licenciã~lo, ex officio,
Conforme-recomendUÇõeS- n1é-dícã--:-- Art. 95. Ao término do perfodo de que trata o parágrafo único do art. 91, o funcionário licenciado para o
tra__tamento de saúde será submetido a exame por junta
médicu oficial cujo laudo concluirá:
a) pela reassunção no exercício; ou
b) pela aposentadoria.
Parágrafo único. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.
Art. 96~ É vedado ao funcionário ficencíadó exercer
a atividade remunerada sob pena de considerar-se interrompida a licença.
Art. 97. Considera-se acidente em serviço o dano
físico ou mental sofrido Pelo funcionário e Que tenha relação mediata ou imediata com o exercício do cargo,
Parágrafo único. Equipara~se ao acidente em serviço:
a) o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício do cargo ou função;
b) o sofrido no percurso da residência para o trabalhu ou vice-versa.
-- Art. 98. O funcionãrío acidentado em serviço que
n-ecessita de tratamento especializado, não atendível pela
cob"ertura médicO-assistencial, será tratado em instituição privada por conta dos cofres públicos.
Art. 99. Entende-se como doença profissional a queresultar da natureza e das condições do trabalho.
Art. 100. O funcionário licenciado por motivo de
moléstia grave, contagiosa ou incurável, especificada em
ki.__de goeo_ç_aprofissional ou acldenJe em serviço fará à
--remuneração do cargo como se em exercício estivesse.
SEÇÃO lli

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da
~~Família _
Art. 101. O funcionário poderá obter licença por
motivo de doença na pessoa de ascendente, descendente,
colateral, consangUíneo ou afim até o 29 grau civil ou do
cônjuge do qual não esteja legalmt!nte separado.
§ Jl' A licença somente será concedida se a assistência dircta do funcionário for indispensável e não puder
ser prestada simullaneamente com o exercício do cargo.
§ 2~> A licença dependerá de inspeção por junta médica e será concedida_ com remuneração do ca_rgo_efetiv<?
até doze meses e, excedendo esse prazo, com dois terços
·
da reinuneração, até villte e quatrO meses:
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SEÇÃÓ

- ge
Art. 106. O funclonârio terá direito à licença, sem
remuneração, para acompanhar o cônjuge removido ou
transferido ex officio pura outro ponto do território nacional ou para o exterior, ou eleito para o Congresso Nacional.
Parágrafo único. Não se concederá licença quando
existir no novo loCãl âe residência, o órgão da AdministraçUo Federal direta ou ·autárquica, caso em -qUe o fun:
cionário nele terá exercício, em caráter temporário.

SEÇÃO VIl
Da Licença para Atividade Política
Art. _1_07, Poderá ser co_ncedida ao funcionário licença sem remuneração durante o perfodo que mediar
. entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
_P<!fágrafo_ único_, ___A partir do registro de sua candidatura e até o dia seguinte ao da eleição, o funcionáriõ
fará jus a licença com remuneração do cargo efetivo,
como se em exercíco estivesse.

SEÇÃO Vlll
Da Licença Especial
Art. 108. Após cada qüinqüênio completo de efetivo
exercício no Serviço Público Federai, o funcionário fará
jus- il ncença d6 ti"ês- rrieses, com a remuneração do cargode provimento efetivo.
Art. 109. Não se. concederá licença especial se hou'Ci' o fur\clorüíriO,-em cada qüinqiiênío:
I -sofrido pena de suspensão;
II - faltado ao serviço, injustificadamente;
II I - gozado licença para ·o trato de interesses particu_! ares,
·
Parâgrafo único. As licenças para tratamento de pessoa da família e por motivo de afastamento do cônjuge,
suspendem a contagem do perf"odo aquisitivo.
Art. I 10. O funcionário que fizer jus a dois ou mais
períodos de licença especial poderá optar pelo gozo de
metade do tempo e a conversão da outra metade em dinheiro.
Parágrafo único. A licença especial não gozada ou
não convertida em peçúnia será contada em dobro para
efeito de aposent~doria e disponibilidade.

SEÇÃO IX

SEÇÃO IV
- Da Licença à Gestante
• -Art. 102. -Sérâ-·concedida licença à- f~~~ionária gestante, por quatro meses, com remuneração do cargo.
§ I Q A licença será precedida de inspeção médica e
concedida a partir do oitavo mês de gestação, salvo pres--crição em contrário.§ 2~> No caso de nascimento prematuro, a licença te-rá início a partir do dia do parto.
§ 3~> No caso de natimorto, decorridos trinta dias do
evento, a funcionária será submetida a exame médico e,·
se julgada apta, reassumirá o exercício.
Arr.- 103. Em caso de adoção de recém-nascido, à
funcionária serão concedidos sessenta dias de licença,
com remuneração.
Art. 104. Após o término da licença de que trata o
artigo 102, a funcionária disporá de dois períodos de
trinta minutos por dia, para amamentação do filho, até
os seis meses de idade.

SEÇÃO V
Da Licença para o Serviço Militai
Art. 105. Ao funcionário convocado para o serviço
militar e outros encargos da segurança nacional será
concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica.
Parâgrafo úti:i~o. COnclUído o _serViço ou encargo, 6 ·
funcionário terá trinta dias para: reassumir o exercício do
·
cargo, sem qualquer prejuízo.
-

V(

Da Licença por Moth•o de Afastamento do Cônju-

Da Licença para o Trato de Interesses Particula-

res
Art. III. A critério da Administração, poderá ser
co!Jcedidu, ao funcionário estáV6l, liCenÇa para tratar de
interesses particulares, pelo prazo de um ano, sem remu~
neração.
§ 19 O prazo inicial da licença poderá ser prorrogado por mais um ano, no mâximo, a juízo da Adminis~ .
traçã(\..
§ 2~> A licença poderá ser interrompida, a q-uã.lquer
tempo, por iniciativa do funcionário.

SEÇÃO X
Da Licença para Mandato Classista
Art. 112. O funcionário terá direito a licença para
desempenhar mandato eletivo em Confederação, Federaçà() de servidore~ _p{!blicos ou associação de classe de
âmbito nacíõnãi, Com remuneração do cargo efetivo.
§ ]I' A licença será concedida pelo prazo de duração
do mandato, prorrogável no caso de reeleição e por uma
única vez.
f.21' Ó afastamento somente poderá ocorrer para
cargos ou funções previstas nos Estatutos das entidades
classistas, até o rp..á,ximo de três.
Art. li J. O t~mp_o em que o funcionârio permanecer afastado do cargo para o desempenho de mandato
classista será contado para todQS 9s efeitos, exceto promoção por merecimento.
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CAPITULO V
Do Tempo de Servi~,;o
Art. 114. A apuração do tempo de serviço será feita
em dias convertidos em anos à razão de trezentos e sessenta e cinco dias por ano, salvo qUando bissexto.
Parágrafo único. Na apuração para aposentadoria e
disponibilidade, a fraçào igual ou superior a cento e oitenta e dois dias será arredondada para um ano.
Art. 115._ Serão consideradas como efetivo C:xercído
os afastameritos em ·virtude de:
1- ferias;
I I - casamento ou luto;
III- exercício de cargo em co~issão ou equivalente,
da Administração direta o-u íildíreta~-inclusive fundações
instituídas pelo Poder Público, de âmbito federal, estadual e municipal, dos Territ6rios~ -do Distrito Federal e
das secretariaS dos Poderes Legislativos e Judiciário;
IV- exercíciode função ou cargo de governo ou admini_stração, em qualq~er parte do teirit6rlo riaCional,
por n-omeação do Prestdente_ da República;
V - convocação_para o serviço militar;
VI- júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII- desempenho de mandato eletivo federal, estadual e municipal;
V III - licença especial;
IX- .licença à funcionária gestante;
X -llcença ao funcio-nário acidentado em serviço ou
acometido de doença profissional;
missã? ou estu~~- n~ País ?U no estrangeiro,
quando autonzado o afastamento;
XII -licença para tratamento da própria saúde;
XIII- licença para ativldade política, de que trata o
parágrafo úníco do artigo 107;
XIV- doença de notificação_ compulsória, inclusive
em pessoa da família; e
XV- participilção em programa de treinamento regularmente instituído.
Art._ 116. Contar-se-á para efeito de aposentadoria e
disponibilídade o tempo de:
I - serviço público federal, estadual ou municipal;
II -serviço militar nas fol'ças armadas, computandose em dobro o tempo em operações de guerra;
III -licença para tratamento da saúde de pessoa da
família;
IV -licença para atividade política, na forma do artigo 107, caput:

X!-

V- desemPenho de mandato ;letivO f~deral, eStadual
e municipal anterior ao ingresso no serviço público: e
VI -serviço ematividade privada, vinculado à previdência social.
§ 19 O tempo cm que o funcionário esteve na inati~i
dade será considerado exclusivamente para nova aposentadoria ou disponibilidade.
§ 29 b vedada a contagem em dobro, ou em outras
condições especiais, de tempo de serviço- público estadual c municipal, salvo se houver_corrcspondência na legislação federal.
CAPíTULO VI
Das Concessões
Art. 117. Sem quaiqUef-prej~ízo, poderâ o"füncíonãrio se ausentar do serviço:
-1 -por um dia, para registro de filho ou doação de
sangue;
II- até_ oito dias consecutiv_os, por motivo de:
a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, de ascendente, descendente, colateral, consangüíneo ou afim até o 29 giau ciVIL
Art. ll S. E facultado ao funcionário faltar ao serviço, sem qualquer prejuízo, nos dia de prova ou exame
em estabelecimento de ensino oficial ou autorizado, ou
em concurso público federal, até doze dias por ano.
Art. 119. Atendida a conveniência da Administrução, poderá ser concedido horário especial ao funcionário estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição.
Art. 120. Ao funcionário estudante, que mudar de
sede no interesse da Admíriistração, é assegurada matrícula em estabelecimento congêncre de ensino oficial, no
1oc:.~l da nova residência ou no rriais próximo, independentemente de vaga.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se estende
ao cônjuge,. aos filhos, aos- enteados e aos adotivos_ que

vivam na companhia do funcionário, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.
Art. 121. Será concedido transporte por conta da
Administração:
I -ao funcionário licencia_do para tratamento de sa_údc quando, por exigência médica, necessitar de tratamento espeCializado fora da sede d9 serviço;
I I - à famnia do funcionário na situação prevista no
item anterior ou falecido no desempenho de atividades
transitóriu fóra da sede, no País ou no exterior.
CAPITULO VII
Do Direito de Peti~ão
Art. 122. Ê assegurado ao funcionário o direito de __ _
requerer e de representar.
.
Purúgrafo único. O requerimerito é cabível pa:fã -defesa de direito ou de interesse legitimo e a representação,
contr~ abuso de autoridade ou desviq de p~der.
Art. 123. O requerimento será dirigido à autoridade
___competente em razão da matéria, por intermêdio daqu_e- Ja _a _que estiver imdiatamente subordinado o funcio.;
nário.
Parágrafo único. A representação deve ser encamínhada pela via hierárqu-íCa-e será Obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é interposta.
Art. 124. Caberá pedido de- recOnsidiiação, dir@ao
à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a
primeira· decisão.
--~~rágrafo único. Será de quinze dias, contados a
partir da ciência~do ato ou da decisão, o -priazo para apresentação de pedido de reconsideração.
Art. 125. O requerimento -e O pedido de reconsideração deverão ser despachados no prazo de cinco dias e
decididos dentro de trinta.
Art. 126. Caberá recurso.
I -dO- !rtdeferi!TI~ntO.-do pedido de reconsider~ção; e
_II- das_d_t~dsões sobre os recursos sucessivame_nte interpostos.
_ --§ I Y O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a
decisão recorrida.
§ 29 O recurso será interposto por intermédio da autoridade recorrida, que poderá reconsiderar a decisão
ou. mantendo-a, encaminhá-lo à autoridade superior.
§ 3<:> Será de trinta dias o prazo para interposição de
_recurso, a contar da publicação ou ciência, pelo interessado, da decisão recorrida
§ 49 O recurs_o se!á de_cidido no prazo de trinta di~s.
Art. 127. o __ pedidÔ de reconsideração e o re-cur-so
não têm efeito suspen.~ivo e o que for provido retroagirá,
nos ef~itos, à- data do ato impugnado.
Art. 128.. O direito de petição prescreverá:
I -em cinco anos, quanto aos -atas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e aos referentes a matéria patrimonial; e
II -em cento e vinie dias nos demais casos, salvo
quando outro prazo for estabelecido em lei.
Art. 129. O prazo de prescrição contar-se:á da data
da publiCação oficial do ato impugnado, ou da data da
ciência pelO interessado.
ArL 130. O pedido de reconsideração e o recurso,
_quando cabíveis, interrompem a pi-escrição até duas vezes.
Parágrafo único. Interrompida a prescdçio, o prazá
- recomeça a correr pelo restante, desde que não inferior à
metade do prazo original, no dia em que cassar a interrupção.
Art. 131. O ingresso em juízo irriplicará paralisação,
na instância administrativa,- de pleito formulado pelo
funcionário com idênticos propósitos, até decisão final
pelo Poder Judiciário.
Art. 132. Para o exercício do direito de petição será
assegurada vista de processo ou documento, na sede da
repartição, a-o funcionário ou seu mandatário especialmente constituído.
CA PI TU LO VIII
Da Disponibilidade

Art. 133. Extinguindo-se o cargo, o funcionário estâvel ficará em disponibilidade, com provento igual ao
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vencimento ou remuneração, até seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimento
c_ompatívcis com o que ocupava.
Parágrafo único. Restabelecido o cargo, ainda que
" modificada sua -denoininação, será obrigatoriamente
aproveitado nele o funcionário posto em disponibilidade
quando _4a sua extinção,
Art. 134. O fundoiláriÕ em disponibilidade poderá
ser aposentado.
CAPITULO IX
Da Aposentadoria

Ait. l35. O funcionário será aposentado:
I-

compulsoriament~

II -voluntariamente: ou
-por invalidez.

rn

§ _!9. A ;:iposent~dciria compulsória ocorrerá aos se-tenta anas__de idade~
§ 29_ A aposentaóoria voluntária será concedida ao
funcionário_ qu_e _C!)~tar:
-- -a) l.rirlta i~cincci à:i}QS'-de-ServiÇo, se do sexo masculino;
b) trinta anos de serViço, se _do sexo feminino;
c) trinta anos de efe~ivo exercício enl funções de magistério. se professor;
d) vinte e cinco anos de efetivo exercício em funções
de magistério, se professora.
Art. _136. Serão integrais os proventos da aposentadoria:
a) voluntária, por tempo de serviç-o; e
- ~ b) _por invalidez decorrente de acidente em serviço,
filoléstia profissional ou- doença grave, contagiosa ou-incurá ve1, prevista em lei.
Parágrafo únjco. Fora das hipóteses previstas neste
artigo, os proventos da aposentaria serão proporcionais
a tempo -de serviço,
Art. 137. Ã aposentadoria compulsória é autoniãtica e sér_á deClarada por atõ-com Vigência a partir do dia
em que o fundonãrió atingir a idade limite.
Art. 138. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período
não cx~dente a vinte e quatro meses, salvo quando o
laudo médico concluir, desde logo, pela incapacidade definitiva para o serviço público.
-Art. 139. O funcionãrio que, ao completar tempo de
serviço para aposentadoria voluntária, houver exercido
durante cinco anos ininterruptas ou dez anos, consecutivos ou não, cargo em comissão ou função gratificada, fará jus à vantagens inerentes ao cargo -ou furição, ao passar para a inativídade.
Parágrafo único. Quando mais de um cargo ou
função tenham sido .exercidos, serão atribuídos ao funciOnário:
a) as·vantagens do de maior valor, desde que lhe corresponda o exercício mínimo de dois anos; ou
b) as vantagens do cargo ou função de valor imediatamente inferior, dentre os exercidos.
Art.- 140 O cálculo dos proventos da aposentadoria
terão por base o vencimento mensal do cargo efetivo do
funcionário, acrescido das seguintes va~t~gens:

I - a gr~ti,ficação adicional por tempo de serviço;
II-o adicional previsto no artigo 51;
I II- o1,1tras Vantagens incorporáveis Por lei.
Parágrafo único. O adicional de que trata o item II
deste artigo somente se incorporará aos proventos da
aposentadoria se percebido durante doze meses, no mínimo.
Art. 141. Os proventos da aposentadoria serão revistos sempre que:
__
I -modificados os vencimentos dos funcionários em
ativídade, por mo ti vo de alteração do poder aquisitivo
da_ moeda, a partir da mesma data e na mesma proporção;
II- tramformado ou reclassificado o cargo em que se
deu a aposentadoria;
III-:- o apos~ntado for acometido de moléstia grave,
conlágtasa ou mcurável, especificada em lei.
Parágrafo-único. As vantagens de carâter permanente
e as inc.orporáveis aos vencimentos que vierem a ser instituídas em beneficio do funcionário ativo se estenderão
aos proventos, nas mesmas bases e condições.
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Art. 142.

O proverito-bãsico da aposentadoria ou

disponibilidade, quando proporcional ao tempo de serviço, não será inferior ao menor valor da escala de venci-

mentos do funcionalismo civil da União.
Art. 143. Os proventos não sofrerão qualquer desconto, além dos_ previstos em lei.

CAPITULO X
Da Pre,·idência e Assistência

Art. 144. A União instituirá planos de previdência e
assistência ao func1oflárf0 e à sua família.
Art. 145. Além da aposentadoria, de que trata o
Capítulo IX, o plano de previdência compreenderá:
I - pensão aos dependentes do funcionário;
II - pecúlio especial; e
III- previdência complementar.
~rt.

146. A complementação de proventos e pen-

sões respeitará o limite máximo da remuneração do cargo exercido pelo aposentado ou disponível ou pelo instituidor da pensão, sempre atualizada na forma da le~.
§ 1'I A pensão ao_s dependentes do funcionário falecid_o não será inferior_ ã sesse_nta por cento da remuneração da atividade.ou do valor dos proventos.
§ 2'~ Assegurar-se-â pensão igual à remuneração do
cargo aos dependentes do funcionário fale~do em conseqüência de acidente em serviço ou de doença profissional.
§ 3'~ No caso do parágrafo anterior, a União ou a
autarquia complementará a pensão previdenciária no
montante necessário a integralizar a remuneração do
cargo ocupado pelo funcionário data do óbito,
Art. 147. O funcionário terá preferência na locação
de imóvel de propriedade da União, quando destinado à
sua residência ou de sua família .. _ -·- __
--· . ,
Art. 148~ _ O Plano de_Assistência compreenderá:
1- firianciamento imobiliário;
I I - assistência médica, farmacêutica, dentária e hOspitalar, incluindo tratam_en_to_ por acidente em serviço,
doença profissional e internação para tratamento psiquiátrico;
III- manutenção de creche; e
IV -outras formas de assistência que forem estabelecidas.

TITULO IV
Do Regime Disciplinar

CAPITULO I
Dos De\leres
Art. 149. São deveres do funcionário:-1- guardar lealdade_ às instituições con_stituciOoãis e
administrativas a que servir;
I I - observar as normas_ legais e regulamentares;
III- cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais;
IV- atender prontamente:
a) às requisições para a defesa da Fazenda Pública;
b) à expedição de certidões requeridas para a def~a
de direito; e
c) ao público em geral;
V- levar ao conhecimento da autorid_ade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;
VI- zelar pela economia e conservação do material
que lhe for confiado;
VII- guardar sigilo sobre os assuntos da repartição;
VIII- manter comportamento discreto;
IX- ser assfduo;
X - ser pontual; e
XI- proceder com urbanidade~

CAPITULO II
Das Proibições
Art. 150.
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Ao funcionáriO é p-roibido:

I - referir-se, de modo depreciativo ou de&respeitoso,
em requerimento, representação, parecer _ou despacho a
autoridade, a funcionários e usuários, bem como a atos
da Administração Pública;
I I - retirar, sem prévia anuência da auto-ridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
III- promover manifestação de apreço ou desapreço
no recinto da repartição;
IV- valer-se do cargo para lograr proveito pessoal;
V- coagir ou aliciar subordinados com objetivos d.e
l}atureza político-partidária:
-

VI-partiCipar de gerência oU administração de emIV -cassação _de aposentadoria ou disponibilidade.
presa privada ou, ainda, de sociedade civil prestadora de
Art. 164. _Na aplicação das penas discíplinares serão
serviços ~-União;
_ .
considerad~s a natureza e gravidade da_infração cometiVII-:-:__exe-rcer comércio ou participar cfe soci~dade co- _
da e os danos que deli provierem pãra o ~e!"iço público.
mercial,- exceto como acíoOísta,Cõtista ou-CoffiafiOíffrW;-··--~--xpenaae repreensão-Sêrâ iplicada poresYIII_--:: _eleit~a~, __ C()_m_() _procurador o~_ intermediário,
cri~o,_nos_ casos de inobseryãncia de dever funcional previstO enl lei, re&ulame"ntõ ou normas internas de serviço e
jUnto às repartições públicas, salvo quanOo se tratar de
-interesses de parente consagüíneo ou afim até o 29 grau
nos de desobediência- a õr-ctem superior, exceto quando
civil;
manifestamente ilegal.
IX- receber propinas, comissões, presentes ou vanArt. 166. A pena de suspensão, que não excederá de
tagens ~e 9ualq_uer espécie, em razão de suas atribuições;
n?_venta dias, se-rã aplicada em caso de falta grave ou
-X·-· coriiêfê"r a pesSõã ·esli'ânha à repartição, fora dos
reillcidência.
casos previstos eiri lei, o d~sempenho de encargos que lhe
Art. 167. As penas de repreensão e de suspensão secompetir ou a seus subordinados;
rão canceladas após o decurso de cinco ou dez anos de
XI- aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado
efetivo exercíciO, res:Pectiváinente, se o funcionário não
estrangeiro, sem autorização do Presidente da Repúblihouver, nesse período, praticado qualquer nova infração
disciplinar·.-- ca;
XII- praticar a us.ura sob qualquer de suas formas;
Parágrafo únicO. O cancelamento da penalidade será
XIII- reter injustificadamente o andamento de proefetívado pelo dirigente do órgão de pessoal e não surtirâ
cesso.
efeitos retroativos, ressalvada a contagem dos dias de
A~t. -l5i. · '.€ lícito ao funcionário ci-iticar os atõs da
suspensão p-ara apOsentadoria e disponibilidade.
---A'dmlnisÚação PÓblica do ponto de vista doutrinário õu
Art. 168. A pena de demissão será aplicada nos caso
da organização do serviço, em trabalho _assinado.
de:
I - crime contra' administi-ação pública;
CA-piTULO III
I I - abandono de cargo;
---'-------- ---'- ----,-- --------=--Da Acumulacão
III- inassiduidade habitual;
JY- incontinêridã Pública e escandalosa;
Art. 152. ~vedada a ~cumulação de cargos e função
públicas,- ressalvadas as ex.ceções previstas na ConstiV..:...._ insUbordinação grave em serviço;
VI- ofensa física em serviço a funcionário ou partituição:
cular, salvo em legítima defesa;
Art. 153. O funcionário aposentado poderá, sem
prejuízo dos proventos, desempenhar mandato eletivo,
VII- aplicação irregular de dinheiro público;
exercer- C-:-argõ· eri1 COiil1SsãO e si:f-CCintrã:fãdo para prestar
VIII- revelação de segredo que o funcionário cosf:rYiÇOS técriíCos oU eSpi:ci31izadOS, bem COffio partlcípil.r
----- --- nheça em razão do cargo;
de um único órgã·õ-·de· deliOefaçãO coletíva.
IX- lesão aos cofres Públicos e dilapidação do patri-- -Art.I54. Vei'ífiCada em processo administrativo acumônio nacional;
mutação proibida, e provada a boa-fé, o funcionário opX- corrupção, nos termos da lei penal;
tará_ por uni dos cargos ou funções.
XI- transgressão de qualquer dos itens IV a XII do
Parágrafo único. Provada a má-fé, o funcionário
a:rti_go 150;
perderá os cargos ou funções acumulados ilicitamente.
XII- -acumulação de cargo ou runção pública, quãn~
-oArt. 155. Não se compreende na proibição de acudo comprovada a má· fé.
mula r a percepção conjunta de:
§ 1'I Considera-se abandono do cargo a ausência ao
I__.: pensãO C-om Veilcimen-to, remuneraÇã-o ou salário;
serviço sem motivO _Oe -fp_rça maior, por mais de trinta
I_ I~ p_En_s~_o_ ~f!l_pro_vento de disponibilidade, _apo- ~-~--cti.~:i._ÇQ!.l§_Cf-_l,l__!i_v_Q~'·~ _ ~---Sentaâ0rla6i:i7Cf'õ?"i11-a-;---§ 2'~ Entende-se como inãsslduidade habitacional a
falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias
- III- proventos quando resultantes de cargos legalmente acumuláveis.
interpoladamente, durante o período de doze meses.
Art. 169. As pena-i. de demissão, cassação deapodenArt. 156. O funcionário não poderá exercer mais de
Um carg·aem-comlssã<n:lem ser refiitiner'ádo pela particitadoria ou de disponibilidade serão aplicadas pela autop~ç?o_~m mai~_d~_~':fl:_'.?~~~o_de deliberaç_ão coletiv~.
ridad.Cc_Qri_g.i_nariamen_te CQJl1p~tente, em cada caso, para
·-:-CAPITULO IV
nomear ou aposentar o funcionário.
-- -·:--- _:-~_D-ª-S- Re_sponsabilidades
§ 1'~ O ato de imposição de penalidade mencionará
sempre o fundamento legal e a causa da sanção.
Art. 157. pelo exercfcio irregular de suas atribuições,
§ 29 As penas de repreesão e de suspenção até trinta
~/unci~~ário. ~es?_~nde ci~il, pe~al e adm!nistrativam~ndit\S se.rão aplicaçl~~ pelo dirigente do órg~o de pessoal.

a·

Art. 158. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejurzo da
Fazenda Nacional_ ou ter_ceiros. _
__
_
§ I Çl A indeni_zaçào de prejuízo causado à Fazenda
Nacional poderá ser liquidada na forma prevista no§ !'I
do arL56,___ _ _ _
_
§ 29 Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Nacional, em ação
regressiva.
Art. 159. A responsabilidade penal abrange os criines e- ·contrilVf:iú;ões imputados ao funcionário, nessa
qualidade.
Art. 160. A ~:esponsabilídade adminiSüativã reSulta
de atos ou omissões praticadas no desempenho do cargo
ou função.
Art. 161. As sanções civis, penais e disciplinares poderão cumular-_se, sendo_ umas e outras independentes
entre si, b~rp a~§im as in_stânCias civil, pen_a_! e administrat1va.
Art. 162. A absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa se negar a existência do
fato ou afastar do acusado a respectiva autoria.

CAPITULO V
D:,ts Penalidades
Art. 163. São penas disciplinares:
I - repreensão;
II - suspensão;
III - deiTJ-issão; e

- Art.170. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo:
I - praticou, quando em atividade, falta punível com
demissão do cargo;
II - acumulou ilegalmente cargo ou função pública;
l l l - aceitou comissão, emprego ou pensão de Estado
estrangeiro, sem prévia autorização do Presidente daRepública.
Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade_ do funcionário que não assumir no prazo legal o
exerdcio do- cargo em que for aproveitado.
Art. 171. Excetuada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, a aplicação das penas de
demissão e de casssação de aposentadoria acarreta incompatibilidade com nova investidura em cargo público
pelo prazo de cinco anos.
Parágrafo único. Cessará a incompatibilidade de que
trata este artigo quando declarada a reabilitação do __ punido em revisão de processo administrativo ou sentença
judicial.
Art. 172. Será punido com suspensão disciplinar,
até quinze dias, o- funcionário que se recusar, sem justa
causa, a ser submetido a inspeção médica determinada
pela autoridade competente.
Art. I 73. Prescreverá a ação disciplinar:
I - em cinco anos, quanto às infrações puníveis com
demissão e cassação de aponsetadoria;
II- em dois anos, quanto à suspensão;
III- em um mês, quanto à repreensão.

-----~

~----------.,..--------
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§ ·1" O prazo de prescrição começa a correr da data
em que o ilícito foi praticado ou do seu _conhecimento
pela Administração.
.
§ 29 Os prazos de prescrição previstos na lei penal
aplicam-se às infrações disciplinares definidas como crime.
§ "J'i' Interrompe-se a prescrição com a abertura de
sindicânCia ali lnstauràção de processo administrativo
disciplinar.
§ 4'1 Interrompido o curso da prescrição~ este recomeçará a correr, pelo prazo restante, a partir do dia em
que cessar a interrupção.

CAPITULO VI
D~
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Prisão Administrativa

Art. 174. A prisão administrãtfva será aplicada ao
responsável por dinheiro ou valores pertencentes à Fazenda Pública, ou que se acharem sob a guarda desta, no
caso de alcance, ou de omissão em efetuar as entradas
nos devidos prazos.
·
§ 19 Compete ao Ministro de Estado, aos Governadores do Distrito Federal e_dos Territórios, ao dirigente
de órgão integrante da Presidência da República, de autarquias e de repartições da Administração Federai direta ou autárquica nos Estados, ordenar, fundamentadamente e por ecrito, a prisão administrativa.
§ 29 A autoridade que ordenar a prisão administraivã
comunicarâ, de imediato, o fat_o ao juiz competente e determinará a tomada de contas do responsável.
§ 39 A prisão administrativa não ex~erã de noventa
dias e será revogada tão logo o acusado tenha ressarcido
o dano ou oferecido garantia idónea.
§ 49 Reconhecida a sua inocência, o funcionário terá
direito à diferença -de remuneração e à contagem, para
todos -os efeitos, do período correspondente à prisão administrativa.

TITULO V
Do Processo Disciplinar e sua Revisão

CAPITULO!
Do ProcesSQ
Art. 175. A autoridade que tiver ciência di irregularidade no serviço público é obrigada a prom-over-lhe a
apuração imediata, em processo disciplinar,
assegurando-se ao acusado ampla defesa.
§ 19 Em caso de dúvida quanto à veracidade dos fatos e autoria do ilítico, far-se-á prévia sindicância, com
prazo de sessenta dias, cujas conclusões servirão de base
à decisão administrativa.
§ 29 O processo disciplinar precederá a aplicação das
penalidades de suspensão por mais de trinta dias, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Art. 176. O processo será conduzido por comissão
composta de três funcionários estáveis, designados pela
autoridade responsável pela sua instauração, a qual indicará, dentre eles, o respectivo presidente.
Parágrafo ú~lico. O Presidente da comissão designará funcionário para servir de secretário.
Art. 177. Não poderá particiPar de comissão de sindicãncia ou de inquérito, mesmo como secretário, parente do denunciante ou do denunciado, consegüíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
Art. 178. Somente serão objeto de apuração as de~
núncias formuladas por escrito e que contenham identificação e endereço do denunciante.
Art. 179: O procesSà compreenderá:
I - inquérito:
a) invc;:stiga.:ão Preliminar;
b) fas_e_da lllStrução;
c) citação do indiciado; e
d) defesa escritã do indiciado.
I I - conclusão:
a) relatório condusivo da comissão e -apresentação
do processo à autoridade julgadora; e
b) decisão.
Art. 180~ A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos trabalhados do inquérito, ficando
seus membros, em tais casos, dispensados do serviço até
a entrega do relatório.

Art. 181. O prazo de duração do inquérito s_erá de
sessenta dias, prorrogável por mais sessenta, pela autorida_de que houver determinado a instauração do processo.
Art. 182. A comissão procederá a todas as diligências cabíveis, recorrendo, quando necessário, a técnicos
ou peritos, com vistas à completa instrução do processo.
""§ 19 As partes serão intimadas para todos os atas
-pr'õ(:e_dimentais, assegurando~se-Ihes o direito de participação na produção de provas, mediante requerimento de
perguntas às testemunhas e formulação de quesitos,
quando se tratar de prova pericial.
- § 29 O presidente da comissão de inquérito poderá
denegar pedidos manifestamente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, justificando a sua decisão_. __ _
_
Art. 183. Ultimada a instrução, proceder-se-á a ci·
tação do indiciado para, no prazo de dez dias, apresenta.
sua defesa es.~rita, assegurada vista prévia do processo na
repartição.
__ _
_ _ _
§ }9 Havendo dois ou mais- indiciados, o prazo s_erá
comum e :de vinte dias.
§ 29 Achando-se o indiciado em lugar incerto e não
sabido, será citado por edital, com prazo de quinze dias.
§ 39 O prazo de defesa poderá ser prorrogad_o pelo
dobro, para diligências reputadas imprescindíveis.
Art._ 184. -Para defender o indiciado re_vel_será designado, ex-oficio, funcionário, sempre :que possível, da
_ffiesma carreira.
Art._ 185. C_oncl~ída e entregue a defesa, a comissão
elaborarã relatório conclusivo e remeterã o processo à
autoridade que o houver instaurad_o, indicando, se f_or o
caso, a disposição legal transgredida_e a pena aplicável.
ArL 186. A autoridade instauradora proferirá decisão no prazo_ de trinta dias, ou remetéra o processo à autoridade competente para _decidir, à qual será assinado
igual prazo.
§ 19 Não havendo decisão no prazo deste artigo, o
indiciado reassumirá automaticamente o exercício do
cargo ou função.
.§ 29 Havendo mais de um indiciado e diversidade de
sanções, o julgamento caberá à autoridade competente
para imposição da pena mais grave.
Art. 187. Quando os fatos apurados configurarem
ilícito penal, remeter-se-á o processo ao- órgão do Ministério Público, ficando __ traslado na repartição.
Parágrafo único. Se, antes de instaurado ou concluído
o processo, houver indício da prática de crime, a autoridade competente comunicará o fato à autoridade policial.
Art. 188. No curso do processo administrativo O
acusado poderá aco~n:panhar o feito pessoalmente, ou
por intermédio de defensor.
-Art. 189. Assegurar-se-á transporte e_ diárias ao_ funcionário convocado a depor fora da sede de sua repartição.
Art. 190. O _funcionário somente poderá ser exonerado, a pedido, após a conclusão do processo adminstrativo a que responder desde que reconhecida sua inocência.

CAPITULO 11

D~ Afastamento rreventivo

Art. 191. O afastamento preventivo serâ aplicado
-pela autoridade instauradora do processo, quando entender que a permanência do funcionário em exercício
poSsa: ~.-rejudiciar" a :ipuraçãci- dos fatos.
Parágrafo -único. O afastamento não excederá de cento
e vinte dias e será revogado tão logo cessem os motivos
que o de~erminaram.

CAPITULO til
Di Revisão do P-rocesso
Art. 192. Poderá ser requerida revisão do processo
administrativ_a de que resultou pena disciplinar, quando
se aduzirem fatos ou circunstânçias suscetíveiS dejustifi:car a inocência do requerente ou a inadequação da pena
aplicada.
§ !9 Em caso _de falecimento, incapacidade mental
ou desaparecimento, qualquer pessoa da famOia poderá
requerer a revisão do processo.
§ 29 Prescreverá- o direito_ à revisão em cinco anos,
contados da data da publicação do ato que impôs a penalidade ..
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Art. 193. -O pedido de revisão será dirigtao à autori·
dade que proferiu a decisão.
_§ l9 A revisão correrá em apenso ao process_o origihâiio e será realizada, no prazo de noventa dias, por co·
missão composta de três funC_ionários estáveis,
aplicando-se-lhe, no que couber, as disposições concernentes ao process_o administrativo.
§ .f-9 São impedidos de integrar a comissão revisora
funcionários _que constituíram as de sindicância ou de inquérito.
§ 39 Na revisão, o ónus da prova cabe ao requerente.
Art. 19~. Procedente o pedido de revisão, no todo
ou em parte, tornar-se-á sem efeito a penalidade imposta, restabele_cendo-se todos os direitos por ela atingidos,
ou substituir-se-á_a pena.
Parágrafo único. Da revisão não poderá resultar agravação da pena.

TITULO VI

-D~sposições

Gerais

Art. 195. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro._
Art. 196. Serão contados por d1as cmridos os prazos previstos nesta Lei.
Parágrafo único. - Na contagem dos prazos, ex.clui-se
o dia do começo e inclui-se o do vencimento, ficando
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazO
vencida em_dia ~m que não haja expediente.
ArL 197. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum servidor poderá ser privado de
qualquer de seus direitos nem sofrer alteração em sua
atividade funcional.
Art. 198. É Tacultado ao funcionário público filiarse a sindicato.
Parágrafo único. Os sindicatos que congreguem funcionáriOs públicos poderão colaborar c_om a Administração na_cons,ideraçãó" de temas e problemas de interesse da classe.
Art. ~99. Nenhum funcij:>nárío poderá ser transferido ou removido ex officio para localidade diversa da de
sua residência nõ período de seis meses anteriores e ilo de
três meses posteriores a eleições.
§- }9 A proibiçãO vigorará:
a) para todo o território nacional, tratando-se de
eleições para o cargo de-Presidente da República e para o
Congresso Nacional; e
b) para respectiva circunscrição, tratando-se de
eleições para cargos do Distrito Federal, Estados, Terri~
tórioS- ·e- MunicípiOs.
§ 29 É veda_da .ã r_emoção ou transferência ex officio
do servidor rnV_CStido em Cargo-eletivo, desde a expedição
do_ diploma atê o término do mandato,
Art. 200. AS- diSpOsições deste Estatuto aplicam-se,
subsidiariamente, às carreiras regidas por leis especiais.
Art. 201. As disposições desta Lei aplicam-se, no
que couber, aos funcionários das Secretarias dos Poderes
Legislativo e Judiciário e dos Tribunais de Contas da
União e do Distrito FederaL
Art. 202, -A gratificação natalina prevista nestà Lei é
extensiva a<?S inativos e: pensionistas_ e será paga no mês
de-d.ezenlbro de cada ano, tomando-se pai base o valor
do provento ou da pensão devido naquele mês.
Art. 203. Aplica-se aos funcionários aposentados
com as vantagens do cargo em comissão o disposto no
parágrafo único do artigo 80.
Art. 204. As recompensas previstas no item III do
artigo 81 constituem reconhecimento do mérito pessoal
ou de bons serviços prestados pelo funcionário à Admi~
nistração Pública, compreendendo:
L- diploma de Honra 'ao Mérito;
I I - condecoração pela prestação de serviços espe~
ciais, considerados de- alto interesse· para o País;
III- elogio, louvor e referência elogiosa.
Parágrafo único. As recompensas serão concedidas
de acordo com normas estabelecidas em regulamento.
Art. 205. A capacidade fisica reduzida não impedirá
a investidura em determinados cargos, especificados em
regulamento, cujas atribuições sejam compatíveis com a
defiCiência.
Par~grafo único. Aos funcionários admitidos com
base neste artigo, não- se concederão quaisquer vanta·
gens, direitos ou benefícios-em razão _da_deficiência exis·
tente à época da admissão.
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Art. 206. Considera~se famflia do funcionârio o
cônjuge e os filhos que vivem na sua companhia ou às
suas expensas.
_ __
Parâgrafo único. EquiparaMse ao cônjuge a companheira, ou companheiro invãlido, com mais de cinco·
anos de vida em comum com o funcionârio, ou por menor prazo, se da união houver prole.
Art. 207. O serviço prestaâo por funcionârici encerragado de sindicãncia ou tfrO:cesso disciplinar é considerado relevante, a ser consignado em seus assentamentos
funcionais, devendo ser considerado, inclusive, para promoção.
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<iüênda da desvalorização da moeda será feita nas messubsídios à ComisSão Provisória de Estudos ConstituciQnais;
mas bases da· revisão dos da ativa.
d) valorizar _o funcionário e dignificar a função pObli8. O Estatuto deve proclamar a fecundidade do
ca, não s6 atravês das cOndiçÔes de trabalho, como tamprincípio de isónomia em coerência com o espírito da debêm dando ênfas_e ao-sentido de missão e responsabilidamoçracia. Isonomia geral.
de social do servidor ao público;
Brasília, 12/9/1985
e)_ assegurar co_ndições para a profissiOnalização do
COMISSÃ.O DA REFORMA
funcionário público atravês de sua formação e desenvolvimento;
Melnbros Integrantes da Câmàra IV - Sistema de
f) prever sistemas de classificação de cargos que asseAdministração do Pessoal Civil
gure ao funcionário reais possibilidades de carreira;
Presidente
~) prever ~s~ema de previdência e assistênéia ao fun- ___ _Marcondes Mundim Guimarães
Art. 20&. Sede, para os fins previstos neste Estatuto,
cíonâriO ·e -à SUa- famlli3; - - -Mémbro da CR
é a base territorial em que uma repartição ou suas subuh) assegurar acesso no serviço público aos deficientes
Secretário de Pessoal Civil- SEPEC/M.Adm.
fisicos e:ro_ função compatível com sua capacidade labonidades operacionalizam as suas atividades.
rativa; e
Vice-Presidente
TITULO VIl
i) r~glJ.lall}C!J.tar as ~ondiçõ~ de circulação de funcioJosê Calheiros Bomfim
Deposições transitórias e finais
nãrios eniie-os -Vários setOreS~ do Governo Federal, assim
Membro d8 CR
como entre os vários níveis de governo.
~presentante da ABI
Art. 209. A partir da vigência desta Lei, o provi2. A proposta deverá inc-orporar as conquistas do
mento de cargo efetivo nos órgãos da Administração Fefuncionalismo - tanto as reconhecidas na legislação
Membros
det'al direta, autárquica, Distrito Federal e Territórios
quanto as proclamadas pela jurisprudência administratiArédio Teixeira- Duarte
far-se-á, exclusivamente, no regime deste Estatuto e com
Membro da CR
va e dos tribq.nais.
base no sistema do mé.tito.
~
3~ Considerando que o atual plano de classificação
Secretárip de Administração de Goiãs
Parágrafo único. A i_iic;lusão dos atuais_servidores ~- _
de cargos não tem a indispensável consistência, o ante(Assessor: Inãcio de Araújo Siqueira)
gidos pela legislação trabalhista, pertencentes às tabelas
projeto
de
Estatuto
terá
de
levar
isso
em
conta.
Será
imAmóbio
Silva Queiroz
permanentes e especial dos órgãos a que se refere-este arprovável que se possam estabelecer normas coerentes
Membro da CR
tigo, serâ objeto de lei especial.
sobre promoção (acesso), por exemplo, fundadas no que
Rep!escintante da Corifederação dos Servidores PúbUestabeleCe o sistema de classificação de cargos vigente.
cos
Art. 210. Dentro do prazo de cento e oitenta dias o
Por outro lado serâ inviável dispor o Estatuto sobre as
Poder Executivo iegUlamentarã o presente Estatuto, no
várias formas de provimento sem explicitai os conceitos
Darcy Daniel de Deus
que couber.
_
Meinbro da CR
básicos da classificação. Recomenda-se, por isso, que
Parágrafo úníco. Atê a regulamentação previstã n~
seja
previsto
no
anteprojeto
novo
sistema
de
classifiRepresentante da ASCB
te artigo continuam em vigor os atuais regularrientOS n-acação
de
cargos,
com
base
no
que
tem
consagrado
a
teoEdson de Moraes Borges
quilo em que não forem incompatíveis com os preceitos
Chefe do Opto. de Classificação de Cargos do Min.
ria - o cargo existe independentemente de seu OC).lpante
deste Estatuto.
- e que aSsegl.lre ao funcionáriO reais possibilidades de
Marinha
Art. 211. A aplicação do disposto no-artigo 51 aos
carreira.
funcioitáríos qU:e já tenham satisfeito o requisito nele e:,--4. Nessa linha de raciocínio. deve ser considerada a
Francisco Borges de Oliveira Filho
tabelecido surtirá efeitos financeiros a partir da vigência
questão d_o acesso dos servidores aos cargos de chefia e
Assessor do Ministro da Administração
desta Lei.
direção. O Decreto n"' 91.309, de 4~6-85, que fixou as diJorge Caetano
Art. 212. O disposto no artigo 141 aplica-se aos fuilretrizes a que deverá obedecer o plano da Reforma AdDiretor~Geral do DP/Ministério da Fazenda
cionãrios aposentado-s anteriorniente à entrada em vigor
m.inistrativa, proclama em seu artigo-3 9 que os cargos de
(Assessor: Raul da Silva Ferreira)
desta Lei.
direção e assessoramento superiores sejarri, preferencialArt. 213. O Poder Executivo, denúo_ dO -PI-aZo de
mente, eXercidos pelos ô-cupantes dos quadros de carreiJosé Ferreira da Silva
cento e oitenta dias, submeterá ao Congresso Nacional
ra, com base no aprimoramento profissional.
Diretor de Pessoal Civil do Ministério do Exército
projetós de leiS:_ fixando as diretri~es sobre:
-s.Esse
obji!ÍivO
da
R"t:.forma
será
virtualmente
inat(Assessor: José D'Andrade Nóbrega)
I - sistemas de previdência e assistência, de que lráta
cançável se não se substituir o atual sistema de classifio artigo 144 desta Lei;
José Maria de Albuquerque Arantes
cação de cargos por outro que estabeieça vinculações e
Membro da CR
I I - plano de cargos estruturados em carreira que
possibilite ao funcionário aceSsC:t até- ó OiVel da mais alta
conexões entre os cargos e os nívei:; de chefia e direção,
Representante da Fundação Getúlio Vargas
isto é, novo plapo que articule classificação de cargos e
hierarquia profissional e lhe assegure, preferencialmente,
estruturas orgahizacionais.
Maria Josefina Campos Tôrr~
o exerCício de cargo em comissão ou função correlata;
6. Fundamentalmente a R.eforma deve ter como seú
Chefe da Subdivisão de Pessoal Civil....-- EMFA
III- plano de retribuição -fixado nas mesmas bases
núcleo conceptual o estabelecimento integral do sistema
Maria de Lourdes Ayres Fernandes
para cargos de atribuiÇões iguais ou assemelhadas, resdo mérito. Sobre s~r princíPio democrático -por excelênpeitadas as peculiaridades, as diretri~e.S- da política
Técnico de Planejamento da SEMOR/SEPLAN
cia, o sistema do mérito ê condição para o desempenho
;;;~~~tnJ~o~~~-~~~rcie-~;ras~~~~~ -QW~ p{)ss!vel, ás con:.
eficai-da-iàinfiiiSiúiÇãO-púbiiCa.-o-objetiv(fi)õr eiceiênNiicéa Eioi Aibuquerque
-----aaeplantar as bases de uma administração--eficiente
Assessora do DPfMPAS
Art. 214. O Poder Executivo promoverá as ffied.Idas
- com a qual se legitima a -aÇão política. Daí postular-se
N orman Cavalcante
necessárias à formação e ao aperfeiçoámerifó dos fuilciO~
Assessor d_o Ministro da _Administração
que o Estatuto disponha de forma _enfática que o ingrésnários, inclusive 'para o desempenho de cargos em comisso no serviço público tanto quantcf:.o progresso funcional
são e funções gratificadas, considerado o respectivo grau
realizem
exclusivamente
na
base
do
mêrito.lmpõe-se
Raimunda
Rodrigues
ser
hierárquico Da estrutura: organiZacional, a natureza das
por isso o estabelecimento de um sisiema de formação
Membro da CR
atribuições e as demais condições necessárias aO exe"réfpara ingresso e treinamento permamente, contemplando
Diretora-Geral do DP/MPAS _
~
Ruy Antonío Neves Pinheiro de Vasconcellos
a iilSli'Uirieiihi.liZadade gerencial. Terá cabimento, assim,
Art. 215. · Esta Lei entrará em vigor na data de sua
iriserir õas-disposições transitórias do anteprojeto artigo'
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
publicação, revogadas a Lei n'~ 1.711, de 28 de outubro
qrie pieVeJa a refOrmuiação do sistema (Plano) de classi~
·- MRE
de 1952, com as alterações posteriores, a Lei n' 6.18"5, de
ficação de cargos a fim de afeiçoá-lo adequadamente ao
II de dezembro de 1974, a Lei n'~ 6.375, de 26 de noSilvia Martins
regime- de "promoção" com novas atribuições de mais
vembro de 1976 e demais disposições em contráriO. ~Assessora Jurídica -Ministério da Aeronáutica
elevado nível.(frltegra-Çãó estrutura/recursos humanos).
CR - CÂMARA IV - SISTEMA DE ADMINIS7. Rejeita-Se a idéia de criar o Estatuto dos aposentaStella dos Cherubins Guimarães Trais
TRAÇÃO DO PESSOAL CIVIL d_os (_oujn_ªtivos). Em verdade o ponto central da quesProfessora' da Fac. Educação da Univ. de Brasília
tão é a aposentação, isto é, o conjunto de normas e
Oiretrizes para a proposta do novo Estatuto
Vicente de Paúla M.endes
princípios que regulam a aposentação do servidor. Sua
(Aprovadas pela CR na sessão plenária de 12-9-85)
Diretor da Fundação João Pinheiro (BHfMG)
situação de inativo serâ o resultado dessas normas. Por
isso.. recomen~a-~ ~qu~_ o Estatuto dedique _capítulo qu~
I - A proposta do Estatuto deverá:
Wanderval Alves da CÕsta
disponha sobre os que se vão aposentar, garantindo·lhes,
a) dispor sobre o regime jurfdico dos funcionários
Assessor do Ministro da Indüstria e Comêrcio
bem conio aos que-se-acham aposentados na data da lei
públicos civis d3. União, Distrito Federal, Territórios e
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
Autarquias Federais, dependendo da definição d~ Câ(incl~i~ e~ disposiçõ~s _trafl:Sitórias) '? p1_eno direito ~e
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
manter, éom relaçã-o -aoS àa ativa, as mesmas vantagens.
mara l sobre como serâ organizada a Administração FePor princípio de justiça, e ainda dentro do espírito dos
deral;
dispositiVos constitucionais, o anteprojeto deve .explici~
b) ser genêrico, sem descer a minó.cias díspensâveis, fiO SR. GABRIEL HERM!f.S (PDS- PA. Pronuncia.
tar a garantia desses direitos. O texto deverá sanar a falta
xando prazo para regulamentação, quando couber;
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, ~rs. _Senador~:
de clareza do texto constitucional (art. W2- Item IIc) ser formulada em consonância com as normas
A Proposta Or~amentária para:l986 cOntinua classih~
§ 1"') expressando que a revisão dos proventos em canseconstitucionais vigentes e, qiJarido for o caso, oferecer
cando como Receita de Contribuições o prOduto da arr-e-
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cadaçào de autênticos impostOs. Merecem destaque a
Contribuição para o FfNSOCIAL, com 21 trilhões e 700
bilhões de cruzeiros, a Contribuição para o PIN, com 5

trilhões e cem bilhões de cruzeiros, e a COntribuição para
o PROTERRA, com 3 trilhões e 400 bilhões de cruzeiros. conforme se vê às páginas 9 e !00 daquela Proposta.
Desde o início da instituição da chamada Contribuição Social, pelo Decreto-lei n'i' 1.940, de 1982, tributaristas demonstraram que essa imposição tributária con, substanciava iniludível imposto novo ou adicionais de
impostos. Ao incidir sobre venda de mercadorias em geral, uma parte concorre com o ICM; de competência dos
Estados, e ao incidir sobre ven<ia de produtos industrializados. configura um adicional ao JPI, de competência da
própria União. Incidindo sobre vendas de lubrificantes e
combustíveis líquidos ou gasosos, ou minerais, a denominada Contribuição Social erige-se em adicional aos
Impostos Especiais Unicos, igualmente de competência
da União. Das empresas financeiraS e seguradoras ê
cobrado sobre a receita bru_ta que, todavia, é o componente positivo para a determinação do lucro sujeito ao
Imposto de Renda, de competência da União. Quanto àsempresas prestadoras de serviços, a Contribuição Social
identifica-se claramente com um Adicional ao Imposto
de Renda, porquanto incide sobre este tributo, devido ou
como se devido fosse. Particularmente, com referência
aos serviços de transporte e comunicações, concorre com
o Imposto sobre Serviços- de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios, nas operações limitadas a
suas áreas geográficas, e au~ei1ta indiretamente o Imposto sobre Transporte Rodoviário e de Comunicações,
de competência da União, nas operações extramunicipais.
_
____ _
Julgando dezenas de recursos in_t_erpostos pelo Governo Federal, o Egregio Supremo Tribunal Federal acaba
de reconhecer que a Contribuição para o FINSOCIAL é
imposto novo quando incidente sobre a._ venda de mercadorias ou sobre a receita bruta das instituições financeiras e seguradoras, e um adicional do Imposto de Renda
quando cobrado das empresas prestadoras de serviços.
Reconheceu, outrossim, a inconstitucionalidade da
cobrança no próprio exercício de 1982, por ferir"o princípio da anterioridade da lei. Os julgados ocorreram em 19
e 24 de setembro, conforme noticia a Gazeta Mercantil
em suas edições de 23 e 25_ do mesmo mês.
Ao assim decidir, a Suprema Corte btm interpretou o
art. 49 do Código Tributário, dispositivo que, cristalizando feliz ensinamento doutrinário, prescreve qUe a natureza jurídica específica- do tributo seja determinada pelo
fato gerador da respectiva obrigação e que são irrelevantes para qualificai' essa natUreza jurídica a denominação
e demais características formais do tributo e a _destinação
legal do produto arrecadado. - Efetivamente, se assim
não for, o contribuinte estaria ao total desabrigo de im_postos camuflados sob intitulações formais de taxas e
contribuições.
A conseqUência jurídica e prâttca desses julgados do
Supremo Tribunal Federal exige a reclas_sificãção da receita prevista para a Contribuição Sõdal para o grupo de
impostos. Nesse _sentido, acabo de .apresentar emenda
para a Proposta Orçamentária eni tramitação. Quero
chamar a atenção dos ilustres Membros do_Congresso
Nacional que essa retificação na classificação da Receita
Tributária da União virâ tainbém_reconhecer aos sacrificados MunicípiOs e Estados _um_a parte adicional das
transferências a que tem direito, pois a CCiittr1buição Social terã que integrar o Fundo de Participação, na formado art. 25 da Constituição da República.
Os recursos destinaoJs pelo Orçamento para o Programa de Integração Social e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estimulo a Agroindústria do Norte
e do Nordeste utiliza, por sua vez, parte do Imposto de
Renda pago pelas Pessoas Jurídicas em suas declarações
anuais de rendimento. Apesar de não ter sido criada nenhuma Contribuição para o PIN e o PROTERRA, as
parcelas do Imposto de Renda_ alocadas para esses programas aparecem na Proposta Orçamentária no grupo
de "Receita de Contribuições", no subgrupo de "Contri-buições Econômicas" (pág. 106). Ora, contribuições- e
compulsórias -são todos os tributos, daí se denominarem os pagantes de "contribuintes"~ Mas o que o Poder

executivo fe"z foi simplesmente derrogar ou cancelar parte -dos incentivos fiscais que gozavam as empresas e destif"!ar 30% para o PIN e 20% para o PROTERRA, reduzin~
do os incentivos fiscais das pessoas jurídicas pela metade. Isso foi feito, em conde!Jável técnica legislativa e o~s
curidade jurídica, através do art. 5~> do Decreto_-lei n~>
1.106~ de_l970, em relaç--J.o âo PlN, e mediante o ari-. 6~>
do Decreto-lei n~' 1.178, de 1971, em relação ao PROTERRA. Todavia, n_ão há como sustentar, lógica nem
juridicamente, que o cancelamento de uma redução ou
isenção tributária possa Transformar o correspondente
imposto em diferente contribuição; o certo é que a receita correspondente deve simplesmente voltar ao imposto
que era. As chamadas Contribuições para o PIN e o
PROTERRA, portanto, precisam ser classificadas dentro da receita do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, na conformidade de seu fato gerador, que é o lucro
auferido pelas empresas. Para tanto, acabo de apresentar
duas emendas à Proposta Orçamentária, as quais, espe-r:o1 __sejam igualmente acolhidas pela Comissão Mista do
Orçamento e pelo Congresso Nacional. Chamo atenção
para o fato de que, com aludido artifício de classificação
orçamentária, os Estados e os Municípios vinham sendo
lesados nas participações a que têm direito no Fundo de
Participação, porquanto a receita do Imposto de Renda
participa como principal tributo da partilha.
Os benefícios que os Estados e Municípios terão em
decorrência da retificação das classificações impróprias
dos mencionados impostos apresentadas no grupo de
Contribuições serâ importante para algum desafogo de
suas precárias finanças. A receita estimada para as Con-tribuições para o FINSOCIAL, PIN e PROTERRA somam 30 trilhões e 200 bilhões. Mas certamente ultrapassa rã aos 35 trilhões de cruzeiros, ao ser considerado um
reajuste inflacionário de 200%, ao invés dos 160% aplicados na proposta orçamentária, em relação à arrecadação
esPerada no exercício de 1985. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
GABRIEL HERMES

ESTADOS PODERÃO PLEITEAR
REPASSE DO FINSOÇIAL
por FranciSca Stelfa -Fagá
de São Paulo

Os Estt;tdos e os. Municípios poderão exigir que a
União lhes repasse 32% de tudo o que cobrou a título de
Finsocial à base de.5% sobre o valor do Imposto de Ren- da das prestadoras <4:; serviços a partir de 1982. Essa é
uma das mais importantes conseqUências da decisão plenária proferida quinta-feira pelo Supremo Tribunal Fe-deial (STF)-em que oito ministros concluíram que, na
rea1idade, o Finsocial não é contribuição como foi chamªdo formalm€nte pelo governo, mas sim imposto.
Essa conseqUênCia, segundo o jurista Hamilton Dias
de Souz3, advogado das empresas que saíram- vitOrioSas
do STF, decorre da exigência prevista no artigo 25 da
Constituição da República de ser repassado aos Estados
e Municlpios um percentual sobre a arn;ca_d_a_çã_o do _Imposto de Renda. Como, de acordo com os ministros, o
percenúial cobrado de em-preiteiras, locadoras e demais
prestadoras de __s.e_páços <;ara_cteriza-se juridic}lmente
como um "adicional de Imposto de Renda", esse valor
teria de integrar-se ao Fundo de Participação de Estado_s
e Municípios.
De acordo com a decisão do STF, o Finsocial cobrado
das prestadoras de seryiços caracteriza-se como adicional do Imposto de Renda. E o Finsocial cobrado à base
de 0,5% sobre o faturamento das empresas que vendem
mercadorias, das instituições financeiras e das- seguiadoras, Qe acordo com a decisão, insere-se na competência
residual da União para instituir novos impostos. Seria,
portanto, imposto atípico. Mas imposto, não contribuição.
Nas duas hipóteses de incidência, o STF decidiu que a
cobra,nça não poderia ter sido feita no exercício de 1982,
ã-no eni que -o Fins0c1ãl foi instituldo pelo Decreto-lei n"'
1.940/82. O princípio constitucional da anterioridade
imporia a cobrança somente a partir do exercíCio de
19-83, quando, de acordo com a decisão, a União-estaria
autorizada a cobrar o Finsocial como imposto.

Restituição sem Provas
Da decisão, Dias de Souza extraiu_Outra conclusão: as
empresas podem pedir a no exercício de 1982 independentemente de fazer a prova de que assumiram efetivamente o encargo do pagamento ou, no caso de o terem
transferido aos consumidores, de estarem por eles autorizados a pedir a restituição.
Essa exigência, prevista no artigo 266 do Código Tributário Nacional, alcança apenas os tributos que, por
sua natureza, comportem a transferência dos encargos.
Dias de Souza sustenta, aO-contrário da posição assumida pelo coordenador da defesa da União, Lindemberg da
Motta Silveira (ver abaixo), que o Finsocial não comporta a transferência do encargo. Não seria, portanto, necessário_ provar a assunção do encargo.
Os impostos que comportam transferência do encargo, explica o jurista, são aqueles que incidem sobre o tráfego de produtos ou serviços~ como é o caso do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (ICM) e do_ Imposto Sobre
Serviços (ISS), em que se distingue rigorosamente quem
recolhe o imposto de quem arca efetivamente com o encargo.
O Finsocial, explica, incide sobre o faturamento ou
sobre o Imposto de Renda pago pelas empresas. Não
tem, portanto~ destaque nos preços dos produtos ou serviços. Não seiia, então, possíVel determinar quem efetivamente arcou com o encargo.
..Governo ainda ganha"
por Jurema Baesse
de Brasília
O titular da Secretaria da Receita Federal, Luiz Romero Patury Accioly, afirmOu na sexta-feira, ao comentar a decisão do. Supremo Tribunal Federal, que julgou
inconstitucional a cobrança do Finsocial no ano em que
foi criado, que ••ao contrário do qUe parec"e, -a União não
perdeu, pelo contrário, irâ ganhar".
Patury e_scl_areceu que as onze empresas que se beneficiaram com a decisão do Supremo haviam depositado
em juízo a quantia correspondente ao tributo cobrado
em 1982 e nos anos que se seguiram. Essa quantia; explicou o Secretário da Receita Federal, ainda serã quantificada, mas ela está inteiramente depositado na Caixa
Econômica Federal e voltará imediatamente para as empresas, ou seja, a União não absorveu estes recursos, ressaltou. Com relação aos anos seguintes, o Tribunal não
julgou inconstitucional a cobrança do tributo, uma vez
que o princípio da anterioridade foi respeitado. Logo, a
União receberã estas quantias cOm juros e correção monetária: Patury acrescentou que a partir dessa segundafeira, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vai fornecer a quantia que cada empresa depositou em juízo.

UNIÃO NÃO RESTITUI
O IMPOSTO COBRADO
por Eliana Simonetti
de Brasília
PL União Federal não vai restituir o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) cobrado às empresas no
ano de 1982. A afirmação é do coordenador da Defesa
da Fazenda Nacional, Lindenberg da Motta Silveira. Ele
explica que as empresas que pagaram o imposto no ano
em que sua cobrança foi julgada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) terão de entrar com
uma ação de repetição de indébito em primeira instância,
para provar-que não transferiam o valor do imposto ao
consumldor.
Os recursos extraordinários inte{postos pela União e
por empresas para reforma da decisão do Tribunal Federal de Recursos (TFR), que considerou inconstitucional
o decreto do FINSOCIAL, vinham sendo julgados pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) desde 28 de março deste ano. Na última quinta-feira, o plenário do Tribunal
decidiu, por oito votos contra um, que o FINSQCIAL,
sendo lmposto, não poderia ter sido cobrado no próprio
ano de sua decretação. Ocorre que, como explicou Lindenberg da Motta Silveira a este jornal, de acordo com
uma súmula do Próprio STF, todo imposto é passível de
transferência, e só poderâ ser restituído se houver prova
de que esta transferência não se deu.
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Segundo o Procurador, a postura que o Ministério da
Fazenda estã tomando diante da decisão do STF ê- tradicional e baseia-se no art. 166 do Código Tributãrio Nacional, que determina: "A restituição de tributos G.uC ·
comportem, por natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro somente serã feita a quem prove ha-_
ver assumido o referido encargo, 9U, no caso de tê-fotransferído a terceiro, estar por este

expre.~samcnte

aut_o-

rizado a recebê-lo". Ele lembra que _existe o precedente
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), cuja
cobrança no ano de 1980 fo'i con~_iderada inconstítucio-_
nal pelo Supremo Tribunal Federal, mas até hoji a grarl.de maioria das empresas não conseguiu receber a r_estituição, por não ter podido provar que não houve transferência do valor do imposto para o preço dos produtos.
O valor arrecadado pelo FINSOCIAL, no ano de
1982, foi de Cr$ 200 bilhões que, corrigidos, chegariam a
aproximadamente Cr$ 1 trilhào.
MANTIDA DECISÃO
SOBRI?, O FINSOCIAL
por Eliana Simonetti
de Brasília
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
{STF) julgou ontem mais de vinte processos em que a
União recorre contra ciecisão do TFR, que deu ganho de
causa às empresas, julgando inconstitucional o decreto
do Finsocial. O recurso não_ foi conhecido pelos mitlistros, que se mantiveram assim,-dc acordo com a decisão
tomada pelo pleno do Tribunal na semana passada, ao
julgar recursos semelhantes, Desta forma, fica mantida a
decisão do TFR, que dc_tenninou a inconstitucicihi:llidade
da cobranç_a do Finspcial no mesmo ano de sua decretação, já que todo o imposto novo deve obedecer ao
princípiO da anualidade, só podendo ser cobrado _n_o a_no
seguinte à sua criação.
A decisão do STf, no entanto, não implica que as erri~-
presas conseguirão im_ediata restituição do imposto
cobrado. A Receita Federal só pagará aqueleS ·que provarem, _em juízo, que não repassaram o valor do Fundo
para seus produtos. No entanto, estando _criada a jurisprudência, é certo que toda_s as empresas que processarem a União pela cobrança _do Finsocial no a(!Q de __1982
ganharão_ a caúsa.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO-LEI N' !.940, DE 25 DE MAIO DE 1982
Institui contribui~ão social, cria o Fundo de Investimento Social (FINSOOAL) e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso II do art. 55, e tendo em vista o dis·posto no parágrafo 2'i' do art. 21 da Constituição, decreta:
Art. 111 É instituída, na forma prevista neste decretolei, contribuição social, destinada a custear investimentos de caráter assistencial em alimentação, habitação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor.
§ 19 A contribuição social de que trata este artigo será de 0,5% (meio pOr cento), e incidirá sobre a receita
bruta das empresas públicas e privadas que realizam venda de mercadorias, bem como das instituições financeiras e das sociedades seguradoras.
§ 29 Para as empresas públicas e privadas que realizam exclusivamente venda de serviços, a cuntribuiçã_Q_s_erá de 5% (cinco por cento) e incidirá _sobre o valor do imposto de renda devido, ou como se devido fosse.
§ 39 A contribuição não incidirá sobre a venda de
mercadorias ou serviços destinados aO exterior, nas condições estabelecidas em portaria do Ministro da Fazenda.
Art. 21" A arrecadação da contribUição serâ feita pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica Federal e seus agentes, na forma disciplinada em portaria do
Ministro da Fazenda.
Art. 39 ~ criado o Furido de Investimento Social
(FINSOCIAL), destinado a dar apoio financeiro a pro:.
gr~mas e projetas de_ caráter assistencial relacionados
com alimentação, habitação popular, saúde, educação e
amparo ao pequeno agricultor.

Art. _4'1 Con~tituem recursos do FINSOCIAL:
o produto da arrecadação da contribuição instipc~o art. 19 ~este decreto·reí;
I I - recursos de dotações orçamentárias da União;
III .:::::- retoffios de suas aplicações;
---IV - outros recursos de origem interna ou exterior,
cvmpreendendO repasses e financiamentos.
Art.- 51'_ O Banco Nacíõnal dQ Desenvolvimento Econômtco (BNDE). passa a denommar.se Banco Nacional dC Dc_scnv()_lvimentO"EcOnô]llico e Social (BNOES).
_j_~ l_Q __ S~fl1 prejuízo de sua subordinação t~níca à autClriOad~.:; In_One!ária, o Banco Nac~onal de Desenvolvim_~nto _Eç_onO)!lico e ;5-o_cial fica vincul~do__admi_nistrativamente à ~ecre:taria de.Planejamento da_ Presidência da
República (SEPLAN).
§ 29 O Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Pr~idêncil:!da República e o Ministro da Indústria
e do Comércio adotarão as providências neces_sârias ao
cumprimento do disposto neste artigo, no prazo de 30
(trinta) dias.
_
Art. 6~' O Fundo de Investimento Social (FINSOClAL) será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que aplicará os recursos disponíveis nos programas e projetas
elaborados segundo diretriles estabelecidas pelo Presidente da República.
Parágrafo único. A_ execução desses programas e
projetas dependerá de aprovação do Presldente da ReQública.
_
- A-rL 79 _Este_decreto-lt;i entrará em vigor na dat~ de sua publicação e-Produzirá efeitos a partir de 19 de junho
de 1982.
Br;así!i~,_ern 25 de maio de 1982; _1619 da Independên- _cia e 21'!_-~fupúb~l_ca~ - JOÃO__ ~Ç~.JEIREDO---:-- Ernane Gahêas - João Camilo Penna - Delfim Netto.
I -

tuída

DECRETO-LEI N' !.106,
DE I6 DE JUNHO DE 1970
Ci'ia o- Prógrama de- Integraçã~ Nacional, altera a
legisla~ão do imposto de renda das pessoas jurídicas
_ na parte-_referente a incentivos fiscais e dâ outras providê-ncias.
- -- -O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição e considerando a urgência e o relevante interesse público de promovg_ (!____m~aigr in~gração à_ economia nacional das regiões comPf<iendTdas nas ãn;;aS de atuaÇão da SUDENE
e da SUDAM, decreta:
Art. }9 É criado o Programa de Integração Nacional, com dotação de recursos no valo_r de Cr$
2.000.000.000,00 (dois_ bilhões de cruzeiros), a serem
constituídos nos exercícios financeiros de 1971 a 1974,
inclusive, com a finalidade específica de financiar o plano de ob.r;as de infra-estrutura, nas regiões compreendidas nas áreas de atuação da SUDENE e da SUDAM e
promover sua mais râpida integração à economia nacional.
Parágra(o único. OS i'i:cuisos do Programa de" Integração Nacional serão creditado_s, como receita da
União, em conta especial no Banco do Brasil S.A.
Art. 29 A primeira etapa do Programa de Integração
N?c!o~_al !C!~ constituída pela (:Onstrução imedi<1~a das
rodovias Transainazônica e Cuiabá-Santaréni:- ·
§ }<? Será -reServada, para colonização e reforma
agrária, faixa de terra de até dez quilômetros à esquerda
e à direita das novas rodovias para, com os recursos -do
Programa_ ·de Integração Nacional, se executar a ocupação dã terra -e adequada e·produtiVã eXploraÇãO eCá~
nômica.
§ 29 tftciui-se tiiii_bé_ffi na Pi-inldra etap-a do Programa de hitegiaç8.o -Nacional a primeira fase do plano de
irrigação do N ardeste,
Art. J9 As normas de aplicaÇãO dos recursos do ~ro-
g~ama de-Ii1fegração Nacional se:rã~ elaboradas;_ em-conjunto, -pelos Ministros-da Fazenda, do Planejamê"nto e
Coordenação_ Geral e do Interior e aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 49 Constituirão recursos do Programa de Inte~
g-raÇão Nadoiíal:
I --recursos_ orçamentários, previstos nos ~orÇamentos
anuais e plurianuais;
II - recursos provenientes de incentivos fiscais;
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ITI-:- contribuições e doações de empresas públicas e
privadas;
IV- empréstimos de instituições financeiras nacionais e it:tternaciqn_ais;
V- recursos de outras fÓn-ti:s.
Art. 5"' A partir do exercício financeiro d.e 1971 e até
o exercício financeiro de 1974, inclusive, do total das im-portâncias deduzidas do imposto de renda devido, para
aplícaÇôes ein iriciiilivos fiscías-, 30% (trinta por cento)
serã9 creditados diretamente em conta do Programa de
Integração Nacional, permanecendo os restantes 70%
(setenta por cento) para utilização na forma prevista na
legiSlação ·em vigor:
§ I 9 A parcela de 30% (trinta por cento) referida neste_ ai'tigo serã cit1culada proporcionalmente entre as diversas destinações dos incentivos indicados na declaração de rendtmentos.
§ 2~' O di~posto neste artigo aplica-se aos incentivos
fiscais de que tratam:
a) o art. {9, letra_ b, do Dt;creto-lei n'i' 756, de 11 de
agosto de 1969;
b) o art_._l_8,_letfa b, da_Lei n'i' 4.239, de 27 de junho de
1963, alterado pelo art. 18 da Lei n9 4.869, de I~' de dezembro de 1965;
c) o art. ['i',§ 3~', da Lei n"' 5.106, de 2 de setembro de
1966;
d) o art. 81 do Decreto-fei n9 221, de 28 de feVereiro de
1967;
e) -o- art. 69 -caput, do Decreto-lei n"' 756, de I t de agQSto de 1969;
rj~ a~- ifír(bas d e__e ·anteriores, quando os InvestimentoS
se dest~nare_m às regiões situadas nas áreas de atuação da
SÜDENE·e·da SüOAM
Art. 69- Perinan'ecem inalteradas as normas e condições estabelecid-açpelo art, 79 do Decreto-lei n"' 770, de
19 de agosto de 1969 e pelo art. 69 do Decreto-lei n9 880,
de rs de se:tembro de 1969.
Art. 79 _ Este Decreto-_lei entrará em vigor na data de
sua publicação, devendo ser regulamentado no prazo de
sessenta dias.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1970, 1499 da Independência e
829 da República. :...... EM(LlO G. MtDICl - Antônio
Delfim Netto - Mário David Andreazza - L. F. Cirne
LiÓla _:-J\,fã"rcus ViniCius Pratini de Moraes- João Paulo dos Reis Velloso --José Costa Cavalcanti.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
I - Decretos--Leis
DECRETO-LEI N' !.178,
1' DE JULHO DE 1971
Dispõe sobre a e-ntrega das parcelas pertencentes
aos Municípios, do produto da arrecadação do impos-to sobre circulação de mercadorias

O Presidente da R!!pública, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 55, item TJ, da Constituição, decreta:
Art. 11' Para distribuição de metade das parcelas
pertencentes aos MunictPios na-arrecadação do imposto
relativo à circulação de mercadorias de que trata o
Decreto-le_i nl' 380, de 23-12-68, os Estados poderão adotar, no segundo semestre de 1971, os índices percentuais
aplicado_s no exercício _de 1970,
·À-rt. 29 ··esle Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. \9 de.jlJiho de 1971; 150~' da Indt;:pendência e_
839 da República - EM[LIO G. Mil:DICI - Antônio
D~lfi~ Netto.
DECRETO-LEI N' 1.179, DE 6 DE
JULHO DE I97I
Institui o Programa de Redistribuição de Terras ede Estímulo à Agro-indústria do Norte e do No-rdeste
(PROTERRA), altera a legislação do imposto de
renda relativa a incentivos fiscais e- dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o a"rtigo 55, item TJ, da Constituição, decreta:
- Art. f~" E irlstituído o Programa de Redistribuição
de Terras e -de Estímulo à Agro-indústria do Norte e do
Nordeste (PROTERRA), com ornais fácil acesso do ho-
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mem à terra, criar melhores condições de emprego de
mão~de..obra _e fomentar a agro-indústria nas regiões
compreendidas nas áreas de atuação da SUDAM e da
SUDENE.

Art.

2'~

São dotados ao Programa recursos no valor

de Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros).
Art. 3'~ os- recursos de que trata o artigo anterior iie:·rão incluídos no orçamento monetãrío dos exercidos
respectivos para aplícação nos segUintes fins:
- a) aquisição de terras ou sua desapropríação, p-or interesse social, inclusive mediante prévia e justa idenização em dinheiro, nos termos que a lei estabelecer, para
posterior venda a pequenos e médios produtores rurais
da região, com vistos à melhor e mais racional distribuição de terras cultiváVeis:
bJ em presumas !ürldíârius a pequenos e mêdios produtores rurais, para aquisição de terra própria cultivável
ou ampliaçãõ de propriedade considerada de dimensões
insuficientes para exploração econômica- e ocupação da
farriíli<i do agricultor;
c) financiamento de projetas destinados à expansão
da agroindústria, inclusive a açucareira, e da produção
de insumos destinados à agricultura;
d) assistência fiilãilCeira à organização e modernização de propriedades rurais, à organização ou ampliação de serviços de pesquisa e experimentaçãO agrícola, a sistemas de armazenagem e silos, assim como _a
meios de comercialização, transporte, enefgia elétrica e
outros:
c) subsídio ao uso de insumos modernos;
f) garantia de preços mínimOS- pará-Os prõdu_tos de
exportação; e
g) _custeio de ações discriminatórias de terras devolutas e fiscalizacão do uso e posse da terra.
Art. 41' Ós programas e cntérios de aplicação dos recursos a- que se refere o artigo 29 serão submetidos à
aprovação do Presidente da República por um Cõnselho
composto de Ministros da Fazenda, dos Transportes, da
Agricultura, das Minas e Energia, da Indústria e do Comércio, do Planejamento e Coordenação Geral e do Interior.
n.. ,. J '
Os recursos ao rrugrama serao provenientes:
I - De dotações orçamentãrias previstas nos orçamentos anuais e plurianuais;
I I - Do sistema de incentivos fiscaiS;
III- Da transferência de recursos ·do Programa de
Integração Nacional;
IV- De outfàs 1Õntes, ·;nternas ou externas.
Art. 6>? A partir do ex.ercício financeiro de 1972 e até
1976, inctusive, do total das importâncias deduzidas do
impoSto de renda das pessoas jurídicas, para aplicações a
título de incentivo fiscal, 20% (vinte por cento) serão creditados diretamente em conta do Programa.
§ I~> A parcelade 20% (vinte por cento) r~ferida neste artigo serã calcul.ada prop~?rciOnalmente às div~rsas
destinações dos incentivoS -fiscais indicados na declaração de .rendimentos.
§ 211 O disposto neste artigo aplica-se aos incentiv::.s
de que tratam:
a) o artigo t~>, letra b, do Decreto-Lei n~'756, de t 1 de
agosto de I 969:
---:-_
b) o artigo 18, letra b, da Lei n~' 4,239, de 27 de junho
de 1963, alterado pelo artigo 18 da Lei n9 4.869, de 19 de
dezembro de 1965:
c i Oartigo l9, § 3~>, d3. Lei n' 5.106, de 2 de setembro
de 1966, com as alterações_9_q D~ecreto~Lei n~' 1.134, de 16
de novembro de 1970;
u aiilgo 81 do·-1Jecret9-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967;
-e) o artigo 69, caput, do Decreto-Lei n'>' 756, de 11 de
agosto de 1969;
ri)

ff

aS aúríeas-'<(1"~; ''eu aflteri0reStn'esffió-i:fuando os

investimentOS se destinarem às regiões situadas nas âreas
de atuação da SUDENE e da SUDAM.
§ 39 OS r~ursos de que trata o presente artigo serão
depositadds, como receita da União, à ordem do Banco
Central d6.. Brasil:
a) no Bánco do Nordeste do Brasil S.A., os provenientes dos 20% (vinte por cento) dos incentiVos fisCais

das pessoas jurídicas que optarem pela aplicação em·empreendimentos na área ôe atuação da SOD_ENE;
b) no Banco da Amazônia S.A., os provenientes dos
20% (vinte -por cento) dos incentivos fiscaiS -daS-pessoas
jurídicas que optarem pela aplicação em empreendimentos na área-de fttuaçào da SUDAM;
c) no Banco-do Nordeste do--Bi-asil S.A. Ou no Banco
da Amazônia S.A., os provenientes dos 20% (vinte por
cento) dos incentivos fiscais das pessoas jurídicas que Op·
tarem por outras aplicações.
Art. 7~' São agentes financeiros do Programa o_ Ban~
co da Amazônia S.A., o Banco do Nordeste do Brasil
S.A .. o Banco dQ Brasil S.A., o Banco Nacional de Desen\<olvimento Econômico, o Banco N"aciorial_de Crédito
Copperativo e a Caixa Econômica Fed_eral.
Art. 89 As clãusulas financeiras das operações de
que frata o presente decreto-lei scerão -~tabelecldas de
~cprdo com as nOfl'!l!:l~ gue forem aprovadas p_elo Conselho Monetário Nacional.
Art. 9<:> Continua em vigor a utilização de 30%-(trinta po"r cento) dos incentivos fiscais em favor do Programa de Integração Na~:ional, criado pelo Decreto· Lei n'>'
l.f06, de 16 de junho de 1970, cuja vigência fica prorrogàda até 31 de dezembro de 1976, permanecendo os rest:uites 50%'(círlcjüentã Po-r cento) das importânciaS deduzi"OUs d<f imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas
para aplicãÇão em Incentivos fiscais, para emprego na
forma PreViSta ria legislaÇão em-vigor, pela SUDENE,SUDAM. SUDEPE, IBDF e EMBRATUR.
Art._ 10. Permanecem inalteradas as normas e condições estabelecidas pelo artigo 7'>' do Decreto-Lei n9 770,
de 19 de agosto de 1969, e pelo artigo 6<:> do Decreto-lei n9
- 880, de 18 de setembro de 1969.
Art. 11. Este decreto-lei, que serã regulamentado no
p{azo de noventa dias, entrará em vigor na data de sua
p-ublicação.
A.rt. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
'Brasília, 6 de julho de 1971; !50"' da Independência e
~311 da República. - EM[LIO G. MI!:DICI- Antônio
Delfin Netto - Mário David Andreazza - L. F. Cirne
Lima -- Ma.-cus Vin_icius Pratini de Moraes - ~ntônio
Dias Leite Júnior- João Paulo dos Reis Velloso -José
Costa Cavalcanti

DECRETO-LEI No 1180, DE 6 DE
JULHO DE 1971
Altera o artigo 8~> da Lei n"' 5.508, de 11 de outubro
de 1968.
-

O Presidente da República, uSando da atribuição que
lhe confere o ar_iigo 55, üem II, da Constituição, decreta:
-.~r-t.- l-~'----0---§--1"' do artigo 89 da Lei n'>' 5.508 de 11 de
outubro de I 968 é acrescido da seguinte alínea:
'-'-Art. 89
...............•........•
§ jo
.d) custeio de levantamentos bãsicos e avaliação
de recursos naturais do N ardeste!'
--Art. 29 _ ESte decreto-lei entrará em vigor ria data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de julho de 1971; 1509 da Independénci.ã e
839 da _República.-""'-- EM[LIO G. Mf:DICI - Alfredo
Buzaid - Adalberto de Barros Nunes - Orlando Geisel
- Mário Gibson Barbosa - Antônio Delfim Netto Mário David Andreazza- L. F. Cirne Lima- Jarbas G.
Passarinho - Júlio Barata - Márcio de Souza e Mello
- F. Rocha Lagôa- MarcuS Vinícius Pratini de Moraes
-_-António Dias Leite Júnior --João Paulo dos Reis
-veiiOso- José Costa Cavalcanti- Hygino C;Corsetti

DECRETO No 67.1 !3, DE 26 DE
AGOSTO DE 1970
Regulamenta o Decreto-lei n'>' 1.106, de 16 de junho de 1970, que institui o Programa de Integração
Nacional.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item III, da ConstituiçãO, decreta:Art._ 1'>' O Programa de lntegradio-Naciorlal, ciiBdo
pelo Decreto-lei n9 1.106, de 16 de junho de 1970, com-

Bábado 19 4117

preenderá especificainente, em sua primeiÍ'a etapa, além
das tarefas comuns de cada Ministério, necessarias ao
pleno desenvolvimento do Programa, as seguintes atividades:
I - Na área do Ministério dos Transportes, a imediata construção das rodovias Transamazônica e CuiabãSuntarém, bem como de portos e embarcadouros fluviais.. ;com seus respectivos equipamentos;.

.TI..:..-Na-·Urea do Nfin_íSté_i:io da Agricultura, a colonização e :,1. r_efonna agrâria, m~diante a_ela~oração, _a ex.ecuçào de estudos e a implantação de projetas agropecuú:rios e agroindustriais, com as competentes desapropriações~ a seleção; o treirianiento, o transporte e o assentamento de colonos; a organização de comunidades
urbanas e rurais e respectivos serv.iços bãsícos;
III- Na área do Ministério do Interior, o aceleramento dos eStudos e a· implantação de projetas constantes da primeira fase do Plano de Irrigação do Norde_ste,
abrangendo obras·de retenção, desvio, canalização, condução, aspersão e dre_oagem hidráulica, com prioridade
para os que ofereçam, desde já, maior beneficio social;

IV- Na área do Ministério das Minas e Energia, o leva"ntarrientO da topografia, da cobertura norestal, da
geomorfo!ogia para pesquisas minerais e energéticas, da
natureza do solo, da respectiva drenagem e umidade.
Art. 2Q

Independente do disposto no artigo anterior,

cada Ministério ou órgão da Administração Pública

atuará, em regime- preferencial, no Programa de IntegraçãO NaciOnal, mCdiant_e a aplicação de recursos humanos e financeiros, dentro de suas áreas de competência e jurisdição.
Art. 3"' As-normas de aplicação aos recursos do Programa de Integração Nacional serão elaboradas, em conjunto, pelos Ministros da Fazenda, do Planejamento e
Coordenação Geral e do lnterior._e submetidas ao Presidente da República para aprovação, até 15 de setembro
de 1970.
Art. 4Q Os Ministérios referidos nos itens I a lV do
artigo J9 enviarão à Presidência da ~epública, a contar
'de [I' de_Ojjj.u_bro de 19_70, relatórios trimestrais sobre o
andamentO das obras e atividades do Programa de IntegrUÇão Nacional.

A~r:-_;i __ Est; ó_i!.creto entrafã em vigOr na d<iia de sua
publicação, revogadas as d;sposições em contrâri"o.
Brasnia, 26 de agosto de 1970; 1499 da Independência
e 829 da República.- EMILIO G. MI!:DICI- Alfredo

Büzaid- Ad:dbertc 00 B-ar-ros- Nunez- = -Or!:uido Geise!
- Mário Gibson Barboza - Antônio· Delfim Netto Mário David Andreazza--- L. F. Cirne Lima -Jarbas G.
Passarinho ..,..,.. J úiio Barata
Márcio de Souza e Mello
--:--_ F! RQ.c)!a LagOa - ~M:8.!'c~s_ V_inicius _Pratirli de Moraes
- -Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis
Velloso- J.:-o~ Co_s~a_Cav_alcan~i -_Hygino C. Corsetti.
=

=

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art 55,§ 19, da ConstituiÇão, e eu, João CLeofãS,-Presidenie dO--Senado- FCderal, Promulgo o seguiilte
DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE !970
Aprova o texto do Decretowlei n9 1.106, de 16 de
junho d~ 1970.

:o

Artigo ~n(ço, _ ~ ªprovãdq teXtO_ do DecretO~ lei n'
1.f06, de 16 de junho de 1970, que cria o Programa de
Integração Nacional, altera a legislação do Imposto de
Renda das pessoas-jurídicas na parte referente a incentivos fiscais, e dã outras providências.
Senado Federal, 6 de agosto de 1970. -João Cieofas,
dq_ Senado Federal.

Pr~idente

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do a·rt. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, João Cleofas,
Presidente, promulgo a seguinte

4118

DIÁRIO !)O(::ONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 19

RESOLUCAO N• 63, DE 1970
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a

realizar~

com a garantia do Banco do Estado da Babia, ope-

ração de empréstimo externo, no valor de USS RDA
431.437,00 (quatrocentos e trinta e um mil, quatro-

centos e trinta e sete dólares alemães), com a
Polygraph-Export Gessellschaft fiir den Export von
Polygraphischen Maschinen MBH, de Berlim, República Democrática Alemã, para aquisiçio de máquinas e equipamentos gráficos destinados à recuperação e ampliação da Imprensa Oficial da Bahia.
A rt. I"

E o Governo do Estado da Bahia autorizado

a realizar, com a garantia do Banco do Estado_da Bahia,
operação de empréstinio_externel, no valor de USS RDA
431.437,00 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos

e trinta e sete dólares alemães), com a

Polygraph~Export

Gessellschaft fílr den Export von Polygraphischen Mas~
chinen MBH, de Berlim, República Democrática Alemã,
para aquisição de 'máquinas e equipamentos gráficos
destinados à recuperação e ampliação da Imprensa O fi~
cial da Bahia.
Art. 2'i' A operação realizar~se~á nos moldes e ter~
mos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa -de
juros admitida pelo Banco Central do Brasil para regis~
tro dos financiamentos da espécie obtidos no exterior,
obedecidas as demais prescrições e exigências normaisdos órgãos encarregados da poHtica ecomSmica~
financeira do Governo.
Art. 3<:~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
S_cnado Federal, 6 de agosto de 1970.- João Cleofas,
Presidente do Senado Federal.
DECRETO-LEI N• 1.644,
DE II DE DEZEMBRO DE 1978
Prorroga o prazo de vigência de que trata o artigo 5'1 do
Decreto-lei n<:~ 1.106, de 16 de junho de 1970.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o item II do artigo 55, da Constituição; decreta:
Art. 1'1 Fica prorrogado, até o exercício de 1980, in~
clusive, o prazo de vigência de que trata o artigo 5'~ do
Decreto-lei n'i' I.l06, de 16 de junho de 1970.
Art. 2'i' Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3"' Revogam~se as disposições em contrário.
Brasília, li de dezembro de 1978, l579da Independên~
cia e 90'i' da República.- ERNESTO GEISEL- Mário
Henrique Simonsen -João Paulo dos Reis Velloso.

11- Prolongamento da rodovia Cuiabã~Santarêm, ligando as cidades de Obidos e Alenquer à fronteira do
Brasil com o Suriname.
Art. 4<:~ Em conseqílência do disposto no artigo anterior, os itens X, XVI e XVII do artigo l"' do Decreto~lei
n9 1.164, de !9 de abri_! de 1971, com a renumeração do
item subseqilente, passam a vigorar com a seguinte re~
dação:
"Art. !'I
......•••.•........• ~~ •.. -. -····X- Trecho Cui"ã.bá~Cachimbo-Santarém
A lenquer até a fronteira com o Surinaihe, na extensão aproximada de 1.920 Km.
XVI- Rodovia Perimetral Norte - Trecho
Macapã~Caracaraí~Içana-Benjamin
ConstantCruzeiro do Sul e suas ligações com as localidades
de Cucuí, Mitu, Caxias e Elvira, na extensão aproxi~
mada de 3.300 km.
XVH- BR~I58 - Trecho Barra do Garças~
Xavantina~São Fêlix do A.raguaia, na extensão
aproximada de 650 km".

Art, JJ __Este Deçre!Q;:.I_ei_ entr?~:ã em v:íg9r _na dfiüa çl~
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1972; 1519 da lndependên~
cia e 84<:~ da República.- EMILIO G. M€DICI- Alfredo Ruzaid --Ad'-lberto de Barros Nunes- Orlando
Geisel --Jorge de Carvalho e Silva - Antônio Delfim
Netto - Mário David Andreazza- L. F. Cirne LimaConfúçio Pamplona --Júlio Barata --J. Araripe Macêdo
- Mário Lemos - Marcus Vinícius Pratini de MoraesAntônio Dias -Leite Júnior- João Paulo dos Reis Velloso
- José Costã CaValcanti - Hygino C. Corsetti.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Atendendo a
solicitação do Sr. Senador Lomanto Júnior, a Presidên~
cia, no uso das atribuições contidas no art. 52, item 20 do
regimento.internO, não havendo objeção do plenário, de-sign-a,
base no art. 75, alínea b, da norma interna, os
Senadores Lourival Baptista, Alberto Silva, CarlOs LYr:a
e Luiz Viana para representarem o Senado nas cerimônias comemorativas do jubileu de ouro _da ordenação sa~
cerdotal do Cardeal~Primaz do Brasil, Dom Avelar
Brand~o Vilela, a se 1-eã.lizarem nos dias 26 e 27 do cor~
rente em Salvador, Bahia.

oom

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragellí) - Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo ã tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão de segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA

·O Presidente da; Rep(lblíca, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, itens I e 11, e de conformidade
com o artigO 89, item III, da Constituição, decreta:
Art. l"' E acrescida de Cr$ 800.000.000 :i" dotação
prevista no artigo t• do Decreto'~lei nt 1.106, de J6 dejunho.de 1970, que criou O Programa de Integração Nacio~
nal (PIN).
Parágrafo único. O ãcréSCimo de recursos de que trata este artigo serã constituído nos exercíciOs financeiros
de 1975 a 1978, inclusive.
Art .. 2'1 São prorrogadas at~ o exercício de 1978 as
disposições cOnstantes do a:rtíSo S~> e Seus pã.râgralos-, ~o
Decreto-lei n'~ J.I06, de 16 de junho de 1970.
Art. 39 São- incluídas, entre as obras de infraestrutura a serem financiadas com os recursos do Pro~
grama de Integração Nacional (PIN), as.seguintes rodovias na região setentrionã.l do País:
I -Rodovia Perimetral Norte, definida pelas ligações
Macapã~Caracaraí-lçana-Benjamin Constant-Cí-iizeirO
do Sul e suas ligações com as localidades de Cucur, Mitu,
Caxias e Elvira;

3

Votação, êm turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n' 14, de 1981 (n'~ 2.977/80, na Casa de origem), que
suprime_a aJínea b do art. 39 da Lei n"' 3.807, de 26 de
agosto de 1960- Lei _Orgânicã- da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n"'s 26 a 29, de 1984, das Comís~
sões:
-.........,de Legialaçio Social, 19 pronunciamento: favorável;
-:--2:9' pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
-de Constituição e Justiça, favorável; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido dos Senadores Severo Gomes e Pedro Simon.
4
Votação, em turno único, do Projeto-de Lei da Câmara n"' 9, de 1982 (n9 3.048/80, na Casa de origem), que faculta ao segurado a retificação do enquadramento correspondente a seu tempo de filiação à Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n'i's 376 e 377, de 1984, das Comis-

sões;--

-----

-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de no l~CLS, com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e
-de Finanças,contrário, com voto vencido do Senador Cid Sampaio.

Votação, em turno 6nico, do Projeto de Lei da Cãmar(l n"' 10, de 1982 (n'i' 4.608/81, na Casa de origC:m), que
autoriza o Poder Executivo a instituir a· Fundação Uni~
versidade das Missões, com sede em Santo Ângelo RS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 212, de 1982, da
Comissão
- - de Educação e Cultura.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1982 (n9 2.631/80, na Casa de origem), acrescentando parágrafo ao art. 27 da Lei n' 3.274, de 2 de ou~
tubro de 1957, que disciplina o regimento_ penitenciário,
tendo·
PARECER, sob n_,. 807, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven~
.ddo do Senador Helvídio Nunes.

7

DECRETO-LEI N' 1.243, DE 30 DE
OUTUBRO DE 1972
Eleva a dotaçio do Programa de Iategraçiio Nacional (PIN) criado pelo Decreto-leln'11.106, de 16
de junho de1 l970, altera o Decmo-lei n9 ).164, de I'
de abril de 1971, e dá outra proYidêaclu.

Outubro de 1985

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 3, de 1981 (n9 1.889/76, na CaSa de origem), alterando a redação dos arts. 7'~, 9t' e 10-da Lei n"' 6.223~ de 14
de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização finan~
ceira e orçamentária- da União, pelo Congresso Nacio~
na!, e dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 204 e 205, de
1983, das Comissões:
-de FinJUtÇu, e
- de Muak::ípios.

z
Votação, em turno t1nico, do Projeto de Lei da Câmara n'~ 13, de 1981 (n<t78/79, na Casa de origem), introdu·
zindo modíficações na Lei n' 60S, de 5 de janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pãgamento de salãcio nos- diaS TeriadOs civiS e teligíOsos, tendo
PARÊCERES, sob~n.,.S 514 a 516, de .1984, daS-Comis~
sões:
- de LecWatio Social, favorável, com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes;
-de Finanças, declarando que a matéria foge à sua
Cómp'êfêileiãregifuenral e--solicita-ndo que sObre ela seja
ouvida a Comissão de Economia; e
- de Economia, favorãvel.

Votação, em turno úniCO, do Projeto de Lei da Câma~
'ra n"' 22, de 1983 (n' 5.450/71, na Casa de origein), que
concede anistia a ~ães de famflia condenadas até 5 (cinco) anos ~e prisão, tendo
PARECER, sOb-n~ 398;-de !985, da ComisSãO
-de Constituiçio e justiça, favorável.

8
Votação, em turno 11nico, do Projeto de Lei da Câmara n' 17, de 1984 (n9 2~845/76, na Casa de origem), que
acrescenta dispositivo à Lei n9 3.807, de26 de agosto de
1960, para dispor sobre o segurado que tiver assumido
cargo público e perdido o prazo para continuar contribuindo como autônomo, tendo
PARECERES FAVORÀ VEIS, sob nts 627 e 628, de
1985, das Comissões:
-

de Le&fslaçio Soclal; e

- de Finanças.
Votação, em tUrno único, do Projeto de Lei da Cli-mara n"' 55, de 1984 (n"' 759/76, na Casa de origem), determinando que os depósitos e repasses dos órgãos p6blicos
federais do_ nordeste sejam feitos no Banco do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB, tendo
PARECERES,_ sob n<~s611 e612, de 1984,dasComissões:
-de Economia, contrário; e
-de FiDanças, favorável, com emenda que apresenta'

:De n"'

I~CF.
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Outubro de 1985

lO
Votação, em turno único, do Projeto de Le_i da Câmara n~" 14, de 1985 (n~' 2.393/79, na Casa_deorigem), que
altera a redacão do art. 135 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de t' de
maio de 1943, que dispõe sobre a coocçssão das férias
anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob no 452, de !985, da

Comiss_ão_
- de Legislação Social.
11
Votação, em turno único, do Projeto_ de Lei da Câmara n~" 17, de 1985 (n~" 2.296(83,-na Casa de origem), que
dispõe sobre a defesa de médico, servidor público, em
processos judiciais decorrentes do exercício da profissão,
tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n• 604, de 1985, da
Comissão
-de Serviço Público Civil.
12

Votação, em turno único, ·do Requerimento n~" 423, de
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Líder do
PFL, requerendo nos termos do art. 371-C, do Regimento Interno, ur)!;ência para o Projeto de Lei da Câmara: n9

124, de 1985 (n~ 4.014/84, na Casa de origem), que proíbe a pes-ca de cetáceo nas águas jurisdicioiiais brasileiras
e dá outras providências.
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-de Educação e CuUu-:a, favorável, com emendas que
apresenta de n9s I a 4-CEC, e voto vencido, em separado
do Senador Jorge Kalume. _

13
Yotição, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 173, de 198;, de autoria do SenadOr Moacyr
Duarte, que altera dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de
dezembro de 1977, possibilitando o divórcio entre pessoa
nunca antes divorciada e outra jã divorciada anteriormente, tendo
PARECER, sob n9 766, de 1985, da Comissão
....::... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadê, nos t"rmos de substitutivo que oferece, com
v'oto em seParado do Senador Nelson Carneiro.

14
Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1983, de autoria do Senador Murilo Badaró, que cria e regula a aplicação pela Censura Federal,
o certificado de liberação restrita e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 804 e 805, de 1985, das Comissões:
-de Con_s,tituiçào e Justiça, pCla constitucionalidade e
juridicidade; e

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE

N• 236, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso· das atri-

buições que lhe confe_rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV do Regimento Interno, e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n9 2. de 1973, revigorada pelo Ato n912, de 1983, da
Comissão Diretora, resolve: nomear Maria Carmem Castro Souza, Técnico Legislativo, Classe. "Especial",
Referência NS-25, do Quadro_ eermanente, para exercer
o cargo em Comissão de Assessor da Secretaria Geral dã
Mesa, Código SF-DAS-102.3, a partir desta data,
Senado Fed_eral, 18 de outubro de 1985. -José Fra~
gelli, Presidente.

.
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Assistente: Ronald Cavalcante Gonçalves -

COMPOSIÇÃO

Chefe: Francisco Guilherme T. Ribeiro
Local: EdifTcio Anexo da~ Comissões- Ala Senador Ale:umdre
Costa - Sala da Comiuão de Assuntos Rcsionaís Térreo.
Tclelone: 211-4141 - Ramais: 3490 c 3491
COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

PTB

Ramal: 3493.

COMISSÃO DE C!lNCIA [ TECNOWGIA- (CCf)

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

1. José Lins
2. Nival,do Machado

Roberto Saturnino

Reuniões: Quoartas-rciras, ls 10:00 horas.
loc:a\: Sala da Comisslo, na Ala Senador Alexandre Costa Anexo das Comissões -

PDT

.,_

Jutahy Ma alh;'ics

local: Ediffcio Anc"-O da$ Çomissões- Ala Senador Alexand~
Costa - Sala dilo Comissão de Assuntos Rcgion;~is,
Andar térreo
Telefones: 223-6244 c 211-4!41 - Ramais: 3487, 3488 e 3489

. Alberto Silva
2. Cid Sampaio

LIDERANCA DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -

Am~ico

SUBSECRETARIA DE COMISSOES

I. César Cais
2. João Castelo
3. Carlos Alberto

LiMt'
Carlos Alberto

Aderbal Jurcma

Diretor: Daniel Reis de Souz_a_

Tlbd.....

LIDERANÇA DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB

Carlos Chiarem
Vlce-LIHno
Jo~ Lins
Milton Cabral

Sopl..ta .. SeenUrlo

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

Jor~:e

LiMt'

Eunice Michiles

I. Benedito Canelas
2. Alcidcs P:tio

Vlce-LIMnl
Kalume
Moacyr Duarte
Octávio Cardoso
Odacir Soares
Raimundo Parente
Roberto Campal
Virgflio Tãvora
Gabriel Hermes

LiMt'

1•-5ecredrle

I. Álvaro Dias
2. Marlins Filho

LiMt'
Murilo Badaró

Humberto Lucena
Vlce-LIMnl
Álvaro Dias
Fâbio Lucena
Gastão Mílllcr
Hélio Guciros
Henrique Santillo
Jaison Barreto
João Calmon
Marcelo Miranda
Mário Maia
Saldanha Derzi
LIDERANÇA DO PARTIDO DA
FRENTE LIBERA L - PFL

l•-VIce-Pm~Mete

1. Moacyr Duotfle
2 Bcncdito·Fcrreira
3. Gaivão Modesto

LIDERANÇA DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

Tltularn
I.
2.
3.
4.

VirgUio Távora
Alexandre Costa
Gabriel Hermes
João Castelo

I.
2.
3.
4.

Severo Gomes
Cid Sampaio
Ãlvaro Dias
Henrique Santillo

I. Carlos Lyra
2. José Uns
3. Albano Franco

S.pltata
PDS
I. Moacyr I)uartc
2. Lcnoir Vargas

3. Amara! Furlan
PMDB
l. Mário Maia
2. F!blo Lucena

PFL
I. Benedito Canelas
2. Ambico de Souzil
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SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 1985

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 25, DE 1985
Aprova o texto do Convênio sobre Transporte Terrestre Fro11teiriço de Carga, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 19 de fevereiro
de 1982..
Art. 19 É aprovado o texto do Convênio sobre Transporte Terrestre Fronteiriço de Carga, celehrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo. da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 19 de fevereiro de I Y~2.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de outubro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente

CONVENIO SOBRE· TRANSPORTE TERRESTRE
FRONTEIRIÇO DE CARGA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDE·
RATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA RE·
PÚBLICA DA VENEZUELA
O GoverQo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Venezuela,
Considerando o estãgío atual de desenvolvimento do
transporte, gerado pelo intercâmbio comercial na região
fronteiriça do BrasH e da Venezuela, através do ponto assinalado pelo marco B.V. 8 (Estrada entre Boa Vista e
Santa Elena de Uairén);
Considerando que o transporte, realizado em quase
suz totalidade por transportadores_ autônomos, é de vital
importância paii a- cítada- região, tendo em vista os aspectos sociais envolvidos;
Considerando a necessidade de se elaborarem normas
específicas, com o objetivo de disciplinar o transpOrte
fronteiriço de cirga e consolidar suas coildíções de operaçjio, de modo a harmonizar os interesSes econômicos e
sociais das regiões fronteiriças e faCilitar a tarefa dos organismos encarregados da aplicação das normas de controle;
Acordam o seguinte:
Artigo I

Para os efeitos do presente Convênio, considera-se
transporte fronteiriç-o aquele que se realiza entre o Território Federal de Roraima (Brasil) e o Estado Bolívar
(Venezuela), sempre que a carga transportada se originar
de ou se destinar à refeiída região.
Artigo II
Todo transportador, pessoa física -ou jUrídica, utilizando qualquer veículo de carga da frota de ambos os países, poderã realizar o transporte fronteiriÇo, desde que

tenha a situação regularizada no país de origem, e os respectivos veículos estejam devidamente autorizados para
o referido transpOrte, nos termos do presente Convênio.
Parágrafo único. - As autoridades de trânsito e transporte terrestre de ambos os países deverão manter um registro atualizado de todos os veículos autorizados a realizUF o transporte fronteiriço.
--Artigo III
As autoridades de transporte e trânsito terrestre ~os
dois p<1íses serào responsáveis pela aplicaÇão do presente
Convê-nkl, correspondendo-lhes, entre outras, as seguintes

atríbUiçõ~s:

aprovar os modelos, 1'\!digidos nos idiomas português e espanhol,. de autor_ização para o transporte fronteiriço e -da Cõrrespondente identificação a ser coloc!'l.-l"'
em lugar visível no veículo;
b) __ habHitar ao transporte fronteiriçO, mediante a eXpedição de autorização prevista na alínea a deste Artigo;
c) _rev-ogar u a)JtOrização, quando conveniente, inforn1ando esta cicdsào às autoridades do outro país;
d} manter permanente troca de informações com as
autoridades aduaneiras; migratórias e de segurança, para
coordenar os procedimentos operacionais.
Parágrafo úníco. Para efeitos do presente Convênio,
definem-se_como organismos competenteS e respõnsáVeis
pelo seu cumprimento, nas respectivas jurisdições:
-pela RePública Federativa do Brasil, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, do Ministério
dos Transportes;
-pela República da Venezuela, a Dire_toria Geral Setoríal de Transporte e Trânsito Terrestre, do M_inist.ério
de Transporte e Comunicações,
a)

Artigo IV
As tripulilções, os veículos e mercadorias envolvidos
no t"raiisporte fronteiriçó~istarão sujeitos ao cumprimen-

to das normas de ordem aduaneira, migratória, sanitãria
ou de outra natureza, previstas na legislação de cada
país.
Artigo V
Amba:s as Partes se comprometem a dotar o ponto de
fronteira assinaladO pelo marco B.V. 8, da infraestrutura necessária à execução dos serviços das autoridades incumbidas de dar cumprimento às normas previstas no Artigo anterior,
Artigo VI

Para efeitos do transporte previsto no presente Convênio. os ve_íçulos devem estar amparados por apólice de
seguro de responsabilidade civil, com cobertura em ambos os países.
Artigo VII

A identificação do veículo utilizado no transporte
fronteiriço será" feita mediante a apresentação dos documentos ·de habilitãÇão, Previstos nas alíneas a e b do Artigo III, expedidos pe'la autoild.ade competente, nos idiomas português e espanhol, acompanhados do documentiJ de propriedade do veículo.
ParágrafO único. O cartão de autorização será numcrãdo, em ordem consecutiva, terá validade por 2
(dois) anos e poderá ser renovado por igual período.
Artigo VIII
Para os efeitos do presente Convênio, o ingresso de trirulações nacionais dos países signatários, em veículos
em operação, poderá efetuar-se pelo prazo de até 30 dias,
mediante a apresentação da autorizaç-ão que os habilita
ao transporte fronteiriço, se-m exigênCia de vistos e passaportes, aceitando-se, para tal fim, a apresentação dos
documentos de identidade, expedidos pelas autoridâ.des
cómpetentes de cada país.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO F!DERAL
LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob o res·ponsab.ilidode da Mesq do Senado FederoJ

JOS~ LUCENA DANT AS

ASSINATURAS

Diretor ExeCutivo

JOÃO MORAES DA SILVA

Vio Superfície:

Difetóf Administrativo
MÁRIO CESAR PINHEIRO MAIA
Oiretor Industrial

Semestre

Cr$ 3.000,00 .

Ano

Cr$ 6.000,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso: Cr$ 50~00

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

Parágrafo único. A isenção de visto e da apresen-_
tuçi.'lo de passaporte não exime o. tripulação do cumprimento de quaisquer outras normas previstas na legislaçi:io migratória vigente em c.ada país.
Artigo IX
Cada condutor deverá portar a credencial que o habi~
lita para conduzir v~ículos, na_ forma prevista pela legislação vigente em cada país.
Artigo X
As infruções ocorridas durante a ot~eração -do transporte frontciríço estão sujeitas às penalidades prevista-s
na legislação do pais onde as mesmas forem cometidas.

Artigo Xl

Artigo XIII

Cada uma das Partes Contratantes notificarã a óutra
do cumprimento dos requisitos legais intern~s neces~
~~5.fi6SY:lprovação dÕ prese_nte COnVênio, que entrará
cm vigor na data da última notificação.

O presente Convênio poderá ser modificado por mú·
tu o acordo das Partes. As modiflcações a<::ordadas entra·_
rào cm vigor na forma indicada no Artigo XI.

-- "t::cito cm Caracas, aos 19 dias do mês de fevereiro de
--· 19~2. em dois exemplares originais, em português e esp~~
nhoL sendo ambos os textos igualmente autênticos.
_
p-re~~~e COtlVêrlio-um-a~cturaçao-de dois anos e
Pdo Governo da República Federativa do Rrasil: Ras\:rá renov-ado automaticamente por ·rreríodos iguais.
miro
Saraiva
Guereiro.
Qualquer das Partes poderá denunciâ-lo, por vi.a dipl9__ ini'úTci1~ Neste cusb; a den'úncia surtirá efeito seis meses
Pdt) Governo da República dl'! Venezuela: José Alberap6~ u -a~ila--da notíficução respectiva.
to Zambtano Velaseo.

--~-~i_g~-~I~

(:)

t"erá

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

li4 DE 1985

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o montante de sua dívida consolidada.

Art. I' É o Esllldo do Rio de Janeiro autorizado aelevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item ITI do
artigo 2•"âa Res-olução n' 62, de 28 de outubro de 1975, alteradá peh Resolução"n' 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir oregistro de uma emissão de 3".533..070 (tr~s rnililõ\% quinhentos e lririfa e três mil e setenta)
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de JMeir9 ,..,_Tipo Reajustãvei(ORTRJ), equivalentes a Cr$ 78.117.802.912 (setenta e
oito bilhões, cen_to e dezessete milhões, oitoceilfOs -e dOis inif, novecentos e doze" cruzeiros), considerado o_ valor nominal do título de Cr$ 22.110,46 (vinte e dois mil, cento e dez ~ruzeiros e_ ~uarenta ~ seis centaVos), vigerit:€~!IJ--cl~z_e_rh_.~.ro del984,_ destinado
ao pagamento de compromissos da Companhi"a do Metropolitano do Rio de Janeiro, vencidos e~ I'Í84, obedecidàs as con-

dições admitidas pelo Banco Central do Brasil
Art. 2'

!lO

respectivo processo.

Esta Resolução entra em vigor na data de

Senado Federal, 21 de outubro de 1985. -

Sl!!l

publicação.

Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federalaprovou, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
. ··
· · -- - -RESOLUÇÃO N• 115, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, a contratar, junto à
Caixa Econôiniea Federal, operação de crédito no valor de Cr$ 151.058.702{cenlo e cinqUenta e·um milhões, cinqUenta e oito mil, setecentos e dois cruzeiros), _para os fins que especifica.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, autorizada a contratar, junto à
Caixa Econômica Federal, O'L'Jllalidade de g_estora_d_<J Fl!n_clo de A_Jl<lio _aoD_esenvolvimento Social- FAS, operação de crédi-
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to, no valor de Cr$ I 51.058.702 (cento e cinqUenta e um ffiilhões, cinqUenta e oito mil, setecentos-e dois cruzeiros), correspondentes a 11.396,64 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
13.254,67 (treze mil, duzentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e sessenta e sete centavos), vigente
julho de 1984, destinada à
implantação de guias e sarjetas no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.

em

Art. 2'

Esta resolução entra em vigor n·a data de sua publicação.

Senado Federal, 21 de outubro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.

-SUMÁRIO
1 - ATA DA 207• SESSÃO, EM 24 DE OUTUBRO DE 1985
I. i-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

-Nos 247, 250, 251 e 252/85 (n's 511, 516, 517 e
524/85. na origem), restitilíriOo autógrafOS-de projetos de lei sancionados.
-

N"'s 248 e 249/85 (n'i's 514 e_519f85, na origem),

de agradecimento de comunicações.
1.2.2- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República
N~' 702/RS, encamínhando esclarecimentoS prestados pelo Ministério da Indústria e do ComérciO Com
a finalidade de instruir o estudo do rrojeto de Lei do
Senado n~" 191/82.

1.2.3- Oficio do Sr. Governador do Estado do
Cear.i

Encaminhando documentos nccessãrios à tramitaçlio do Ofício n_Y S/36, de 1985, de interesse daquele
Estado.
1.2.4- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.5- Leitura de Resoluções

- N~> 116/85, que prorroga por 120-dias o prazo
concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento n? 196/82, destinada a realizar estudos sobre
Reforma Tributária.
- N<.> I 17/85, que prorroga por 120 dias o prazO
concedido à ComissãCI Parlamentar de Inquérito
criada pela Resolução n~' If85, destinada a apurar irrcgul<lridades no transporte marítinlO brasileiro e estaleiro nacionaiS.
1.2.6- Ofício
N~> 698/85, do Sr. !~"-Secretário da Câmara do_s Deputados. solicitando que seja atualizado o Anexo que
apresenta o Quadro d_a__Qe_fc.nSQria de Oficio da Justiça Militar aos valores estipulados pela Lei n~> 7 .333,
de 2 de julho de 1985.

l.2.7- Comunicação da Presidência

- Referente providências adotadas pela Presidência. com vista ao atendimento da solicitação co"tistante do oficio lido anteriormente.
1.2.8 - Requerimentos
- N~> 425/85, de autoria do Sr. Senador Alberto
Silva, solicitando que tenham tramitação conjunta os
Proietos de Lei da Câmara n~"s 49, de 1977 e 38/84.
- N~> 426/85, de autoria do Sr. Senador Alfredo
Campos, solicitando que não sej;J realizada sessão do
Senado no dia 28 do corrente, nem haja expediente

cm sua Secretaria, por ser dia dedicado ao Servidor
Pú_blico. Aprovado.
- N~> 427/85, de autoria do Sr. Senador Murilo
Badaró, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado. do artigo "Proposta para a privatização da
e..:onomia_brasileira, publicado no jornal "O Estado
de S. Paulo", em 20 de outubro cl_e_ 1985.

- N~>_ 428/85, de õ.lutoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, soliCitando _autorização para desempénhar
miss5o no exterior.
____:: N9 429/85, de autoria do Sr. Senador Gastão
Müller: V ice-Presidente no exercício da Presidência
da Comissão Especial Mista, solicitando a prorrogaçà_o por I ano do prazo conc_edido a este Orgão,
para programar a comemoração pela passagem dos
centenários da Proclamação da República e da primeira Carta RePublicana no Pafs. Aprovado.

-Projeto de Lei do Senado n~" 319/85, de autoria
do Sr. Senador Carlos Chí.irelli, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Oceanógrafo e dá outras
providências.
-Projeto de Lei do Senado n~' 320/85, de autoria
do Sr. Senador Roberto Saturnino, que dispõe s-obre
concessão do _adicional de .insalubridade aos trabalh;,tdor.~ da categoria dos ae.roviários, nas fuoções
que especifica.
1.2.1_3- ComQnicação
Do Sr. Senador Alcides Paio, refeTente ao seu desJigumeritO do P·artido da_ Frente"·Liberal e seu ingresso
no Partido do Movimento Democrático BrasileiroPMDB.

1.2.14- Comunicação da Presidência
Referente à retiráda dos itens 2 a 14 da Ordem do
Dia da presente sessão.

1.2.9- Apreciação de matéria
Rcdaç1ío final do Projeto de Resolução
! 13/~5. Aprovada, nos termos do Requerimento
430/85. A promulgação_,
-

n~'

n~>

1.2.10- Requerimento
N~"

431/85, de urgência para o Projeto de Lei da
144/85, que autoriza o Poder Executivo a
ahrir. ao Ministério da Saúde, crédito suplementar
ut~ o limite de CrS 2.4l1.700,00, p~ra o _fim que especifica.

Câmar<.~ n~>

1.2.11 - Comunicação da Presidência
- Referent~ _ao recebimento de comunicação do Sr.
Senador Moacyr Duarte, que s_e_ausentará do País.
- Rcl.!ebimento da Mensagem n~> 243/85 (n!>
520[85, n<l orige_m), pela qual o Senhor Presidente_~a
Repúhlica, solicita autorização do Senado Federal,
para que o Governo do Estado de Pernambuco possa
contratar operaç1io -de crédito, para os fins que especifica.
- Recebimento das Mensagens n~'s 244, 245 e
246/85 (n~>s 521, 522 e 523/85; na origem), pelas quais
o Senhor Presidente da República, solicita aUiori:taçi:io do Senado, para que as Prefeituras Municipais
de Antônio João-MS, Luz-MGe Santa Bárbara
D'Ocste-SP possam contratar operações de crédito,
para os lins que especificam.·
·
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se ho.ic. l!s 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.2.12 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Sen<ldo n~> 318/85, de autoria
do Sr. Senador Mário Maia, que altera díspositivos
do Decreto-lei n'i' 2.251, dC 26 de fevereiro de i985,
estendendo seus benefícios ao pessoal da ativa da ex.:
Guarda Territorial e da Pol1cia Civil do Acre, classificando nO Grupo PF 500 a 505.

1.3.-0RDEM DO DIA

Red'uçào final do ProjetO de Resolução n~> 117/85,
que-autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de CrS
2.253.965.524 (dois bilhões, duzentos e cinqUenta e
três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e vinte c quatro cruzeiros). Aprovada. À promulgação.
1.3. I - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
PrOjetO de Lei da Câmara n~ l44/85, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n~" 431/85,

lido no Expediente. Aprovado, após parecer da comissirb~'competenle. Ã sanção.

Requerimento n~> 428/85, lido no Expediente da
rresente sessão. Aprovado, após parecer da comissão
competente.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON CARNEIRO-Defesa da
manutenção das atribuições constitucionais das duas
Casas do Congresso Nacional, durante o funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte.
SENADOR ITAMAR FRANCO-Atuação do
Congresso Nacional na política externa brasileira.

1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.
IA- ENCERRAMENTO

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES

-do Sr. Nivaldo Machado, proferido na sessão
de 24-9-85.
....: do -sr. VirgíliO Távora, proferido na sessão de
10-10-85.

-do Sr. Severo Gomes, proferido na sessão de
10-10-85.
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-Do Sr. Virgílio Távora, proferido na sessão de

H-I 0-85 (rerublicação).
3 -ATO DO SR. Jo.SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
Ato n'i' 14, de 1985 (republicação).
4 - ATA DE COMISSÃO (Republicação)

5 - CENTRO GRÂFICO DO SENADO FEDERAL
Contrato firmado _entre o CEGRAF e a empresa
HCCbSC do-- Bi-Usil Qu-ímica e Firmacéutica S/A~

6 - INSTITUTO DE PR EVIDENCIA DOS
CONGRESSISTAS

Outubro de 1985

Ata d<1 17• ReuniJo Ordinária, realizada cm 3-10-

85.
7- MESA DIRETORA
8-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 20711- Sessão,em 24 de outubro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária,da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli,

ÀS 18 HORAS EJO Mlf/UTVS: ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio Lucena- Alcides Paio - Gaivão Modesto - Odacir Soares Aloysio Chaves-- Gàbriel Hermes- Hélio Guelras- -Alexandre Costa- Alberto Silva- Helvídio NunesJoão Lobo- Cesar Cais- José Lins- Virgílio Tâvora
- Moacyr Duarte- Martins_ Filho-:-_ Marcondes G<!- _
delha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cíd Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Luíz-Viana ~João Calmon- José lgnãcio Ferreira- Arriara\ Peixoto- Nelson CarneiroItamar Franco- Alfredo Campos- Amaral FurlanSevero Gomes-- Benedito_ FeirCira- Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão Müller- Roberto Campos
-José Fragelli- Marcelo Miranda -Saldanha Derzi
- Rob.erto Wypych - Álvaro Dias - Enêas Faria--:...._ Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir VargasCarlos Chiarelli- Alcides Saldanha- OctaVio Cardo-

so.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A fii>ta de presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos trabalhos.
O Sr. 1'-SecretâriQprocederâ à leitura do expediente,
h lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sanciona~
dos:
N' 247/85 (n' 511/85, na origem), de 17 deoutubr? do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'
67, de 1985 (n' 3. t39/84;na -casa de origem), que dã denominação ao Aeroporto de Tirirical, em São Luís, no
Estado do Maranhão.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.383, de 17 de
outubro de 1985.) - -- -N"' 250/85 (n' 516(85, na origem), de 18 de outubro do
corrente_ ano, referente ao Projeto _de Lei da Câmara n'
73, de 1985 (n9 5.390f85__na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação de cargos no Quadro Permanente do Tribunal Superior Eleitora\.
(ProjetO que se transformou na Lei n"' 7.385, de 18 de
outubro de 1985.)
~
N9 2Slf85 (n9 517/85, na origem), de 18 de outubro do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei d_o Senado n9 _1,
de 1985~DF, de iniciatíva dó Senhor Presidente _da República, que dispõe sobre a inc_lusão, nos proventos de
aposentadoria, da Gratiticação por Ol'lP~ ções Especiais
de que trata o Decreto-lei n~ 1.727,' '" ae dezembro de
1979, e dá outras providências.
__ _
(Projeto que se transformou na Lei nY-7.386, de 18 de
outubro de 1985.)

-~N~-:rs_:qS~ (nQ?_-24/85~-na origem), de 21 de outuJ?ro do
cõirente -ano, rf:feiellte ao Projeto de Lei _da CâÕlara n'
191, de 1984 (n9 5.802/85, na Casa de origem), quê dispõe sobre o exercício da profissão de Economista Domêstico e dá outras providênciãs.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.387, de 21 de
outUbro de 1985.)
De agradecimento de comunicações:
N"' 248/85 (11~ 514/85, na origem), de 18 de outubro do
corrente ano, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s
469, de 1982; 188 e 2!19, de 1983; 238, 239, 243, 250, 270 e 499, de 1984;_ 25, 28, 30, 39, 40, 240, 265, 358, 359 e 421,
de \985.
N9 249/85 (n~ 519/85, na origem), de 18 de oUtubr-O do
corrente ano, referente à Promulgação das Resoluções
n9s 84 e 86, de 1985.
o

A VISO DO MINISTRO CHEFE DO
-GABINETE CIVIL DA
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
N' 702/85, de 18 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da Indústria e do Co~
mércio com a finali~~d~_ d~ i!lstruir o estudo dO Projeto
de_ Lei do S~nado n9 1_91_, de 1982, de autoria_ do Senador
Itamar Franco, que inclui entre os crimes contra a economia popular a evasão de divisas.
(À Comissão de Finanças.)
OFICIO DO GOVERNADOR
DO ESTADO DO CEARÁ
N' 512/85, de 15 do corrente, enCaminhando documentos necessários_ à tramitação do Oficio n' S/36, de
1_985, de interesse daquele estado, em atendimento à solicitação constante do Oficio da Presidência n9 SM
4~2/85, de 18 de seteJ!Ibro último.
(À Comissão d~ FÚrancÕs.)

PARECERES
PARECERES

__!!~ 875 e_876, d_e 1985
- - PARECER No 875, DE 1985

Dâ comissão de

E-cononlia, sObre a Mensagem n9
195, de 198_~_(n9 420, de 19~t na origem) do Senhor __
-~resid!~~~- ~-a R~J!.Ública, _submetendo à aptovação do
Senado _Federal proposta para que seja autorizado o
Governo do Estado de São Paulo a C9ntratar operado de crédito no valor de CrS 519.044.481.001
(quinhentos e_ dezenO\'e ~ilh_ões, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oftenta_ ·e um mil e um cruzeiros).
Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n~ 195/85, o _Sen_hor Presidente da
República submele à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado de São Paulo, que objetiva

contratar,jUrifO--ao-BanCo Nacional de DesenvolvimentoEconômico e Social- BNDES a segui.nte oPeraÇão de
crédito:
Características da operação:
A- Valor: Cr$ 519.044.48_1.001, assim distribuído.
I - Subcrêdito I - Cr$ 259.522.240:500, equivale~ te
a 16.050.000 ORTN, em set/S4;
2 - Subcrêdito 11- Cr$ 259.522.240.50l;eqilivalente
a USS 119,210,951.08, em 13-9-84;
B- Prazos:
I -de carência:_ 47 meses;
2- -de amortização: 97 meses;
C- Encargos:
-l-juros:
a) Subcrédito 1 - 8% a.a.;
b) Subcrêdito 11-2% a.a. + LIBOR;
2 - correção monetária:
a) Subcrêdito I - pela variação mensal da ORTN;
b) Subcrédito I I - pela variação cambial do dólar
americano: - ·
3- comissão de repasse do Subcrédito II:- 1%;
4- comissão da reserva de crédito: 0,1%; ·
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do Fundo
de Particij)ação dOs EstadoS, do Distrito Federal e dOs
Territórios - FPE.
O Cdnselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças estaduais, constatou que a margem de poupança real daquele Estado, da ordem de Cr$ 2.920.735,1 milhões,
mostra~se bastante superior aos dispêndios que a sua
dívida consolidada interna apresentará após a efetjvação
do emprêstimo pretendido e concluiu que a assunção do
compromisso não deverá trazer àquela entidade maiores
pressões na execução orçamentária de seus futuros
exercícios.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da Rep_ú~lica (SEPL,AN/SAREM) informou nada ter a opor
qúanto à realização do emprêstimo.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, __ no_s termos do ~eguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 121, DE 1985
Autoriia o Governo do Estado de São Paulo a elev_ar em CrS 519.044.481,001 (quinhentos e .-ezenove
bilhões, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e _um mil e hum cruzeitos), o montante de sua
df1.·ida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I'i' É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros I e III do
artigo 29 da Resolução n<? 62, de vinte e oito de outubro
de mil novecentos e setenta e cinco, modificada pela de-número 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, ambas do Senado Federal, de modo a permitir a- çoittratação de operação de áédito junto ao BancoNacional de Desenvolvimento Económico e _Social BNDES, no valor de Cr$. 519.044.481.001 (quinhentos e

VI- fixar, por propo!>ta do Presidente da República mediante resolução, limites globais para o
montante da dívida consolidada dos_ E;stados e Municipios; estabelecer e altei"ar limites de prazos,
mínimo e máximo, taxas de juros e demais conM
dições das obrigações por eles emitidos; e proibir ou
limitar temporariamente a emissão e o lançamento
de quaisquer obrigações dessas entidades."

dezenove bilhões, quarenta e quatro inilhões, quatrocentos e oitenta ·e um mil e hum cruzeiros), destinado à continuação das obras da linha Leste-Oeste do Metrô, den-

tro das diretrizes do Plano Metropolitano de Transportes, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo~
Art.
Esta resolução entra e_m_yigOr na data de sua
publicação.
-- •
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1985.- Mário

z,-

Maia Presidente eventual - Severo Gomes, Relator Leno~ Vargas- José Lins- AmérieodeSoDZII- Fábia
Lucena.
PARECER N• 876, DE 1985
Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução nt> 121, de 1985, da Comissão
de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
São Paulo a elevar, temporariamente, em CrS
519.044.481,001 (quinhentos e dez•move bilhões, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um
mil e um cruzeiro} o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Severo Gomes
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
parecer sobre a Mensagem n9 195/85, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado de
São Paulo a elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos nos itens I e Ill do art. 2'i' da Resolução_n'i' 62,
de 28-10-75, modificada pela de n~' 93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, de modo a permitir a contratação de empréstimo no valor de Cr$ 519.044.48!.001
(quinhentos e dezenove bilhões, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e um cruzeiro),
junto ao BNDES, destinada à continuação das obras da
linha Leste-Oes.te do Metropolitano de São Paulo.
A proposição se faz acomPanhar de todos os documentos exigidos para a apreciação de solicitações desta
natureza.
Assim, verifica-se que, obedecidas as prescrições legais
e regimentais .:~plicáveis à espécie, o nosso encaminhamento é favorável no que t<mge aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa, cabendo
apenas uma correção no texto_ do Projeto de Resolução
oferecido pela Comissão de Economia, na forma da seguinte emenda que apresentamos:
EMENDA N• I -

CCJ

No art. 19 do Projeto de Resolução n~', de 1985,
da Comissão de Economia, inclua-se, logo após a palavra cruzeiros, a s:eguinte expressãof- ... "equivalentes a
32.100.000 ORTNs, vigente cm setembro de 1984'' ...
Sala das Comissões, em 17 de outu.bro de 1985. - Ni,·aldo Machado, Presidente """"'Se,·ero Gomes, RelatorAlberto Silva - Martins Filho - Hélio Gueiros- Luiz
Cavalcante - Roberto Campos - Nelson Carneiro (sem
~ato) - José Lins.
Voto em separado do Sr. Senador Moacyr Duarte.
O Presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de Economia, visa a autorizar o- Estado de São
Paulo a contrutar uma operação de crédito, no valor de
Cr$ 519.044.481:001 (quinhcritos e dezenove bilhões,
qu;.~rcnta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um
mil c um cruzeiros), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico c Social (BNDES), destinada a
financiar a continuação das obras da linha Leste-Oeste
do Metrô, dentro das diretrizes do Plano Metropolitano
de Transporte.
A fim de que a operação possa ser cfctivada, faz-se necessúrio autorização desta Casa, tendo cm vista que o endividamento consolidado interno do Governo do Estado
de SJo Paulo jú extrapolou -os-limites fixados nos incisos
I c III do art. 29 da Resoluçãõ n9 62/75, alterada pela de
n"' 93/76, ambas do Senado Federal.
O art. 42, item VI, da Constituição Federal estabelece:
"Art. 42,
Federal:
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Outubro de 1985

Compete privativamente ao Senado

Como se vê, ao Senado Federal foi daOa a responsabilidade de definir o proCesso e a magnitude do endividamento dos Estados e Municípios, bem como estabelecer
condições e casos especiais, no que diz respeito às taxas
de juros, prazo, etc.
Assim sendo, é dever desta Casa verificai" se a política
financeira adotada para o financiamento das at_ividades
dessas Unidades da Federação obedece a um critêrio
harmônico e que leve em consideração as necessidades
de cada Estado ou Município, sem privilegiar aquelas regiões mais fortes política e economicamente. E, também,
inteirar~se completamente da situação das finanças dos
solicitantes, a fim de que se possa decidir com conhecimento de causa. sobre cada pedido de elevação_da dívida,
visto que cadu aumento dos meios de pagamento traz reflexos sobre tod~ economia e, conseqüentemente, sobre
to~a a coletividade.
Levando em conta o vultoso valor da operação (dois
trilhões aproximadamente), suas implicações nas finanças do Estado de São Paulq e do país, e em virtude de
não ter ccontrado no processado -~nformações que esclareces-sem --a mudança do voto do _Conselho_ Monetário_
Nacion<ll a ~espeito da matéria, tornar-se-ia necessária a
riülização de diligências junto ao Conselho Monetário
Nacional, BNDES _e Governo do Estado de São Paulo
p:m.1 que o voto a ser proferido nesta Comissão fosse devidamente fundamentado.
Tais- diligências seriam as seguintes:
a)
2-5~5,

unexação ao processo do voto CMN n'>' 160/85, de
substituído pelo voto constante do presente Pro-

jeto de

Resolução~

2.

Extralimite

a) FDU

b) FAS
c) BNH
d) outros

3. Externa
4.I+II+III -TOTAL
g) indicação da origem dos recursos a serem emprestados ao Estudo de São Paulo e quais os critérios ~dotados
pelo BNDES que norteiam tais aplicações;
h} indicação dos Estudos efou Municípios que se utilizarão dos mesmos recursos;
i) montunte de tais recursos.
Ocorie que ãs informaçõeS suso mencionadas teriam
como escopo a fundamentação do voto quanto ao méri~
io do processo sob exame. Todavia, segundo reza o Re-gimento Interno do Senado, tal atribuição ê da competência exclusiva da Comissão de Economia por onde o
proccss'o jú tramitou sem merecer contestação ou reparos, merecendo aprovação unânime. Ã Comissão de
Constituição e Justiça é defeso api-eciar o mérito de maLéria de tal natureza, cabendo-lhe, tão-somente,
manifestar-se sobre a sua constitucionalidade,juridicidadc, regimentalidade e técnica legislativa.
_ No elenco das proposições enunciadas no item I, do
artigo 100, d~ Regimento da Casa, sobre as quais esta
Comissão teria forçosamente que emitir Parecer quanto
ao seu mérito, não se Jnc!ui operações de crêdito. Ã Camisão de Economia, conforme se depreende da leitura
do Hem 11 do urtigo 106 da_ Lei Normativa do Senado é
que é deferida essa competência.
Isto posto, e ·considenmdo que o meu voto nesta Comissão estaria cond!çionado ao conhecimento que pudeSse. ter dos esclarecimentos que entendo faltosos, e não
podendo solicitú-los agoru, por intempestividade, pois
isto significaria adentrar no mérito da proposição,
inclino-me pela abstenção, o que agora faço, justificadamente.
Brasília, 16 de outubro de 1985.- Moacyr Duarte.

b) exposição das razões por que a operação não mais
scr::l contrutadu p"""êüi" COmpanhia do Metropolitano de
Sàá Paulo, mas sim pelo Governo do Estado;
_c) indicação do valor total das cotas-partes do Fundo de Participação dos Estados, do DF e dos Municípios, estimado para 1985, e quanto representa em relw.;ão à receita total prevista para o mesmo exerclcio;
d) indicação, em relação ao Governo do Estado de
São Paulo:
l. montuntc du receitu arrecadada entre [9-l e 30-9-85;
2. ·_valor_ d_as operações de crédito realizadas no mesmo
rúfodo; - 3. valor das despesas de custeio realizadus no mesmo
período;
4. valor das despes_as de transferência correntes realizadas no mesma período;
s-. valor do principal da dívida externa efetivamente
paga no mesmo período;
6. indictlçUo, ano a ano, das despesas com as obras do
METRO de São Paulo, especificando as fontes de recursos utilizadus para sua cobertura.

e)

Cronograma de Dispêndios -

1985/2015

I. Principal e encargos d.:~ dívida interna intralimite
"ror contratos".
2. Principal c encargos da dívida consolidada interna
intmlimite "por garantias".
3. Principal e encargos da dívida consolidada interna
intmlimite ''Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
(f'AS)".
4, Principal e encargos da dívida consolidada interna
extw!ímitc "Banco Nacional da habitação (BNH)".
5. Encargos da dívida consolidada interna intralimite
•·por títulos".
6. Encargos da dívida consolidada interna ex.tralimite
"por títulos".
7. Encargos e Principal da dívida externa.
- f) Situa~ão AtUal do Endividamento - 30-9-85
I. fntra!imitc
a) em títulos
b) por contratos
c) por garantias
d} outros

PARECER
N• 877, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n9 58, de 1984 (n9 3.886-B,
de 1977, na Cãmara dos Deputados), que umodifica a
redação do Capítulo II da Conven~ão de Condomínio
-do Título I, da Lei n"' 4.591, de 16 de dezembro e
1964",
~ela to r:

Senador_ Alberto Silva

O Prcs.ente Projeto de Lei, de autoria do ilustre Deputudo José Ribam.:~r Machado, nos vem a exame por força
do item III, letra b, n9 l, combinado com o item I, n9 6
do urt. 100 do Regimento Interno.
A douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputudos, depois de expender a análise objetiva
que fez da proposição em tela, apreciando-lhe o mérito,
~:oncluiu pela aprovação do Projeto, nos termos do substitutivo uprcsentado.
Nu justificação, diz o Autor: "Este Projeto de Lei que
tem por objetivo atualizar as "Convenções de Condomí~
nío", receberô por certo, con_tribuiçào valiosa do Congresso Nacional P<ira o seu aperfeiçoamento, conjuntural e técnico, para a melhor ~.:onvivência da sociedade
brasileira, grunde- parte habitando as cídades verticais".
Assim é que a Casa de Origem cinzelou a obra do ilustre Deputado José Ribamar Machado, que tem no substilutivo apresentado a mesma idéia merecedora de lo~
vores: a rrotcção dos condõminos quanto a eventuats
uhuso:'> por parte do sfndico, e a melhoria da disciplina
!egul do instituto.
E boa a técnica legislativa do Projeto e inquestionável
quanto à constitucionalídade c juridicidade.
SomQs, ao te o exposto, pela sua aprovação.
Sula das Comissões, em 17 de outubro de 1985.- Nivaldo MaChado, Presideilte -Alberto Silva, Relator Martins Filho - Roberto Campos, (contra) - Nelson
Carneiro -- Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante - José
Lins.
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PARECER
N• 878, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nl' 97, de 1984 n'i' 990-D,
de 1975, na origem) que "dispõe sobre a prescrição
dos processos ético-disciplinares contra profissionais
liberais, e dá outras providências".
Relator: Senador Alberto Silva
Vem a_csta Comissão para ser apredado, originário da
Cãmura dos Deputados, o Projeto de Lei em epígrafe, de
autoria do eminente Deputado Cantídio Sa-mpaio, tendo
por objetivo principal estabelecer -prazo prescricional

para os processos êtico-disciplinares de profissionais lihauis.
O prazo prcscricional proposto é de do_is anos, conta-

_[)lÃ RIO DO CONGRESSONA:CfONAL(Seção II)

No que se r~re U constil!J_ciot:talida<_le e juridicidade,
o projeto contraria o disposto no art. 57, item I. da Lei
rvtagna, que dcrere à competência exclusiva do Prcsiden~
te da República, a iniciativa das leis qUe disponh<im matéria financeira, como é o caso.
Di unte do exposto nosso Parecer é pela rejeição do
pn)jeto. por apres-entar vícios de inconstitucion:Jiidade e
injuridicidude:.
Saia das Comissões, 17 de outubro de 1985. -Nivaldo
Machado, Presidente. -Alberto Silva, Rela.tor. -Martins Filho- Hélio Cueiros- Roberto Campos- Nelson
Carneiro - Luiz Cavalcante - José Lins.

PARECER
N• 880, de 1985

dos da data da infração, send_o que, antes de passada em
julgudo u decisão final não corre a prescrição:"Enquanto
lla Coinissào de Constituicão e .Justica, sobre o
não resolvida, cm outro processo, questão de que depen~
Projeto de Lei do Senado nl' 57, de 1984, que ''altera
dispositivos da Lei nl' 4.266, que dispõe sobre o
da o reconhecimento da existência da infração; enquanto
salário-família do trabalhador e dá outras providêno acusado cumpre pena na justiça comum".
Doutra parte, a prescrição interrompe--se, segundo a
cias".
proposição, pelo recebimento da denúncia e pela decisão
condenp.tória recorrfYcT.
- -- - ---Relator: Senador Luiz Cavalcante
Finalmente, busca a proposta fixar que o processo que
O Projeto aqui sob exame, de autoria do eminente Senão tiver andamento por prazo superior a seis meses,
nador Nelson Carneiro, propõe que o salário-família,
sem culpa do acusado. será arquivado, considerada ex~_
- instituído pel<l ~i n~' 4.266, de 3 de outubro de l 963, se
tinta a punibilidade.
e..~tendu_tamhém_aa___aposentado da Previdência SOcúll,
Em justificação. s:llienta seu ilustre autor que a legisbem como aos seus filhos e dependentes, estes sem limite
de hlade e com -a s-ó limitação-de Virem a eX:ircer-atiVida-lação que trata dos processos êtico~disciplinares é omissa
quanto à prescrição, sendo, a seu ver, inexplicável tal
de remunerada ou dcix:arem de ser estudantes.
Nos termos do Projeto, o custeio do pagamento, pela
omiss5o. representando uma inequívoca lacuna da Lei,
que, por isso mesmo. tem originado situações angustianPrevidência Social, desse novo benefício, serâ feito por
tes c constrangedoras para um considerável número de
meio "das fontes legais de receita do salário-família".
profissionais liberais acusados de faltas disciplinares, peNa Justificação da Proposição, o nobre autor obtemrante seus respectivos órgãos de classe.
pera que também o trabalhador aposentado pode ter fiDe nos::;a parte, entendemos que a proposição ê oporlhos em condições de justificar o recebimentq de saláriotuna em seus propósitos e. cremos, será eficaz em seus
família. E salienta que Q limité para recebimento do
efeitOs. na medida em que busca não apenas suprir uma
saliirio-família deve ser a entrada no mercado de trabalacuna legal, mas também suscitar a discussão do problelho. por r~rte d_o filho ou depend_ente do aposentado, e
ma da prescrição. cujos efeitos são sempre poSitiVeis
nã-o a id-ãdti"-(de catorze anos), como é atualmente. Afircomo garantiu de que as situações dos cidadãos não denw o Senador Nelson Carneiro que tais medidas são jusvem permanecer insegura-c;, em aberto, sem um ponto fi. _
tus- e fq_ram pleiteadas em Resolução aprovada durannu!, seja pela solução judicial, seja pelo decorrer do tem~
te_ o VrH_ Çongres_so dos Trabalhadores Aposentados e
po. caso_em que. vencido_ o prazo, não mais se cogitará
Pensionistas, realizado, em 1983, na cidade de Tpatinga,
da punição correspondente.
Mi nas Gerais.
A prescrição é um instituto necessário como instruo rrorcto nos parece, apesar da boa intenção com que
mento destinado u garantir situaçõeS pretéritas que, deno formulado, inconstitucional. Infringe o art. 165, parátro de certos parâmetros e passado determinado_ prazo,
grafo único. que declara: "Nenhuma prestação de sernão devem mais ser objcto de apreciação judiciã.l.
viço de assistência ou de benefício compreendidos na
Cumpre salientar que não logramos localizar nenhuPrevidência Social será criada, majorada ou estendida,
ma contrariedade da proposição à ConstitUição Federal.
sem a correspondente fonte ,de custeio total".
Da mesma forma, está redigida em boa técnica legislati~
O Projeto, como se vê, cria t.~m benefício novo, a que
va e apresenta todos os requisitos da juridicidade.
corresponde uma nova despesa para a Previdência SoSendo assim. nosso voto é no sentido de que esta Co<.:ial. E. como se verifica dos seus mesmos termos (art.
missão manifeste pela aprovação, em face de sua consti3~'), não prevê a forma de fazer a Previdência Social face
tucionalidade, juridicidade. boa técnica legislativa e, no
a esse novo - e certamente vultoso -gasto permanenmérito. pela sua oportunidade.
te. Fala o Projeto, de forma vaga e genérica, que a receita
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1985. - Nip~tra custeio desse novo benefício adviria "das fontes levaldo Machado, Presidente- Alberto Silva, Relator.~ ----gais de receita do salário-família". Ora, as fontes legais
Luiz Cavalcante - Nelson Carneiro - Roberto Campos
de receita do salúrio-família, atualmente existentes, so- Hêli~ Gue-iros - Martins Filho- José Lins.
lllente ha:.tam - se é que bastam - à cobertura das despesas correspectivas. Nilo são suficientes para pagar nePARECER
nhuma despesa nova superveniente.
Pnr conseguinte, o Projeto é, infelizmente, flagranteN• 879, de 1985
mente inconstitucional. Nem tem o Congresso Nacional
Hlrnbém infelizmente- meios contábeis e atuariais de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
efctuar um exame dus contas da Previdência, a fim deve-Projeto de Lei do Senado n~>275, de 1981- Compler ifie-ar da possibilidade de instituir uma despesa adiciomentar - , que "isenta do impo.<oto sobre transportes,
nal para a Previdência. E, ainda que tivesse tais meios,
ISTR, a atit·idade que especifica".
necessitaria, _ainda assim. de criar uma nova fonte de reRelator: Senador Alberto Silva
eeita para fat.cr face ao custeio dessa extensão do salário- família a uma nova categoria de beneficiáríos.
O Projeto de lei sob exame, de autoria do ilustre Sena~
Também sob o aspecto da juridicidade, parece-nos,
dor Orestes Quércia, iSenta da tributação federal as "atidata venia, digno de rep:1ros o Projeto do ilustre Senador
vidades dus linhas regulures intermunicipais utiliz<~das
Nelson Carneiro_. Com efeito, a Previdência Social, çiifeexclusivamente no transporte de trabalhadores, na ida e
rcntemente_ do que se contém, de forma implícita, no
voltu ao local de trabalho".
Projeto~ já concede, desde a Lei n~' 5.559, de II de deA matéri<t, qu;;tnto ao aspecto da técnica legislativa,
:.remhro de 1968, <~os aposentados da Previdência, o be-peca por não definir o que denomina de linh<~s regulares
intermunicipnis que tanto podem ser de transporte rodo~
ncrído do salário~fam11ia. Sob esse aspecto, o Projeto
vi(trio; fcrroviúrio e até mesmo aêreo, lacustre etc.
constituiu-se em inovação apenas parcial- no ponto em
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que íncl.!:!j_tamb_ém -º-~_dependentes, além dos filhos, do
aposentado. e no ponto em que abole o limite de idade
de u_ma forma que nos parece. aliás. perigosa.
A rforósito. dCierminamos a instrução deste processo
com o texto da Lei acima- referida.
Aqui, somos obrigados a enfrentar o mérito do Projeto. Sem tal enfrentamento, não poderíamos justificar a
nossa ..afirm~çfl,o de gue é_ perigosa a abolição dei limite
de idade, para os filhos (e para os dependentes) do aposentado. como requisito da percepção do salário-família.
Nos Lermos do Projeto, abole-se o limite- que atualmcnte é de _catorze anos de idade; e o filho ou dependente
do aposentado geram o direito ao salário-família, em fa~
vor do aposentado, enquanto não exercerem atividade
remunerada ou pennanecerem como estudantes.
Ora. a constituição desse direito nos parece excessivamente paternalista e estimuladora da ociosidade. Desap<Jrcc_e, segundo esse critério. toda limitação ao direito
do salário-família por filho ou dependente. Bastaria o fi.
lho DU dependente não exercer, jamais, durante toda a
sua vida, utividadc remunerada, para que gerado e constituído estivesse, em favor do aposentado, o correspondente salário-família. Mesmo a condição de estudante
niio encontraria, sob esse descritério, uma limitação temporal razoável. O filho ou o dependente poderiam caracterizar a sua condição de estudantes durante um tempo
quase indefinido, ou irrazoavelmente diuturno.
Por tudo isso. somos pela rejeição do Projeto, preliminarmente, por incon:;titucionalidade e injuridicidade, e
no mérito. por sua inconveniência manifesta.
·
Sul a daS- Con1iSSõCs-, em 17 de outubro de 1985.- Ni~
valdo Machado, Presidente.- Luiz Cavalcante, Relator
-Martins Filho- Roberto Campos- Nelson Carneiro
(sem voto) - Alberto Silva - Hélio Gueiros - José
Uns.

PARECER
No 881, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado nl' 206, de 1985, que "permite o uso dos créditos em fundos do Decreto-lei n~'
157, para amortizacão de prestações do Sistema Financeiro de Habitação".
~_e!~~l?r: S~_na4or Mart~ns

Filho

Subscrito pelo eminente Senador Jorge Kalume, o
Projeto sob exame viS<l a estabelecer permissão aos mutuftrios do Sistema Financeiro d<J Habitação, que poss-uam créditos das aplicações financeiras de que trata o
Decreto-lei n~' 157, de \0 de fevereiro de 1967, a deles fazer uso para rcsg(lte de suas prestações.,
Na justifieaçiio do Projeto, salienta o Autor que a medida proposta busca contribuir para <1liviar a crise financeira que recai sobre os mutuários do Sistema Financeiro
dr.:: Habitação.
Ernbura reputemos elevados os propósitos que inspirarám o Projeto, não vemos como compatibilizá-lo com
a vcd;.tçiio constitucional preceitu<lda no artigo 57, item
/, da Carta Magnu.
Com efeito, a iniciativa abra_ngente de matéria tributúria se insere como de exclusiva competência do Presidente da República, nos termos do citado dispositivo
ClmstirucionUI.
-Ademais, o ProjeÚJ, ao estabelecer a faculdade nele
prevista, deveria dispor expressamente sobre alterações a
serem operadas no bojo do prôprio Decn:to-lei n~> 157,
de 10 de fevereiro de 1967. Este Diploma Legal, de feição
exçlusi_vament.e da esfera tributári<l, contém dispositivos
que se entrelaçam no contexto de uma sistemática que
nlio pode :->cr modíficud<!, como intenta o Projeto, sob
pena de grave infringência à técnica legislativa que sereveste, no caso em tela, de aspectos formais e materiais.
A ingerência, pois, sobre o conhecido Decreto-lei n~'
157, preconizada pelo Projeto, não está tecnicamente po~
sidonada como requer a matéria.
Convém frisar que sem emb<.lrgo d<1s graves imper~
fcit,:ões apontadas, o§ 2~' do Projeto impõe rcsponsabili-
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dndc ~:rimimll ü entidade administradora que nào providenciar u transferência do fundo. Qual a natureza e os
ekitos dcssu respons~tbilidade criminal?
Pelo exposto, patenteada a inconstitucionalidade eu
imperfeição de técnica lc,gislativa, opinamos, no âmbito
de competência regimental, pela rejeição do Prpjeto.
Suht das Comissões, 17 de outubro de 1985. - Ni.valdo
Machado, Presidente-:- Martins Filho, Relator- Alberto Silva - Luiz Cavalcante- Nelson Carneiro, (sem voto) -Roberto Campos- Hélio Gueiros -José Lins.

PARECER
N• 882, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça (atendendo
audiência da Comissão de Redaçào, com base no artigo 100, item VI do Regimento Interno), sobre o ~ro
jeto de Lei do Senado n<:' 130, de 1982, que "acrescenta parágrafo ao artigo 73 da Lei n'.' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos)".
Relator: Senador Martins Filho
Fulcrada no art. 100, item VI do Regimento Interno, a
douta Comissão de Redução soliG.ita o re~x:.~me do. Projeto de Lei do Senado n<:> 130, de 1982, por ·este Colegiada.
Tal pedido está consubstanciado no Ofício
srvlj475/85, subscrito pelo ínclito Senador Lenoir Vargas, Presidente daquela douta Comissã__oJ
Como fundamento da solicitLlçi)._Qd~Xpôs o eminente
Presidente da Comissão de Redução, 't'erbis:
"O Projeto de Lei do Senado n'? 13_0. de 1982, de
autoria do nobre senador Jutah:,: Magalhães, foi _encaminhudo a esta Comissão a firil de ser redigido- o
vencido para o segundo turno regif!lental, em virtude du aprovação·, pelo Plenário, de Substitutivo
apresentado por esse colegiado,
Em maio do corrente ano, entretanto, o COngresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional
n" 25; na qual se revogou a fidelidade _p~rtidá_~ia,
matéria objeto do Projeto supra citado. O Parecer
n<.> 687, dessa ComissãO, que instruiu a matéria, foi
prolatado em 1983, em data, portamo, anterior à
apresentação da Proposta de Emenda à Consti~
tuiçào n" 2/84, que deu origem ao novo dispositivo
constitucional, o qual, salvo melhor juízo, prejudica
o pretendido pela Proposição em apreço.
Assim sendo, diante do exposto, a Comissão de
Redução, com base no art._ 100, item Vl do Regimento Interno, solicita o reexame do Projeto de Lei
do Senado n'.' 130, de 1982, pela douta Comissão de
Constituiçilo e Justiça.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de estima e conslderação."
2. O pleito da Comissão de Rcdaçi:ío tem amparo no
Regimento Interno desta Casa, eis que a norma invocada
diz textualmente:
"Art. 100.
tiça compete:

À Comissão de Constituição e Jus-

VI- opinar sobre assunto de naturczajurídica
ou constitucional que lhe seja submetido, em consulta, pelo Presidente,_de ofício, ou por deliberação
do Plenário, ou por outra Comissão;"
3. O Projeto de Lei do Senado _nl' 130-,de 1982, de autoria do eminente Senador Jutahy Magalhães, buscava
alterar a redação do <lrt. 73 du Lei_n~" 5.682, de 21 de julho de 1971, com as modificuçõCs introduzidas pela Lei
n~> 5.78 I, de_ :'i de junho de 1972 para exigir que o "fechamento de questão" dependesse de pronunciamento fa-vorúvcl da maioria absoluta das respectivas Bancadas.
4. No texto legal ao qual se engastava (lei n~"
5.682/7 I), o artigo modificando estava inserido no Título VI, pertinente à "Disciplina Partidária", regulando a
'"Perda do Mandato por Infidelidade Partid<'iria" (Capítulo II).
1

Assim, embora discipliriando matéria regida por lei
ordinária, é inequívoco que as raízes da norma regulado-

rase encontravam na Carta Magna (art. 152, § 5~'), como
corolúrio do princípio constitu_cional da "Disciplina Partidúria" (ar!. J 52, VI).
Se u Emenda ..C.Ons_titucional n" 25 extirpou da Lei
Maior tanto o "fechamcntO--CfCqUestào'' quanto o princí- pio da "disciplina partidúria". obviamente que a Proposta pcrdt.:u seu supedftnco.
Ante- ó exposto, concluímos que a Proposição em exame estú prejudicadu pelo advento da Emenda Constitudonal n\' 25.
Sala das Comissõe.<;, 17 de outubro de 1985.- Ni't'aldo
Machado, Presidente- Martins Filho, Relator- Alberto Silva -Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante - Roberto
Cãmpos- Nelson Carneiro - José Lins.

PARECER
N• 883, de 1985
Da Comissão d_e Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n'.' 229, de 1985, que "institui a gratificação de natal para os funcionários públicos, ativos e inati't'os, e dá outras providências".
Relator:

Sem~ dor

Martins Filho

O Projeto sob exame, de autoria do eminente Senador
JMge Kalume, intenta autorizar o Poder Executivo a
conceder aos funcionários públicos da União, no mês de
de:tembro de cadu ano, gratifiCaçüo de natal correspondente ao valor da respectiva refeiência, acrescida da parcela relativa ao adicional por tempo d_e ser11iço e saláriofamília.
Na Justificação da lei projetadu, o Autor dá ênfase à
matéria, salientan_do que os servidores_ públicos regidos
pela Consolidação das_ Leis do Trabalho percebem o
chwnado 139-salário, discriminados os servidores estatutários que não gozam dess_e_ benefício.
_Corporificado em cinco artigos, o Projeto prevê o pagamento du mencionada gratificação até o décimo dia útil do mês_ de dezembro, nãO incidindo sobre ela o imposto de renda na fonte.
I1iobstunte o meritório propósito que inspirou o eminente Autor-:- sempre norteado para as elevadas causas
sockds,-~= <l inexistêriCia do instituto da "Lei autorizativa'' no processo legislativo compreendido, no 3rtigo 46
da Carta Magna, nos cOmpete a reconhecer,_ preliminarmente, a ilijuridicid<~de e o inquestionável descabimento
instrumental da Proposição.
Adcm:.1is~ não é cabível o Legislativo autorizar o Executivo a exercitar uma facul~~de privativa do Pres,!den~e
da RepúbliCa, qual se} a a ·de iniciar o processo legislativo·
na forma e _nos casos prt:vi_stos na Constituição (arL SI,
11).
. .
.
..
.. .
A isençlio tributária traçada no artigo 3<.> do Projeto,
vi-ola, outrossim, a competência exclusiva do Presidente
da ,Rcpúblic<.L pum a iniciativa (Constituição, art. 57, 1).
A vista do exposto, demonstrada a inconstitucionalidude do Projeto, n<1 esfera de competência regimental
destu Comissão, em que pese a simpatia que nutrimos
pela matéria, opinamos pela sua rejeição.
Saiu das Comissões, em 17 de outubro de 1985.- Nil~
vndo Maehado, Presidente; Martins Filho, Relator; AI. berto Sil,..a - Nelson Carneiro - Roberto Campos - .
Luiz Cavalcante - Hélio Gueiros - José Lins.

PARECER
N• 884, de 1985
(Comissão de Redacào)
Redação final do Projeto de Resolução nl' Il3, de
1985.
.
- Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão api'esenta a redação final do Projeto de
Reí>oluçiio n<:> 113, de I985, que aütoriza a Prefeitura Municipal de Vár:t.ea -Grande (MT) a elevar- em Cr$
2.721.8-10:643 (dois bilhões, setecentos e vinte e um milhôcs, oitocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e três
cru?eiros) o montante de sua dívida consolidada.

Sexta-feira 25 4127

-

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de outubro de 1985
Lenoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi, Relator
Martins Filho.
ANEXO AO PARECER No 884. DE 1985

Redação final do ProjCto de Resolução n~" 113; de
. 1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovoU, nos termos
do art. 42. inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente. promulgo a seguinte
RESOLUCÃO No

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de M11to Grosso, a contratar operacão de
crédito no 't'alor de Cr$ 2.721.810,643 (dois bilhões,
setecentos e vinte e um milhões, oitocentos e- dez mil,
seiscentos e quarenta e três cruzeiros).
o·scnadO Federal resolve:
Art. !<.> Ê a Prefeitura Municipal de Várzea Grande,
Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2'.' da Resoluçlio n" 93, de 11 de outubro de 1976,.do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.721.810,643 (dois bilhões, setecentos e vinte
e um milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e quarenta
e três cruzeiros), correspondente: a i_ 11.403,24 Obrigações Reajust<'iveis do Tesouro Nacional - ORTN,
considerado o valor nominal da OR_lN de Cr$
24.432,06, vigente em janeiro de 1985,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada
à implantação do Hospital Geral do Município, obedecidas as con_dições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.
Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECERES
N•s 885 e 886, de 1985
_P~recer n'.'

885. DE 1985

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n9
18/85 (o'? 107MCC de 20-9-85, na origem), do Senhor
Go't'ernador do Estado da Bahia, solicitando autorlzacão do Senado Federal, para contratar operação de
empréstimo externo no valor de USS -15,000,000.00
(quinze milhões de dólares norte-americanos), destinado ao Programa de ln't'estimentos daquele Estado.
Relator: Senador Lomanto Júnior
O Senhor Governador do Estado da Bahia soHcita ao
Senado Federal, nos termos do artigo 42, item IV, da
ConstituiçãO Federar, a Competente ·autOri"zaçào para
que aquele Estudo possa contratar uma operação de cmpréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000.00 (quüize milhões de dólares norte.ameflcai10s) destinado ao Programa de Investimentos daquele Estado.
Pant atender às disposições do Regimento Interno e
d11 LegiSlação pertinente, foram anexados ao processo
todos os documentos necessários, os quais habilitam o
Senado Federal a conhecer perfeitamente a operação, os
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade.
_QPoder Executivo Estadual foi devidamente autorizado pela Lei n<.> 3.701, de 31-5-79, a coptratar empréstimos
em questão.
Foi reconhecido o caráter prioritário do Programa, assim como a cupacidad_e ~~pagamento do Estado pelo
Aviso n<.> 825/85.
No mérito, o financiamento de obras numa infraestrutura para prevenir os efeitos da seca é de elevado alcance social. q:~erecendo acolhida desta Casa, tendo em
vista que o fin:Jnciamento externo ê- a única alternativa
de que dispõe os Estados atualmente para implementar
suas inúmeras responsabilidades, enquanto o sistema tributário não for adaptado à nklidade do federalismo brasileiro.
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Assim sendo, e tendo em vista que foram atendidos os
dispositivos regimentais pertinentes à matéria, opinamOs
pelo acolhimento do pleito nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 122, DE 1985
Autoriza o GOVerno do Estado da Bahia a realizar
operação de empréstimo externo no Yalor de US$
15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norteamericanos.

Dl_ÁRIO I)Q CO]'IQB,ESSO NACIO]'IAL (Seção II)

Ante o exposto, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis â espécie; merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorúvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidude, juridicidade e técnica legislativa.
Sul a das Comissões, em 17 de oUtubro de 1985.- Nivaldo Machado, Presidente - Héllo Gueiros - Relator
-Martins Filho - Alberto Silva~ Roberto CamposNelson Carneiro - Luiz Cavalcante - José Lins.

O Senado Federal resolve;
A rt. I"'
É o Governo do Estado da Bahia autori:.:::k_
do a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de US$ 15,000,000~ÕO
(quinze milhões de dólares n_orte-americanos) ou Q equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o Programa de Perfuração de Poços Tubulares e a execução do
Plano de Valorização dos Recursos Hídricos da Bacia do
Paraguassu.
Arl. 21' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo }9, item 11, do Decreto n~"
74.157, de 6 de: junho de 19?:4_, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
eco.nômíco-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n9 3.701, de 31-5-79, autorizativa da operação.
Art. 3<:> Esta Resolução entra cm vigor na data de
sua publicação.
SUJa das Comissões, 17 de outubro de 1985. -Alexandre Costa, Presidente em exercício - Lomanto Júnior,
Relator - Alcides Saldanha - José Lins - Gastão
Müller - João Calmon - Roberto Campos - Carlos
Lyra - Virgílio Távora.

PARECERES N•s 887, 888 e 889, DE 1985Sobre o Projeto de Lei da Câmara 09-236, de 1984
(n~ 1.298-E, de 198J:, na Casa de origem), que ''disci~
-

plina e limita o_ comprometini~nto da renda familiar
dos mutuários do Sistema Ifinanceiro da Habitação
SFH, e os reajustes da casa própria,..

- PARECER N• 887, DE 1985
Da Comissiio de Economia
Relator: Senador José Lins
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- Restabelecimento do equilíbrio orçamentário familiar, rompido com o processo inflacionário e com os
elevados índices de desemprego prevalecentes na economia brasileira.
- Superar os desajustes funcionais do Sistema qtle se
apresentam n·a-rase de desaceleração do crescimento econômico e de Umpliação do processo inflacionário.
~ Manytcn_ç_ào du capacidade de pagamentos e_ das
remunerações dos agentes sociais do Sistema, uma vez
que os recursos do__ FINSOCIAL passam a financiar
eventuais des<tiustes de contratos, e não a redução, quer
do ~;ul{lrio real dos mutuúríos, quer das remunerações
dos agentes financeiros do SFH.
~Recomposição efetiva da natureza social deste instrumento de açã_Q_sociiJI do Governo, que vem sofrendo
processo aceLerado de desvirtuamento de sua natureza
operativa. São restablecidas as condições concretas para
sua extensão a camadas da população de baixa renda.
- Menores necessidades de a portes de recursos para a
manutençào do equilíbrio do Sistema, quando da ocorrência de situações onde se verificam aumentos reais da
massa salariul.
- A recomposiç~o da estrutura de endividamento familim, tornando oportunu a própria din<lmizaçào do Sistema, e conseqUentemente o estabelecimento de condições de mercado necessárias à retomada dos níveis de
ntividudcs da construção civtl e do emprego.
- D~~indexução parcial do Sistema Financeiro de
HabJLw;iaõ~ contnbUJndo para a atenmtçlio da tmportancia da inflação passada na determinação do processo innacionár_io. O fato das operações do Sistema Financeiro
d<l Habitação, tanto ativas quanto passivas, estarem inde:'l:.td<IS à inJbçiio, lhes atribui forte instabilidade, decorrente da própria natureza instável do processo inflacionório:- A vinculação de suas operações ativas à variação salarial tende a atenuar essa instabilidade, contribuindo tanto para o equilíbrio do Sistema quanto para a
recomposição da estrutura de endividamento familiar.
Entretanto, cabe destacar que a redução final aprovada na Cltmara dos Deputados restringe a abrangência da
medida estabelecida cm sua proposta original (PLC n~"
1.291:!-D, artigos Jii _e 2'i', e do substitutivo constante do
parecer do relator design<Jdo pela Mesa em substituição
à Comissão do Interior) ao abar~<lr, exclusivamente, os
contratos celebrados a partir du vigência desta lei.
Assim, ó -'ltc;<J.ncc Qu medida tende a ser reduzido, pelo
menos no curto pmzo, não equacionando a problemáti~
ca relativa ao universo a tua! de mutuários que continuariam a absorver os desajustes do sistema.
Por outro lado, estar-·se-ia estabelecendo critérios cttversos para os contratos celebrados a partir da vigência
dcs_ta lei relativamente aQS anteriormente constitufdos.
Acrc_9ita-:.se,_ademals, que com a uniformização da medi~
d;t não se estaria introduzindo m~canismos adi_c_ionais
desequilibrudore.~ do sistema, pois a essência dessa modi~
ficação se refere à modalidade de indexação d_as operuções ati vas do sistema, ao tempo em que se asseguraria
o uleunce soci:.tl c econômico da proposta em toda sua
magnitude.
Nestes termos, voto pela aprovação do Projeto de Lei
n'~ 236/84, com a emendu anexa.

O Projeto de Lei n<1 236/84, originârio da Câmara dos
Deputados, visa a disciplinar a sistemática de reajustes
das prestações dos financiamentos para construção ou
<lquisição da casa própria, realizados com recursos da
Sistema Financeiro da Habitação ou das Carteiras Hipotedrías_ da~ _instity.ições financeiras.
Para tanto, fixa limites percentuais máximos de coinprometimento da renda do mutuário com a prestação
n-·-:nS:Il de seu financi_aroento, para os contratos celebradu.-, .t p<lrtir da vigência desta Lei, que variam de 10%
(de? por cento) a 30% (trinta por cento), conforme extratos de renda mensal definidos em termos de salário mínimo. Eswbefcce, ainda, o Projeto de Lei, normas relativas
â d~stinação de recursos do Fundo de Investimento Social -- FINSOCIAL, pata a composição do Fundo de
Compensação de Variações Salariais do SiStema Fhlanceiro da Habitação, nos casos em que cumpridos os praPARECER No 886, DE 1985
zorcóntratuais, ·ainda restar saldo devedor, assim como
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
estabelece a aplicação de percentuais de reajustes para as
Projeto de Resolução no;> 122, de 1985, da Comissão
prestações mensais equivalentes ao do Salário mínimo, se
de Finanças que Hautoriza o Governo do Estado_ da
o mutuário não for assalariado.
Bahia a realizar operação de empréstimo externo no
Sabe-se que o Sistemã Financeiro da Habitação reprevalor de USS 15,000,000.00 (quinze milhões de dólasenta um instrumento de ação social da maior _importânres norte-americanos).
cia, de que dispõe, atualmente, o Governo. t conhecido,
também, que seus recursos são constituídos através de
Relator: Senador Hélio Gueiros
c<:~ptaçõcs no sistema de cadernetas de poupança e de doA ComissãO -de Finanças, nos termos regimentais,
tações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviçoapresentou Projeto de R~olução pelo qual fica o GoverFGTS, sobre os quais incidem remunerações corresponno do Estado da Bahia autorizado a reali~ar, com a ga~
dentes_ ~~çrreção monetária e aos juros ~tabt::leci~os em
rantia da União, uma operação de empréstimo externo
: regiSIUÇãO pêrtirlútte. .
- .
no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões de_dó(aNe$se sentido, os recursos destinados aos financiares norte-americanôs) ou o equivalente em o'utras moeril.t!htoS do SistemaFinanceiro da Habitação estão diredas, de principal, junt_o_ a grupo financiador a ser indicat;tmente (elacion;tdos ao comportamento da economia
_em geral, e da massa sal:.'! ria_] em particular, apresentando
do, destinada a financiar o Programa de P~rfuraç~g de
Poços Tubulares e a execução do Plano de Valorigção
nítidos desequilfbríos -ciperUdOnais-quando da ocorrêri_:
dos Recursos Hídricos dª Bacia do Paraguassu_._
cia _de situaç§es recessivas ejoU _inflaci?i1árias.
- Poi outrO Jãdo, a aOoção de políticas"ôe contenção saConforme dispõe o arL 2"' do projeto, a !)peração de
larial como instrumento antiinflacionário, sistematicacrédito realizar-se-á nos termos aprovados pelo Pode_r
EMENDA No I-CE
Executivo Federal, inclusive o exame das condiÇões çre-- merytC-l!tilizudãS :noS--úlHnioS- an~~· tenae _a_ !ef>rcid~zir
·nOvofoCO_~dectesequilíbrios nesse- sistema ~de financia~
ditícias- da operação e ser efeluada pelo Ministérío da
Suprima-se, dt' texto do art. [\I do projeto, a expresFazenda, em articulação com o Banco_ Cential do Bras-il,
mcnj_o irrióbiliário. Na medida em que as cor_reções das
são: "Nos contratos celebrados, a partir da vigência desnos termos do artigO 19, item 11, do Decreto no;> 74.157, de
prestações da casa própria se fazem em conformidade
tu lei"
6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos
com o índice rnnacion<lrio, tendem a constituírem-se em
Sala dus Comissões, 13 de jl!.nho de 1985. -_João
órgãos encarregados da execução da política econôrriicomccnnismo adicional de depreciação do salário real,
Castelo, Presidente- José Lins, Relator- Carlos Lyra
comprometendo o necessário equilíbrio, tanto do sistefinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na
-Alexandre Costa_- Moacyr Duarte- Mário Maia.
Lei Estadual n"' 3.701, de 31-5-79, autorizativa da opema finunceiro qu<mto do orçamento familiar._
ração.
-p,.-dicionalment~_. sabe:-se que o processo inflacionário
PARECER N 9 888, DE 1985
a.rr!!scnta, atU<l_l_mente, _forte ~i?rnpOnente inerciai~---Da_ Comissão de Legislação Social
O Processo está instruído com todos os documen.!OS·
R t
d J
K ·
qual-o grlltldêlndeXãÇ~o 'pieVàJ{ien-te-Tl::leCõrloiTiTa braquc o habilitam ã conhecer, pet'feitarilente, a Operação, e 1a or: ena or orge a 1ume
sileira desempenh<L papel preponderante.
os recursos para satisfazer os compromissos e a sua finaA-píopostu contida no Projeto de Lei em referência
O projeto em exame, originário da Câmara dos Depulidade, bem como os demais instrufnerifos leg_ais cQ_nfQrme exige o .ãrt. 403, do Regimento Interno do Senado
vcnl~lO çncontro da-necessária sUperação desses deset<Jdos, de: autoria do ilustre Deputado Victor Faccioni,
FederaL
qllilíbrjos inerentes <lO sistema de financiamento da casa
VÍii<.Ul estabelecer limites máximos para comprometimt:::nNo méríto, a ·matêria fcii examinada pela Comissã_o_@__ _
JEÓI!rhl._A_q_yi!J.f:l!lar a sísfemátic!:l de re_ajuste das presto da renda familiar dos mutuários do Sistema FinanceiFin<Jnças que concluiu pelo Projeto de Res_olução em tetaçõcs da casa própri<l ao fndiCe de vãriaÇão -salarial,
roda "1-labitai;:ITõ, fixa-ndo percentuais que vão de 10%
la, após uma acurada análise das finanças daquele Estamantendo-se o comprometimento da renda do mutuário
(dc_z por cento) para rend<l até três sal:irios mínimos
do, particularmente, sobre a sua capacidade de pagamensais a 30% (trinhl por cento) para renda acima de
nos limites estabelecidos no Projeto, essa proposta permento.
mi te:vinte c d.nco· salários mínimos mensais. Dispõe, ainda, a
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proposição, sobre a equivalência entre os reajustes das
prestações e os reajustes salariais obtidos pelo mutuáriO,
além de prescrever a suspensão do pagamento das prest:Jções, nu hipótese de desemprego.
2. Na justificação, o autor argumenta que, em face
do impacto negativo que cada anúncio oficial relacionado f.91!!.._Q_ reuiuste de prestaç~:o~uz entre os mutuários do SFH e a opinião pública em geral, "urge( ... )
que al~o mais seja acrescido mrarcabouço legal da sistem[ttica da incidência das prestações e respectivos reajustes, para tranqUilizar os mutuário_s em geral, e evitar a
continuidade de uma contestação(~.. ) que pode comprometer a própria sobrevivência do_Sistem_a Finan.;;eiro de
, Habitação".
3. Ao p·rojeto sob exame foram anexadas seis ou__tras
proposições apresentadas na Casa de origem, todas verw
sando sobre matéria similar. O texto aprovado na Câmaw
ra dos Deputados, ora objeto de apreciação neste órgão
técnico, rcnete o conjunto de contribuições contidas nas
proposições ·mencionadas, integradas ao projeto Citado
na ementa e consubstanciadas em substitutivo oferecido
por relator designado pela Mesa da Câmara dos Deputaw
dos em substituição à Comissã:o do Interior.
4. A Comissão de Economia desta O!sa, no alentado
e pcrcuc-iente parecer exarado sobre a matéria, arrola um
elenco de aspect!)S que emprestam ao projeto, segundo a
ótica econômica, excepcional valor para superação dos
aluais desequilíbrios -inerefites ao sistema de financiamento da casa própria.
5. É notória a atualidade e relevância da matéria
como questão crucial inscríüi-ila agenda da sociedade
brasileira. A problem<itica da casa própria e as disfunções do Sistema Financeiro da Habitação, em sua
dramática contemporaneidade, repres_entam um dos asw
pectos da política social em nosso País que, a julgar pelas
repercussões nos órgãos de comunicaçà.o de massa, estão
a exigir um esforço conjunto dos organismos-"eStatai~ e
entidades reyresentativas da sociedade civil, na busca 'de
,
soluções criativus e viáveis.
6. A existência de proposição emendada do Poder
Legislativo, como o projeto sob exame, representa_ um
avanço no processo de equacionamento do problema, na
medida em que é no Parlamento que têm ressonância as
grandes questões nacionais, em· seu "àftlbito operam os
mecanismos deCisórios maiS- legítimos para tratar de
opções sociais de natureza fundamentalmente polítka.
Cube assinalilr, a próposito, que a matéria em pauta játem sido objeto de preocupações e iniciativas nesta Casa,
como atestu_o Projeto de Lei nl' 206/85, de nossa autoria,
que revela a merecida atenção que vem sendo dedicada
ao tema.
7. O projeto em apreciação, ao pretender erigir em
lei critérios reguladores desta matériã~ apresenta uma
contribuição de inestimável valor, seja pelo mérito específiCo das disposições substantivas, seja quanto ao aspecto processual da forrriulação decisória, que empresta
significatiYa representatividade à solução adotada. Com
efeito, as disposições do projeto constroem as linhas
mestras da poHtica de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação, no que concerne aos tópicos que se
têm revelado mais sensíveis perante o universo dos mutuflrios do sistema.
Ante o exposto, manifestamo-nos cm sentido favorável ao acolhiincnto do projeto, com a emenda aprovada
pela Comissão de Econo_m_ia por considerá-lo justo,
oportuno e socialmente relevante.
Sala das Comissões, 12 .de setembro de 1985. _- Alberto Silva, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Jutahy Magalhães- Henrique Santillo- Gabriel Hermes.
PARECER No 889, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Alcides Saldanha
O Projeto de Lei em apreciação, originárjO da Câmara
dos Deputados, de autoria do nobre Deputado Victor
Faccioni, objetiva fixai" percentuais máximos para o
comprometimento da renda familiar dos mutuários do
Si~tema Financeiro da Habit~s;ã.Q,.___de acordo com as suas
faixas de renda: estabelecer limite para OS reajustes das
pre~taçõcs de financiamentos desse Sistema, em função
do aumento salarial do mutuário; prever a redução ou
suspensão do pagamento das prestações, no caso de de-
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sem prego; e destinar recursos ao Ft,mdo de Investimento
Social- FINSOCIAL, para compor o Fundo de CQffipcnsaçiío de VariaçõeS- do Sistema -Financeiro de Habilaçüo.
Ao texto original forãm anexadas seis outras proposições, tratando de matérias similares, apres~ntadas na
Câmi.tra dos Deputados. Dos estudos efetuados pelas comissões técnicas daquela Casa, emergiu um substitutivo,
que integra o conjunto de contribuições das várias propostas.
Nesta Câmara revisora, o Projeto já reCebeu pareceres
faYoráveis das doutas Comissões de Economia e de Legislação Social, sendo que na primeira recebeu emenda
supressiv·a. a fim de que os benefícios da lei, em termos
-· de limitação máxirria do comprometimento da renda familiar dos mutuários, possam ser estendidos aos contraw
tos já em Vi&õr.
Conforme se dePreende da Justificação apresentada
pelo autor, o intuito é de acrescentar novos dispositivos
"ao arcabouço legal da sistemática da incidência das
prclit"ações e respectivos reajutes, para traqOilizar os muw
tuários em geral, e evitar a continuidade de uma contestação que se iniciou e que pode comprometer a própria
sobrevivênCia do Sistema Financeiro de Habitação",
Devewse ressaltar que o Projeto foi apresentado em
1?83 e aprovado pela Câmara dos Deputados em 1984.
Muito embora o atual Governo tenha adotado algumas
medidas recentes, a fim de mitigar o angustiante prOblema dos mutuários e reduzir a intranquilidade, o clamor
popular e as contestações judiciais q~e grassaram por tow
_d_o _Q País, à época do último reajuste, e fora de dúvida
que as soluções não foram satisfatórias.
A -lrtif.lo-rtãncia e ãtualidade da matéria são patentes e
incontestáveis. A medida proposta, ainda que não representa a desejável reformulação geral da sistemática em
vigor. acíescenta-lhe dispositiVos que, eStes sim, permiti-·
rã o a:os mutuários e .suas· famílias continuar cumprindo
com dignidade os compromissos assumidos perante o
Sistema Financeiro da Habitação, dentro de suas reais
possibilidades. A esse propósito, cabe louvar a emenda
apresentada, ainda na Câmara de origem, pelo Deputado floriceno Pa_ixão, tOrnando mais adequados à realiw
d~~de os percentuaiswlimites de comprometimento da renda_ familiar, e.a emenda da Comissão de Economia desta
CãSa~ que-pirmitír"á-;-·se RproVada esta proposta, qUe se
solucione definitívamente o problema também dos
aluais mutuários.
E preciso assinalar que a dramática situação hoje exisw
tente went~~ ~grande maiori~ dos trê§ Q!i!hQ~ de financiados pelo SFH se deve à política económica de contenção
de salúrios, de recessão e desemprego, adotada no
País, no passado recente, para combater a· inflação. Com
isso, pre.<aacões que antes eram perfeitãmente toleráveis
aos mutuários, transformaramwse hoje em ônus insuportável e, paralelamente, numa •·camisawde--força", de onde
dificilmente se pode sair sem dilapidar a parcela do patriw
mónio já a·dquirido.
Do pÔnto de vísiã"dos agentes financeiros, a medida
nU C>" lhes é prejudicial, pois eventuais restos de saldo deve<ior dos financiamentos serão cobertos pelo Fundo de
Compen:::ação de Variaç_ões Salariais do SFH.
Quanto aos aspectos de finanças públicas, cabe afirmar que a destinação de Recursos do Fundo de Investimcn-fo Social - FINSOCIAL, para compensar evé.ntua"is
perdas dos agentes financeiros do SFH afigurawse perfeitamente cabível e justa, em vista da própria finalidade
desse fundo, e do significado da habitação co_mo uma
da_s_necessidades básicas do ser humano.
Deve--se_ considerar que os repasses de recursos do
FINSOCIAL para o Fundo de Compensação de Variações Salariais do SFH serão distribufdos por um longo período. Por mais que não se possa preciSâr, de imediato, o montante exato desses recursos, inclusive porqUe isso depende de condições e opções dos mutuãrios,
nilo tot~lmente previsíveis, além de outras variáveis, caw
berá ao Poder Público providenciar, no tempo oportuno,
esses repasses. E, se necessário, exigir uma cOhtrapartida
dos agent~s financeiros, que foram atê··agõia Os grandes
hç_neficiárfos da sistemática em vigor, com uma contri~
buiqUo maior para esse Fun_do_ ____ de Compensação,
redu7.'ndo~se o elevado spread hoje existente, constituído
o
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pela diferença entre os juros cobrados dos mutuários e o
juro pago na obtenção de recursos junto aos investidores..
A.c;sim, não se verificando óbices do ponto de vista financeiro, manifestamo-nos favoráveis ao Projeto de Lei
nY 236~ de l984, com a Emenda n~> !~CE, aprovada pelas
Co_mis-sões de Economia e de Le&islação Social.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1985.- Lomanto. Júnior, Presidente - Alcides Saldanha~ Relator Alexandre Costa - José Lins- Gastão Müller -João
Calmon - Roberto Ca~pos - Carlos Lyra - Virgílio
Tá_vora.

PARECERES

N•s_890 e 891, De 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nt' 62, de 1985,
(nY 4.974-B, de 1985, na origem), que "Altera a estrutura da Categoria Funcional de Tradutor e JntérH
prete, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior,
e dá outras providências".
PARECER No 890, DE 1985
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Fábio Lucena
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos
termos do <!rt. 51 da Constituição, vem a exame desta
Casa Projeto de Lei da Câmara, alterando a estrutura da
Categoria Funcional de Tradutor e Intérprete, do
Grupo-Outras Ati v idades de Nível Superior e dando outras providências.
Quando do seu envio à Câmara dos Deputados, onde
iniciou a sua tramitação e foi aprovado, se fez acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral
do DASP, esclarecendo que "a estrutura da Categoria
Funcional de Tradutor e Intérprete, tal como se encontra
hoje: fixadu, conYérn ser corrigida com o fim de manter
Similitude com outras Categorias de igual nível de dificuldades e complexidade.
Na conformidade do anteprojeto de lei apresentado,
foi elevada _a_ _referência da classe inicial, permitindo-se
que os atuais servidores posicionados nas referências
NS-l e NS-2 possam ficar automaticamente localizados
na referência NS-3, inicial da classe A.
Consta, ainda, do anteprojeto que a referida categoria
passará a ser constituída de quatro classes, mediante a
inclusão da classe C e o acréscimo de quatro referências na estrutura, ampliando-se, assim, o horizonte funcional
dos servidores, de tal modo que os respectivos ocupantes
possam àiingir a- referência NS-25.
A par disso, as referências acreScidas serão alcançadas
mediante progressão funcional, com a observância das
normas legais e regulamentares pertinentes, as quais exigem, inclusive, il -comprovação de existência de recursos
orça-ment<irios suficientes e a sua liberação pela Secreta~
riii ae Planejamento da Presidência da República".
Assim, a proposição altera, na forma do Seu Anexo, a
Categoria FunCfonal de Tradutor e Intérprete, Código
NS-93~ ou LT-NS-938, do Grupo-Outras AtiVidades de
Ní\'el Superior, a que se refere a Lei n' 5.645, de 1970;
sendo que o preenchimento dos cargos ou empregos da
classe _especial c das intermediárias da Categoria Funcional de Tradutor e Intérprete far-se-á mediante progressão funcional ou Ot:J.tr<:~~ formas regulares ~e provimento.
. Estahelece que os serYidores atualmente posicionados
nas referênCíãS-NS-1 e NS-2 ficam automaticamente loculiZndos na referência NS-3, inicial da Classe A. E,
mais, que os servidores alcançados pelo disposto no projeto serão situados nas nQvas classes da Categoria Funcional, mantidas as atuais referências de vencimento ou
salário, ressalv~1da a hipótese dos já atualmente posicio*
nados O<LS referências NSwl e NS-2.
Considerando que a nova estrutura das classes da Categoria Funcional de Tradutor e Intérprete não prejudicará a tramitaçUo e ·a solução de pedidos de transferência
c movimentação de servidores, apresentados atê a data
da vigência da lei; que a despesa com a sua execução correrá à conta das dotações próprias do Orçamento da
União e das .autarquià.S federais, somos, nO âmbito desta
ComisS:Uo, pel.a aprovação do projeto.
SuJa das Com-issões, effi 4 de setembro de 1985.- AI~
fredo Campos, Presidente.- Fábio Lucena, Relator.Nivaldo Machado - Jutahy Magalhães.
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tem por finalidade estruturar as Categorias Judiciárias
. RESOLUÇÃO
do;. Quudros das Secretarias dos Tribunais Eleitorais.
No 116, de 1985
Objctfva elevar do nível NM-30 p<Jra NM-33 as referêncitlS li nu is dtls Categorias funcionais de Agente de SeProrroga por 120 (cento e vinte-) dias o prazo conRelator: Se-nador Alcides Saldanha
gurança Judidúria e de Atendente Judiciário e de_NM-33
cedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento
Encaminhado à Câmara dos Deputados pelo Poder
para NM-35, a referência finãJ de Auxilia~ Judiciário.
n<:> 196, de 1982, destinada a 4 'Re-alizar estudos sobre
Excr.:utivo,. por meio da Mensagem n9 088, de 30_dejaneLObjctiVll, lumbém beneficiar os funcionár.ios que tenham
Reforma Tributária".
ro de 198:5, o Projeto de Lei em exame tem como_ob.i.cti~ exercido encargos retribuído por Gratificação de GabiO Senado Federal resolve:
vo a ultr.::ração da estrutura__da Catc:go.da_EuttcionaLde_ -- neLe por 5 (anos) ininterruptas ou por tempo superior,
Artigo único. É prorrogado por 120 (cento e vinte)
Tradutor c Intérprete, do Grupo-Outrus Atividades denll forma que especifica.
dias nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o praNível Superior.
O Projeto teve_Lramit:.l_Çl\.o e uprovação normal da Câzo concedido à Comissão Especial criada pelo RequeriNa Cusu de origem, a matéria foi :.~provada, após as
maru dos Deputados, tendo merecido pareceres favorámento n~' 196, de 1982, destinada a "ReaHzar estudos
manife:>tações favorúvc"is ao seu acolhimento das Comisveis dos órgãOs técnicos competentes daquela Casa.
sobre Reforma Tributária".
sões de Constituição e _Jus_tiça. de_Scrvlço Público e de
-Trat<.r-se, sem dúvida, de medida relevante quanto ao
Sala das Comissões, 23 de outubro de,l985.- Cid
Finanças.
---_méritQ guc bu~~a_eo_r_ljgir distorções_~x~stente_s no atu~(
Sampaio - Virgílio Tâvora - Odacir Soares --Hélio
No Senado a Comissi:io de Serviço Público Civil já se
Plano de Classificação de Cargos, o qual já faz por mereGueirosAmérico de Souza --Alberto Silva- Cesar
manifestou pela aprovação da medida.
cer uma ampla revisão por pane do próprio Poder Exeüi.ls- José Uns- Moacyr Duarte- Martins FilhoNeste ponto, cabe-nos examinar a Proposição sob o
eutivo.
Nivaldo
MachadoCarlos Lyra- Albano Francouspecto financeiro, nos termos do Regimento Interno.
Sotr!_OS._ port;.~nto, _[_1_0__ âmbito desta Cof!lissão, __pela
.Jutahy Magalhães- Loma.nto Júnior -João Calmon
Propõe o Projeto qUe a Cstruturu da referida Categoria
aprovação deste Projeto Ul;:-Lci na FÕrma çomo se apre--José
lgnãcio
Ferreira
--Amaral Peixoto -Nelson
Funcional de Tradutor e Intérprete, Código NS-938 ou
t.enta.
Carneiro --Amaral Furlan- Marcelo_ Miranda -CarLT-NS-938, do GrUpO-Outras Atividades de Nível SupeSala das Comissões, 2 de outubro _de 1985_. :-Alfredo
los Chiarelli- Alcides Saldanha- Octávi_o Cardosorior, a que se refere a Lei n9 5.645j70, passe a abranger as
Campos, Presfdcnte.-~VirgíliO TáVora, Relator --Fábio
Alfredo Campos - Mauro Borges.
referências NS-3 a NS-25, distribuídas cm quatro classes,
Luce-n~ ~ Jutahy Magalhães.
com a introdução da Classe C, ficando automaticuniente
·--RESOLUÇÃO
posicionados na referência NS-3 os servidores atualmenLc loculizados nas referências NS-1 e NS-2; o preenchiPARECER N9 893, DE 19_85
No 117, de 1985
mcnto dos cargos cm empregos da Classe Especial e das
Da Comissão de Finanças
interme-diárias "fa·r-se-3 medíante progressão funcional
Prorroga por 120 (cento e- vinte) dias o prazo cooou outras formas regulares de provimento'' (arts. I<:> e 2~').
cedido à Comissão Parlamentar de- Inquérito criada
Ressalvado o posicionamento na referência NS-3 dos
pe-la Re-solução n9J, de 1985, de-stinada a Apurar irr&atuulmcnte localizados nas referências NS--1 -e- _NS-2 a
R_clato~:-·-SinSdor ~omanto Júnior.
gul_aridadc no transporte marítimo brasileiro e estaleique se refere o citado art. 2~', os servidores sujeítOS ~s disros nacionais.
posições do Projeto, se aprovado, serão localizados nas
Trata-si! de Proposição encaminhada á Câmara dos
.
novas classes.da categoria funcional, pcrmanecendo__nas
Deptit.Jdll:~Ci!J Tribunal SuperiOr __Eleitoral, nõs -t_et-mos
-o- ~ena~o. Fcdcr_al resolve:
.
atuais n:ferências (art. J<?),
--- --- -- --- _-___ _ ________
dos ar[lgõS 56 c--115, itirif II, da Constituição FederaL
__ ._A.rttgo umc(_?. E prorrogado P?r 120 (cento c vmte)
------------:-----:---:---:---.----::-----------,-------- --- - -----dws nos termos do art. 178 do Regm1ento Interno, o praO urt. 4~' dispõe que a nova estruJura. de clas..ses da Ç_a-_
---..Sub~ne!ida a m:~tena a revtsao desta Casa, nos term~s
.zo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito crialegaria não terá efeito sobre os "pedidos de transf~rênCia
do <~rt1go 5~ ?a Carta Magna, cabe~ nos, nesta ?portumda pela Resoluçüo n" 1. de 1985, ·destinada a "Apurar ire· movimentação de s_ervidores, apresentados até a d_a_t.a_
__Jade e:wmma-la sob o ponto de VISta financeirO.
regularidade no_trao_sporte marítimo brasileiro eestaleid,:l vigência destu lei"_.
Cinge-se o Projeto 11 ree..<;truturaçiio de Categorias funros nacionais".
Acompanha a Proposição, cncaminhad_a pelo Executidonais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário dos
Sala das Comissões, em 24 de outubro de 1985~ -Cid
vo, a E.M. n~' 043, de 23 de janeiro de 1985 • do Diretor-Quadros das Secretarias dos Tribunais Eleitorais, eleSampaio- Virgílio Távora- Odacir Soares- Hélio
Geral do Departamento Administrativo do ServiçO
vando do nível NM-30 para NM-33 as referências finais
Gueiros- Américo de Souza- ALberto Silya- Cesar
Público - DASP. -""'
'"---=
- ..das Clusscs Especiais de Atendente de_S_egurança JudiC.! IS- José Lins- Moacyr Duarte- Martins Filho-De acordo com a referida E.M., a estrutura da cat_egociúria e de /\tendente Judici:.írio, bem como elevando,
Niv<_ddo Machado- Carlos Lyra- Albano Francoria funcional em apreço "convém ser corrigida com 0 fTm
por via de _conseqüência, do nível-33 para NM-35 a refeJutuhy Magalhães -Lomanto Júnior- Jo_ào Calmon
de manter similitudc_com outras_ categorias de ig;ualníye:l
rêltci<J final da Categoria de Auxiliur Judiciário, tanto no
-José lgnácio Ferreira - Amaral Peixoto - Nelson
de. dificyldadc c complexidade".
C
·
· d
Ca
. Ressalta ainda o Diretor-Gera[ do DASP; na- citada
-~~~:~L~~~~~~~t~~,rior Eleitoral corno nos Tribunais Regi olo~r~~f~r~~~t~i~~~a~aida~~~c~~ ~~~~~ ~;-d~:~
E.M., u propósito das referências acrescidas, que serão
Visu, também, 0 Projeto a assegurar aos servidores,
-Alfredo Campos - Mauro Borges.
alcançadas_ "co':' a obs~rvància ~as nort;tas legais~_f~~-- -- seja em utividude, seja já aposentados, a vantagem pre:~m.en~ar~s pertmcntes • que ext~et;t seJa c?mprovada a
vista no artigo 180 dtt Lei n~> 1.711. de 28 de Outubro de
- O SR. PRESIDENTE {José FrageHi)- Os documen_exlste~cJa de rccur_so~. orçame.nt~r1os sufictç_ntt;~--~~ §~-~ ~.=,-952 ;-cwn-tlreda.çào_que lhe atribuiu 0 artigo 1~> da Lei n~'
tos lidos contém o número de subscritores suficiente
hberaça? p:la,Secretana de PlaneJamento da Pres1denct_a _
6 ./J2, de 4 de dezembro de 1979 e no artigo 2Ydesta mespara
constituírem, desde logo, resoluções do Senado, nos
da Republica , acrescentando que ~s _reO_;xos ~nanc~el·ma-lei, desde que tenham exercido encargo retribuído
termos rlo art. 178 do Regimento Interno. As matérias
ros decorrentes da uprovuçào da matcna nao terao efeito
G t'fi
~ d G b. t
·
( )
· · t
5
vão
à
publicação, para que produzam os devidos efeitos.
retroativo, conforme_ d_ispõe o art. 6<? da Prop~sição.
~~~o;.,rt~~ ~~~~a~cmepo ~u~O:ri~~.o~i~~~oque ~~t~~~~~~~~:
Sobre a mesa, ofício cuja leitura serã feita pelo Sr.!~'
Do exame da matena sob o aspecto fínance1ro, cabe
mente
Secretário.
assi~alar que -:'s de~p=-~as decorre':.tes d~ a~rovacão da
As ;~~Úda~ ~~-g-~-~j(f;;;-;t~~dem aoS par_àmetros funciomcdJda corrcr~o à conta das do~açoes propnas do Orçantlis_ tldoULd_QSc pelo Poder Executivo, como aliás já se maE lido o seguinte
men~o da Unw.o e das autarqums federms.
.
nilbt.uam os órgãos espccialiwdos nas duas Casas do
Brasília, 22 de outubro de 1985.
Dwnte de todo o :xpo.sto,
havendo a opor, op1Congresso_N<.tcional em projetas semelhantes, aprecia-

PARECER No 891, DE 1985
(Da Comissão de

Finanr~us)

n~da

numas pela aprovaçao do Pr_OJeto.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1985. ~- L~m_~J-_11- _
to Júnior, Presidente- Alcidcs Saldanha, Relator- Roberto Campos - Alexandre Costa -José Lins - Gastão
MüDer -João Calmon- Carlos Lyra- Virgílio Távora.

PARECERES
Nos 892 e 893, DE 1985
Sobre o Proje-to de Le-i da Câmara n~' 66, de 1985
(n<:> 5.204-B, de 1985, na Casa de origem) que "dispõe
sobre- a estruturação de categorias Funcionais do
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário dos Quadros
das Secre-tarias dos Tribunais Eleitorais e dá outras
providências''.

PARECER No 89Z, DE 1985
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Virgílio Távora
O presente Projeto de Lei de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, aprov<~do na Câmara dos Deputados,

dos cm outras ocasiões._ como foi

0

caso_ do Pl_..C nY

4.239-A~ de 1984 (Mensagem_ n~' 34/84, do Supremo Tri-

bunul Fl.!dcrul).
No que concerne às finanças públicas, nenhum óbice
pode .ser aposto à Proposição- ora em exame, pois que
não implica <.lllmento de despesas no atua( orçamento,
sendo atendid<.~ por meio das dotações normais dos tribünuis envOlvidos.
Opinamos, assim, pela aprovução do Projeto.
Sala dus Comissões, 17 de outubro de 1985.- Alexandre Costa, Presidente, Eventual - Lomanto Júnior,
Relator - -Alcides Saldanha --José Lins --Gastão
Müller - Roberto Campos -João Calmon -:- Virgílio
Távora - Carlos Lyra.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, resoluções que vão ser lidas pelo Si. (9Secrctário.
s-uo "fld~IS as seguintes_

Retificu autógrafos do
Projeto de Lei
n' 5.078-B. de 1985.
ASua excelência o Senhor
Senador Enéas Faria
Dignfssimo Primeiro-Secretário do Senado Federal
Senhor Secretário,
Atendendo pedido da Presidência da República, no
sentido de que seja atuatizado _o Anexo que apresenta o ·
Quadro da DifenSOria--de Oficio da-JUstiÇa Militar·aoS
valores estipulados pela Lei n~> 7 .3J3,- de 2 de julho de
1985, tendo a honra de solicitar a Vossa Excelência as seguintes retificações nos autógrafos do Projeto de Lei n<:>
5.078-B, de 1985,_que "dispõe sobre a reestruturação da
Defensaria de Oficio da Jus_tiça Militar e dá outras providências".
I. Onde se lê:

"ANEXO ... SITUAÇÃO ATUAL... DENOMI·
-NA~Ã9: Advogado-de-OfiCio. REMUNE. RAÇÃO MENSAL: VENCIMENTO: 790.242.""
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Lei<l-se:
"ANEXO ... SITUAÇÃO ATUAL. .. DENOMINAÇÃO: Advogãd·o--de-Ofício, REMUNE_RAÇÃO MENSAL: VENCIMENTO: 1.495.I37."
2.

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) - O requerimento que acaba de ser" lido será publicado e remetido ao
da Comissão Diretora.

e~ame

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa
requerimento que

Onde se lê:
"ANEXO ... SITUAÇÃO NOVA ... DENOMINAÇÃO: Advogado-de-Ofício; Advogado-deOfício Substituto. REMUNERAÇÃO MENSAL:
VENCIMENTO: 1.263.396; 1.090.295."

v~i.

ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

b lido o seguinte

REQUERIMENTO
- N• 428, de 1985

Tençlo sido convidado a participar da Delegação do
-- - ----Brasn no 559 Congresso da American Society of Travei
"ANEXO ... SITUAÇÃO_ NOVA ... -DENOMIAgents - ASTA,· a ser realizado na cidade de Roma,
NAÇÃO: Advogado-de-Ofício; Advogado-deItúlia, solícito me seja concedida uutorização para deOfício Substituto. REMUNERAÇÃO MENSAL:
ieOlpenhar essa missão, nos terffios dos arts. 36, § 29, da
VENCIMENTO: 2.391.393; 2.062.838."
Constituição e 44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1985. - Nelson
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExceCarneiro.
lência os protestos da minha alta estjma e mais distinta
consideração.- Haroldo Sanford, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requerimento lido será despachado à Comissão de Relaçõe_s ExO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --A Presidência
teriores devendo, nos termos regimentais, ser apreciado
comunica ao plenário que, atendendo ao expediente que
ao final da Ord~m do Dia da presente sessão.
vem de ser lido, e por se tratar de adequação do texto
aprovado do Projeto de Lei da Câmara n9 64, e 1985, à
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
Lei n' 7.333, de 2 deju1ho de 1985, que atualizou os valorequerimento que vai ser lido pelo Sr. !<?-Secretário.
res de vencimentos mencionados na proposição,- fez corrigir a inexatidi:í.o manífesta, adotando as medidas cabíveis à remessa de novos autógrafos à Presidência da República e à republicação do texto da lei.
O SR. PRESIDENTE {José FrageJli) -.:Sobre a mesa,
requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. !9Secret<irio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 425, DE 1985
Nos termos do artigo 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tramitação conjunta os seguintes projetas:

PROJETO DE LEI
NO? 049, de
e
PROJETO DE LEI
NO? 038, de

DA CÂMARA
1977,
DA CÂMARA
1984

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 19_85.- Alberto
Silva, Presidente da Comissão de Legisla~.ào SociaL
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O Requerimento lido será incluído em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que vafSCf lido pelo Sr.
!'-Secretário.
t lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 426, DE I985
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada Sessão do Senado no dia 28 do corrente, nem haja expediente em sua Secretaria, por ser dia dedicado ao Servidor Público.
Sala das Sessões, em 24 de outubro de 1985.- AlffedQ
Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Sobre a mesa,
outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. l ~
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 427, de 1985
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo "Proposta para a privatização da economja brasileíra, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em_ 20 de outubro

de !985.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1985.- Murilo Badaró.
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REQUERIMENTO
N• 431, de 1985
Requeremos urgência, nos tennos do art. 371, alínea b
ç[o Regirn~ilto lnterf!O, para o Projeto de Lei da Câmara
ns> 144, de 1985, de inciativa do Senhor Presidente daRepública. que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Saúde, crédito suplementar atê o limite de
Cr$ 2.411.700.000 (dois bilhões, quatrocentos e onze milhõe.-. e setecentos mH cruzeiros), para o fim que especifica.
. .
Sala das Sessões, 24 .de outubro de 1985.- Octávio
Cai-dosO - Marcondes Gadelha - Gastão Müller.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ii) - O requerimento lido será apreciado ao final da Ordem do Dia da
presente sessã-o.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu, em 22 do corrente, comunicação do Senador
Moacyr Duarte, de que se ausentaria do País, a partir
daquela data, para breve viagem ao estrangeiro em carâter particular.
O .expediente recebido vai à publicação.
E a seguinte a comunicação recebida

É lído e- aproV-ado o seg_uinte

Em 22 de outubro de 1985.

Of. n' 0!/85-CEM
23 de outubro de 1985.

REQUERIMENTO
N• 429, de I985
ExcelentíssimO- Senhor
Senador José Fragelli
DD. Pres.idcnte do Congresso Nacional
N/Edifício
Senhor Presidente,
Na qualidade de_Vice-Presidente no exercício da Presidéilda d<I-Comissão Especial Mista, destinada ã programar comemoração pela passagem dos centenários da
Proclamação da República e da primeira Carta Republicana no País, venho, pelo presente, soHcitar a Vossa Excelência a prorrogação por um ano do prazo concedido a
este Órgão, a partir do próximo dia 19 de novembro.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração. - GP.stão
Müller, Presidente em exercício.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Fica concedida a prorrogação solicitada. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1'>'-Scci"ctúriõ.

E lido e aprovado o seguintç

REQUERIMENTO
N• 430, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9 113,
de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea
Grande, Estudo de Mato Grosso, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 2.721._810,643 (dois bilhões,
setecentos e vinte e üm milhões, -oitOcentoS -e dez mil,
seiscentos e quarenta e três cruzeiros).
Salll das Sessões, ·24 de outubro de 1985. --Gastão
Müller.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. I9~Secretârio.
E lido o seguinte

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex•, de acordo com
o disposto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno,
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir de 22
do corrente, por 20 dias, aproximadamente, para breve
viagem ao estrangeiro, em caráter particular.
Atenciosas saudações, Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu a mensagem n9 243, de 1985 (n9 520/85, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 42, item VI da Constituição, e de acordo
com o art. 29 da Resolução- n9 93j76, do Senado Federal,
solicita autorização para que o Governo do Estado de
Pernambuco pos-sa contratar operação de crédito, para
os fins que especifica.
A matéria será despachada às Comissões de economia
e de Constituição e Justi_ça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu as Mensagens n9s 244, 245 e 246 (n'>'s 521, 522 e
523/85, na orígem), pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2s> da Resolução n~ 93(76,
do Senado Federal, solicita autorização para que as prefeituras municipais de Antônio João (MS), Luz (MO), e
Santa Bárbara D'Oeste (SP) possam contratar operação
de crédito, Para os fins que especificam.
As matérias-serão despachadas às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nos termos
do art. 55, § 1s>, in fine, da Constituição, a Presidência
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas,
no plenúrio da Câmara dos Deputados, destinada à votação do Projeto de Decreto Legislativo n' 18, de 1985CN, referente ao Decreto-lei n9 2.155, de 1984 (7• Sessão).
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. }9-Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 318, de 1985
Altera dispositivos do Decreto-lei n' 2.251, de 26
de fevereiro de 1985, estendendo seus beneficios ao
pessoal da atitta da ex-Guarda Territorial e da Polícia Civil do Acre, classificado no Grupo PF SOO a
505.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<? _ Estendem-se ao pessoal em atividade da extinta Guarda Territorial e da Polícia Civil do Acre, os
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benefícios conferidos pelo De_creto~lei_n? 2.251, de 26 de
fevereiro de 1985, às atuais classes integrantes das Categorias Funcionais do Grupo Polícia Federal (PF SOO a
505).
Parágrafo único. "P<i.r"a efeito de escalonarnento nas
seis classes previstas, o pessoal militar ativ9 citado 09 artigo ante-rior reCeberá 5% (cinco- por cento) por decênio
de serviço, até 20% (vínte pOr cento} e 5% (cinco por cen-

to) por Curso de Formação Policial Profissional, por
Curso Especial de Polícia e por Curso Superior de Polícia, até o máximo de lO% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente.
Art. 2'1 Aplica-Se aO-s ·reforma-dos da Guarda Te.rri:_
torial e da Polícia: Ctvi.l do Acre, o disposto no art. tI, do
Decreto-lei n? 2.25J, de 26 de _fevereiro çl.e_ 198_$, bem
como os benefícios da indenização prevista no art. 13 e
seu purágrafo único do citado documento legal.
Art. 3"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publiC<J.ção.
Art. 4<:> Revogam-se as disposições em contrádº~Justificaçio
Os servidores pagos pela administração federal não
devem ter salário diferente para o -exercício dá meSma
função. A Simples denominação encontrada não implica,
nec_essariamente, distinção de condições laborais. ou
profissionais. Assim, o policial, civil ou militar, cUmJ>ri"ndo suas funções nos Estados e Territórios ou no Dislrito
Federal, executa, qualquer que seja a localidade ou órgão, missão de segurança, mesmo que seja guarda rodoviário ou guarda florestal. Correm todos os mesmos riscos, enfrentam igualmente con~ições perigosas ou adversas de trabalho.
_ _
Conseqüentemente, pelo princípio constitucional- da
isonomia- que se traduz tanto na igualdade perante a
lei. como pela cqüidadc laboral - devem e~ses polJciais
ter equiparados direitos e vantagens.
Quando foi publicado o Decreto-lei n'i' 2.251/85, no
Diário Oficial, de (Y de março deste ano, ao apagar dàs
luzes do último Governo, aplaudimos a iniCiativa, Por:
que se tratava de melhorar as condições salariais da Polícia Federal, criada a nova carreira.
Achamos, no entanto, que a preceituação nele cont(..:
da. quanto a vantagens e proventos, deveria ser ~xtensiva
a outros servidores federais, no exercício de funções
análogas.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• JI9, de 1985 .
·
DiSpõe sobre o exercicio da profissão de Oceanógrafo e dá outras providências.

----.- --·---

As.

d;

---·.

~--

§ 2<? Compete aos oceanógrafos, ainda
vativ<.tmcntc, o exercício de atividades em
rdativ<tmentc a úguas interiores.
Art. -7? Est:i -lei entrará-em vigor na
publicação-.
Art. 81' Revogum-se as disposições em

que não priaquicultura,
data de sua
contrário.

O COngresso Nacional decreta:
Art. }9 t:'. livre o exercício da profissão de Oceanógrafo. em todo o território nacional,_ observadas as con~
dições de capacidade previstas nesta lei:
I - aos possuidores de diplomas de conclusão de CJlrsos __ s_uperiores de Oceanografia, em qualquer das especialidades, expedidos por instituições brasileiras de ensino superior oficialmente reconhecidas;
11- aos diplomados em Oceanografia por instituição
estrangeira de ensino superior, que revalidem seus diplomas de acordo com a lei:
111 - aos portadores de diplomas de Oceanografia _expedidos pefa Fundação Universidade do Rio Grande,
até 3 (tr~ª-)_ ~!"!OS, contados dll. dat;:l. de vigência dest~ lei.
ArL 21' ;~-í_gUãii-nente assegurado o livre exercício da
profissão de Oceanógrafo aos que, embora não habilitados na forma do artigo anterior, preencham, dentro do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da_vigência desta lei,_as
-cotldlçõeS ãbaixo relacionadas:
I --tenham exercido ou estejam exercendo atividades
-oceano-gráficas, em entidades públicas ou privadas, comprovadas perante o órgão superior de fiscalização profissional, por um período mínimo de 5 (cinco) anos;
11 -sejam possuidores de diploma de curso superior
em 6UttãS áreas de conhedmeto ligadas às geociências,
ciências exatas, naturais ou do mar, bem com.o pósgraduados na área de Oceanografia,
Art. .'1~ O Conselho Federal de Engen~aria, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, é o órgã-o superior de
flscaUzação profissional dos abrangidos por esta lei.
Art. 4Y_ O registro profis_Sicinal será requerido ao
Con_!;!"l}bo _Reg!Qp.al de Eng_enh~ria, Arquitetura e Agronomia do Estado, dO dOrilicílro e residênçia do int~ressa
do, que: et;n face da documentação apresentada, expedirá
a competente carreira profissional ou documento equivalente.
Art. ·s;;.-- O-registrO profissionara que se refere o arti!;!:ó .!Titcrior Obedecerá à classificação de oceanógrafo físrco quím!co, o~anógrafo biólogo e oceanógrafo geólogo,
consoilnte o currículo efetlvamente realizado.

Parágrafõ único. A c\assificaÇão de que trata eSte artigo será observada também quanto aos profissionais de
_que trata o art. 2'i' desta lei.
Art. 6<? _ Sem prejuízo do exercício das atividades por
Ql!-t_ros profissionais, igualmente habilitados na forma da
legislação vigente, o oceanógfafO pOderá:
_
I - formular, elaborar, executar e dirigir estudos, plaLEGISLAÇÃO CITADA
nejamentos e pesquisas científicas bâsicas e aplicadas
que visem ao conhecimento e à utilização racional dos
DECRETO-LEI N• 2.251, DE 26
oceanos em todos os seus domínios realizando, direta ou
DE FEVEREIRO DE 1985
indiretamente:
a) levantamento, processamento e interprefação de
Dispõe sobre a criação da Carreira Policial Fedecondições
físicas, químicas, biológicas e geológicas do
ral e seus cargos, fixa os valores de seus vencimentl)s,
meio ambiente marinho, bem como a previsão do come dá outras providências.
portamento desses parâmetros e dos fenômenos a eles relacionados;
.. - ...
..... - ........
--,-h) desenvolvimento e apUcação de_ métodos, procesArt. 11. Os funciOt1ái'ios ·aposentados, cujos cargos
sos e técnicas de exploração e explotação dos recur_sos do
tenham si.do transformados ou dado origem ao_s cargo~
mar;
componentes do Grupo Polícia Fcdei!-11, terão seUs pro:
.c) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos
ventos revistos e as vantagens ora concedidas aos servi- _
e --técnica,s ___de preservação~ saneamento e melhoria do
dores em ati v idade, inclusive _quanto ao reposicíonãrilei1--n:leio__ambiente marinho.
to e denominação de cargos, com efeitos financeiros a
I I - orientar, dirigir, assessorar e prestar consultaria
partir da publicação deste decreto-lei.
~a empresas, públicas e privadas;
III- realizar perícias,emitir e assinar laudos técnicos
e pareceres;
Art. 13. O funciOnário do Denartamento de Polícia
IV- exercer o magistério_, em qualquer nfvei, obserFederal em serviço---ativó fará jus a uma indenizaçií_o
vadas a formação pedagógica e as demais exigências permensal para moraáía- corrCsporidente a 3_0% (trinta por
tinentes;
cento) do vencimentq da respectiva.~lasse.
V- dfrfgir órgãos, serviços, seções, grupos ou setores
de Oceanografia em quaisquer entidades públicas ou priParágmfo único. _ _-Quándo õ se_rvidor_ ocupar imóvel
vadas.
d<l Uniilo, descontará, em favor do órgão res_p_on~-ável,
-§ 1" Pura os efeitos deste arligo, são" consideradas
da indcnização a que faz jus, a importância corresponcomo_pcrtcncente~ aos oceunos_ e ao meio ambiente mudente às taxas de ocupação, conservação ou condomí_njo.
--4i!ll~~"_U!)_faix:U;ciiJ_rg~~0o ent_rc ~gua doce e ~ª-u~ s~lga
• 'c
c;~~õ~- ·é;~~tit~iç·ã·~ ~·i~s-ti~;;. d~~L~~
d;t c que solrem mffuência ecológtca desta, ta1s como estuúrios, deltas, mungues, lagunas e lagos costeiros.
p:i!>laçào Social e Ue f.'inanças.)

Tais as razões do pre.c;ente projeto, que estende os be. nefícios daquele decreto-lei ao pessoal da ativa da _antiga
Guarda Territorial e da Polícia Civil do Acre.
Sala das Sessões, em 24 de outubro de 1985. -Mário
Maia.
-
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Justificação
O Projeto sob exame, que ora temos a satisfação de
submeter <\apreciação dos nobres Pares desta Casa Legislativa, representa o coroamento de alongados estudos
realizados iriicic1lmentc por pessoas e entidades interessadas G. p~)steriormentc, pelo Ministério da Educação. Das
entidades que colaboraram na realização dos estudos
têcnicos que rcsult<.tram no Projeto, cabe destacar a Associação Bws_ileira de Oce:.mólogos, sediada na cidade de
Rio Gntnde, no E.\tado do Rio Grande do Sul.
A iniclUtiva legislativa que nesta hora estamos patrocinando, t..::rn toda razão de ser, se considerarmos a grande
importüncia que representa o potencial marinho e, por
outro lado, o esquecimento a que esta_aüvidade foi relegada cm nosso país. Por isso, é urgente e imprescindível
a atuação de profissionais sérios, competentes e preparados, c com disposiçào de atuar no .setor.
Pura se ter uma idéia mais exata da situação, basta dizer que, existem, atualmcnle no Brasil, cerca de 400 mil
pcscadorcs aluando na pesca, desenvolvendo suas atividadcs ao nível extrutivo e predatório, dos quais dependem mais de 250 mil pessoas, produzindo 900 mil tonelada;; de alimento de alta qualidade proteica.
0..:: cerca de 600 espécies de peixes brasileiros apenas
40 são encontrudas no mercado consumidor e, mesmo
assim, cm quantidades significativas, há apenas 12 espécies.
A import:1ncia e necessidade de regulamentação da
profissào de oceanógrafo tem sua medida exata ao considerarmos que dispomos de uma costa marinha de cerca
de 8 mil quilómetros, uma plataforma continental de 70
u 120 milhas e outras zonas costeiras, mangues, estuários
etc.
De todo esse verdadeiro manancial de que dispomos,
novas esp~cics poderiam ser industrializadas, em substituição a produtos import:;tdos como, por exemplo, o bacalhau.
Outro uspecto importante a ressaltar diz respeito ao
imenso potencial de exportuçào de produtos como o camarflo e a lagosta e, ainda, a utilizaçtío de recursos minerais como o cascalho, areia, nódulos polimetâlicos e fosrflticos. Tudo isso está a justificar plenamente o estímUlo
à pesquisa oceanográfica e à valorização do trabalho dQs
profission<lÍS da área, como ··arma de dinamização dessa
importante atividade.
Faz-se indispensável ao apoio aos estudos ambientais
relacionudos com estruturas portuárias, pois há uma inegável poluição dos locais de reprodução e: crescimento de
várias espécies de peixes.
Em face de todos esses importantes d<.~dos, cabe a indagação: quem zelar{t por essa enorme riqueza? Quem
administrarú com o objctivo de explorar racionalmente e
preservar as diversas espécies'? A resposta está diretamcntc vinculada ao Projeto que ora temos a satisfação
d..:: apresentar, pois o oceanógrafo, pela Ctlracterística
multidisciplinar de seu prepuro"e treinamento, é um profission<ll pcrfcítamente capacitado para explorar. explot;,tr, produzir c preservar o imenso potencial mariho de
nosso país, que não nos pertence, mas sim às futuras gentções.
A atividade exploratória do mar brasileiro tem se desenvolvido principalmente na área de pesca, ainda que
de maneira primitiva e, quando muito, artesanal. Nossa
frota pesqueira é despreparada para explorar o mar terri-torial. Nossa maior deficiência, porém, é_de recursos humanos adequadamente preparados.
Os principais recursos marinhos e de ambientes transicionais atualmente explorados representam parcela inexpressiva das potencialidades do nosso mar territorial.
Para incrementar a exploração desses recursos de modo
adequado e correto torna-se indispensável a colaboração
dos oceanógrafos e, para que esta colaboração se faça
efetiVa e válida, é necessário que se lhes dê reais condições·-ae-vida e trabalho, mediante a regulamentação e
reconhecimento de sua profls.-~i'io
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Para ilustrar e fortaleCer a tese da necessidade de regulamentação _da profissão de oceanógrafo, podemos dizer

que a ciência de que se ocupa é inter e multidisciplinar,
necessitando, portanto, de um ensino nesta mesma- base
para a formação de profissioiuiis da ârea.
Desta forma, considera~se que o perfil de um oceanógrafo seja o de um profissional com conhecimento integrado nos diferentes campos de atu_ação da oceanografia, cabendo ênfase especial a um dos campos específicos, qual seja o da oceanografia biológica, física, geológica e qUímica.
Cumpre sãlientar que o o ...c:anógrafo é um profissional
de nível superior, possuindo formação científica direcionada para o conhecimento e previsão do comportamento
dos oceanos e ambientes transicíonais sàb os aspectos
físicos, químiC-oS, geológicos e _biológicos, Visando à utilização racional de todos os seus domínios.
Devemos destacar que as atribuições dos oceanógrafos estão detalhadamente especificadas no corpo do Projeto. Por isso, nos 'dispensamos de arrolâ-las nesta justificação.
Nossa expectativa é de que a ciência marinha com a
atuação dos oceanógrafos possa abrir caininho para o
desenvolvimento de novas técnicas e método_s de exploração, administraÇão e preservação do mar brasileiro,
através da utilização de modernos métodos e de corretos
fundamentos filosóficos, sociais e eco16giCOS--:-"Por isso,
estamos seguros do apoio dos nobres Pares desta Casa
Legislativa, para a regulamentação da atividade do profissional em oceanografta.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1985.- Senador
Carlos Cbiarelli.

( Ãs Comissões de CQnstituição e Justiça e de Le:.
gülaçào Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 320, de 1985
Dispõe sobre concessão do adicional de insalubridade aos trabalhadores da categoria dos aeroviários,
nas funções que especifica.

intermitente d"e noventa e cinco decibéis, o que caracteri~
zu a insalubridade de grau médio, em concordância com
a Portaria MTb 3.214/78- NR-15/Anexo n"' 1.
E fundamental, por conseguinte, que a esses trabalhadures aeroviários seja_ ªssegurado, por lei, o direito ao
adicional de insalubridade, eis que, na esfera meramente
aâmlnístr-aiiva, os empregadores simplesmente deixam
de reconhecer a realidade e omitem-se no pagamento
dessa benesse.
Sala das SeSsões, em 24 de outubro d_e 1985.- Roberto Sft.turnino.
o

~(Ãs

Comissões de Constituição e Justiça e deLegúlaçào Social.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Os prOjeto~- Hdos
serão publicados e remetidos às comissões compitentes.
(Pausa.)
Sobre a mesa, comunicação que vai s_er lida pelo Sr. }9.
Secretário.

E lida

Brasília, 22 de outubro de 1985.
Exm"' Sr.
Senador José Fra_gelli
OD. Presidente do Senado Federal
Gabinete da Presidência
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex' que. nesta data estou me desligando do Partido da Frente Liberal e ingressando no Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex~
protestos de elevada estima e consideração.
Cordialmente, Senador Alcides Paio.

O SR. PRESIDENTE (José Fragel\i)- O Expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
ddermina a ret1rada das matérias constantes dos ftens 2
a 14 da pauta da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Art.

3~>

Revogam-se as disposições em contráiió.Justificação

Há cerca de um ano, foi realizada, pela Divisão de Se~
gurunça e Medicina do Trabalho, no Rio de Janeiro
(processo 24.370-011.292/84) perícia de insalubridade
nos Aeroportos Santos Dumont e Internacional do Rio
de Janeiro, concluindo pela insalubridade das condições
de trabalho dos integrahtes da categoria dos aeroviários
de que trata esta propositura.
De fato, de acordo com o_s_tegistros e observações efetivados na perícia, os aeroviários em questão exercem
suas atividades profissionais expostos a níveis de ruído

Passa~se

à

ORDEM DO DIA

O Congresso Nacional decreta:

Art. I"" Fazem jus à percepção do adicional de insalubridade, em valor correspondente ao grau médio, os
trabalhadores da categoria dos aeroviários que exercem
as seguintes funções:
a) recepcionistas;
b) despachantes operacionais de vôo;
c) despuchantes (técnico, de tráfego e de carga);
d) conferentes (de carga, de tráfego e de comissaria);
e) motoristas;
f) turifciros;
g) escaladores de tripulantes;
h) faxineiras de avião, fixos na rampa;
i) ajudantes de linha, fixos na rampa;
j) chefes de equipe, fíxos na rampa;
I) motoristas, fixos na rampa;
m) auxiliares de supervisor, fixos na rampa;
n) supervisores, fixos na rampa;
o) apontadores de pista, fixos na rampa;
p) coordenadores de manutenção, fixos na rampa;
q) mecânicos de manutenção, fixos na rampa;
r) funcionários dos hangares de manutenção;
s) funcionários dos hangares de carga.
ArL 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.

a seguinte

Item 1:
_Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer
N~> 865, de 1985), do_ Projeto .de Resolução n9 117, de
t985, que autoriza o Governo do Estado de Sergipe
a contratar operação de crédito no valor de Cr$
2.253.965.524 (dois bilhões, duzentos e cinqílenta e
três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos_ e vinte e quatro cruzeiros.)
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é corisiderada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada:
Redaçào final do Projeto de Resolução n91l7, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do_, _a.n. 42, iilciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

• DE 1985

Âutoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.253.965.524
(dois bilhões, duzentos e cinqüenta e três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e
qtiatro Cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Árt. I~' É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 2~' da Resolução n9 93, de ll de outubro de
I976, do Senado Federal, autorizado a coritrãtar ope-
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raçãO de crédito no valor de Cr$ 2.253.965.524 (dois bilhões. duzentos e cinqGenta e três milhões, novecentos e
sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros), correspondente a 92.254,42 Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado ovalor nominal da ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
quali9ade de gestora dt? Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, para a aquiSiÇão de equipamentos
destin;.~dos à_segurança pública, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 29 Esta resolução entra _em vigor na data de sua
publicação.
·
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora. à apreciação do requerimento de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n'i' 144/85.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata aprecíaç~o da matéria:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
da Câmara n~> 144/85 (n9 6.056 de 1985, na Casa de
origem) de iniciativa do Senhor Presidente da Re·
públlca, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Saúde. crédito suplementar até o limite de 2 bilhões 411 milhões e 700 mil cruzeiros para
o fim que especifica.
Dependendo de parecer da Comissão de Finanças.
Solicito ao nobre Senador Gastão MUller o parecer da
Comissão de Finanças.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tra-ta~se de ProposíÇão encaminhada pelo Podei EXecutivo, nos termos do art. 51 da_ Constituição Federal,
objetivando seja autorizada a abertura de crédito suplementar no valor de Cr$ 2.411.700.000 (dois bilhões, quatrocentos _c onze milhões e setecentos mil cruzeiros).
Acolhida a ;natéria na Câmara dos Deputados e submetida à açào revisora desta Casa, consoante a regra
contida_ no art. 58 do texto constitucional, cabe-nos a sua
apreciação sob o enfoque financeiro.
Segundo descreve a Exposição de Motivos que acompanha o Projeto, os recursos em questão serão incluídos
no orçamento do Ministério, a cargo da Secretaria Geral
e se destinam a cobrir as despesas relativas ao Convênio
firmado com a CIPLAN e o IPEA, para a execução do
Projeto "Estudo sobre Política Nacional de Saúde".
A providéncia em tela há de propiciar o amparo jurídico à oper:.lçào çje crédito externo firmada entre o Governo brasileiro e o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD, na qual aquela entidade
aplicará. nos exercícios de 1985 e 1987, USS 2,000,000
(dois milhões de dólares) para atender àquele Projeto.
Nos termos do que dispõe o art. 3~" do Decreto-lei n'i'
1.754. de 31 de dezembro de 1979, as despesas a serem
realizadas pelos Orgãos da Administração Federal Diretu. Com a aplicação de recursos provenientes de operação
de crédito, internos ou externos, deverão estar autorizadas na Lei de Meios ou em créditos adicionais.
No caso. em atenção à regra jurídica supracitada, sugere a Pror9sição a autorização para a abertura de crêdito suplementar.
As aplicações a serem efetivadas pelo BTRD, consoante e..<;clarece a _Exposição de Motivos mencionada, atingi~
rão. ainda no presente exercício, a quantia de USS
-300,000 (trezentos mil dólares), enquanto que a parcela
remanescente deverã ser liberada nos próximos dois
exercícios.
No que diz respeito à conveniência administrativa e ao
interesse rúblico de que se reveste a medida, evidencia-se
a sua relevância dentro do quadro social do País, que
aj')rcsenta grandes eoerências no campo da Saúde Públi~
ca.
Qu·anto ao aspecto jurídico-financeiro, cumpre registm-r que a providência em tela harmoniza-se com a exigência contida na alínea c, do§ J'i', do art. 61 da Consti-
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tuiçào da República, bem como obedece o preceito do
item IV. do§ 1~. do an. 43 da Lei n~' 4.320, de 17 de
março de 1964.
As ruzões ora expostas, a nosso sentir, são suficientes
para recomendar o acolhimento do Projeto em exame.
Opinamos, dessafte, pela aprovação da presente Proposição.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - O parecer ê
favorável.
______ _
Completada a instrução da m.atéria, passa-se a discos-~-
são do projeto, em turno único.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 144, de 1985
(N~ 6.056/85, na Casa de origem)
De-iniciativá do Sr. Presidente da República

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério
da Saúde, crédito suplementar até o limite de CrS
2.411.700.000 (dois bilhões, quatrocentos e onze milhões e s.etecentos mil cruzeiros), para o fim que especifica,

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Completada a
instrução da matéria, Passa-se à votação do requerimento, em turno único.
-Em vofação.
os- Senhor~ ~enadores que o aprovam queiram permanecer sentadOs. (Pausa.)
-Aprovado.
Fica concediç!_a a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -O-Sr. Senador
Mar!inS Fil~o encaminhou à Mesa requerimento de informações. Nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento Interno, o requerimento serã examinado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs, Senadores:
Nos debates travados dura~te a votação da emenda
Constitucional relativa à convocação da Assembléia Na-

-çronarCOri-SITtt.iíiüe -surgiu, oritem; unn>rõblema que-me:

rcce a atenção desta Casa, principalmente, dos Líderes
dus Bancadas. no Senado. A questão de ordem levantada
relo nohre Deputado Bonifácio de Andrada, que será
examinada pela Comissão de Constituição e Justiça da
Cânwra-dos Derutadós, tem dois aspectos: o regimental,·
sobre o qual não é oportuno discutir neste momento, e o
O Congresso Nacional decreta:
óutro. o mais graVe, para o -qu-al poucos têm atentado,
Art. I~ Fica o Poder Executivo autorizado _a _abri..r~..~
l]iiCECq;ro&têrlúl: irl'i;tftuitionaf. A vingar a tese SüSteóta-ao tvlinistério da Saúde, crêdito sup_l_emcntar até o limite
da
no Plenário do Çongresso teremos uma situação, para
de Cr$ 2.411.700.000 (dois bilhões, quatrocentos e onze
a qual - repito --ainda não atentaram devidani.ente Osmilhões e setecentos mil cruzeiros), para atender ao seil~_str_es_ membros des~a Casa, motivo pelo qual peço a
guinte programa de trabalho:
JCvida- :ltetlçãõ.-·---- · ·--··-- - - - - - ---~-·-Cr$ \.000
Pelo texto, ontem aprovado, Deputados e Senador.es
2.41\.700
2500 - Ministério da Saúde,
se .reuniriam unicameralmente para_votar uma consti2.411.700
2502-- Secretaria Geral
tuição em Assemblêia Nacional Constituinte.
2502.13750556.2&2- Estudos de PoHtica
Ora, essa eleição se fere no dia 15 de novembro de
e Planejnmento de Saúde
2.:1-11.700
!986, sob que pálio'? O pálio da Contituição vigerite, em
A rt. 2<:> Os recursos necessãrios_ à execuçãq desta lei
que os Deputados serão eleitos por 4 anos e os Senadores
dccorreriio do produto de operação de crédito exterÕo,
por 8 anos. Não há dúvidas sobre isso. Com que finalícontratada pelo Governo brasileiro com o Banco Interdade? Com aquelas finalidades, com aquelas atribuições
nacional para Reconstrução e Oesenvolvjmento que consta~ da Carta constitucional vigente e que não
BlRD.
serão revog_adas por nenhum outro texto. Ora, a preArt. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publisença, portanto, de Deputados e Senadores na Ascação.
sembléia Nacio-nal Coostit_uint_r;:, ê_ um textq da CoJ;l,sfiArt. 4'~ Revogam-se as disposições em contrário.
tui<.;ão vigente que só pode ser reVisto pelõ text_o_ da futura Constituição votuda pela Assemblêia Nacional ConsO SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se agotituinte. Durante esse período da Assembléia Nacional
ra à apreciação do requerimento, lido no Expediente, de
Constituinte quem exercerâ as fu_nções privativas do Seautoria do Senador Nel_son Carneiro, solicitando autoriM
nudo Fedem]'? Quem vai aprovar ou não os Embaixado:taçào do Senado pum participar da Delegação do Brasil
res'! Quem vai aprovar ou não o nome do Prefeito do
ao 551' Congresso da American Society of Travei Agents
Dh>trito Federal? Quem vai aprovar ou não o nome dos
(ASTA) u ser realizada na cida.d~.J:le R.oma, Itªlia.
candidatos a Ministros dos Tribunais Superiores'? E,
A matéría depende, para a sua aprovação, de par~Cer
principalmente, Sr. Presidente, se houver uma acusação
da Comissão de Relações Ex.ter_iores.
de crime de responsabilidade contra o Presidente da ReSolicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o Parecer
pública e os seus Ministros, qual é o órgão que vai proM
da Comissão de Relações Exteriores.
cessar, -...~ai---promover esse processo'? Há de ser aquele
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS para emtir
Congresso Nacional integrado por Deputados e Senadormrcccr. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr~ __ ______E_es na forma da Constituição vigente!
Senadores:
_
__ __ _ _
__ ~rg:uf!:!e!lta~se, Sr._ Preside_nte, que isso não pode_ocor0 ilustre Senador Nelson Carneiro se dirige à CaSi--SQ.-=-- - rer. in-ãseu -íildago: durante e.c;s-e laigo perlodo em que à-licitando autorização para participar da delegação brasiAssembléia Nacional Constituinte-vai elaborar o seu texlciru, ao 55~ Congresso da ASTA, a ser realizada: na_c1c!.;i·
~~--que_ nilo é -~'exto, a~tes de ser promulgado ê a_renas
de de Roma, It.ília, nos termos do art. 36 § 21' da_Çoosti.~
um rro:f{:10 --.-todOS -o-s atas legislativos ficarão parados
tuição, e art. 44 do Regime!lto Interno.
_
'êspcTandõ q·ue a A'Ssêffiblêiã" coriclua o seu trabalho ou o
O nobre Senador Nelson Carneiro, ê umit das fig.u"i;àS----p--fC.'>1deilfe-lançará mão dos decretos-leis? Lembra-se
mais dinâmicas e combalivas deste Parlamento, distinmuito o episódio de 1946, mas esquece~se_ de que nessa éJ!Uido em todos os setores em que participa, quer no trapoca não se cassoU mandato de ninguém eleito. O que se
halho de plenário, quer no trabalho de coniissão_;-quet n"ã
fet crn l 946 foi abrir a possibilidade para se eleger mais
sua colaboração exemplar, pela experiência que tem do
um Senador por Estado e então foi eleito o terceiro SenaParlamento brLlsi!eiro, latino-americano e até mundial,
dor. Em 1945 foram eleitos dois Senadores e a Constidada u sua participação ne.~ses eventos.
_ tuinte de 19~6 c;riou e mandou eleger o terceiro Senador.
Portanto. a sua participação, na delegação brasileira,
Portantõ; Sr. Presidente, C:sta ê uma -q-uestão inst\tusomente honrará o Senado da República e, certamente,
ciono.l. diz respeito à existência do Congresso Nacional
contrihuirá para o bom ê~ito fut1.,1ro dos n_oss_ru_t_r_abaM
hkamcral, q~e resulta da eleição de Deputados e Senalho~. 4uando a matéria fo(atinente a esse Congresso que
dores. Se_o_ tex-tO vTgenté-dissesse que os eleitos para a
integrará.
Assembléia Nacional Constituinte reunir-se-ão unicame0 parecer é favorável.
ralmente, ·muitO bem! Mas diz: "DepUtados e ·senado-
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res"! A Constituinte não pode cassar mandatos de Deputados e Senadores eleitos pelo povo, sob pena de estarmos instituindo, pela primeira vez na História, um órgão
capaz de cassar mandatos que não seja o poder discricionário.
E:»ta é uma questão institucional, para a qual peço a
atenção do Senado e que não pode passar despercebida,
al~m daquelas outras que não vale a pena serem afloradlis -pelO seu Caráter meramente político-partidário.
Eram estas, Sr. Presidente, as -considerações que queria deixar consignadas nesta oportunidade. (Muito
hem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) .,-. Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR- ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia O seguinte discurso.) :-_Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em prosseguimento à nossa abordagem sobre a
atuação do Congresso Nacional na política externa braM
sileira, analisaremos, nessa segunda etapa, a, "praxis"
brasileira e o sentido político do controle parlamentar
nesse campo de atuação do Poder Público.
O tmtado, ajuste, convenção, convênio ou qualquer
outro nome que se dê ao acordo firmado entre Estados
soberanos e regido pelo Direito Internacional, não só
vincula legalmente, como tem efeito jurfgeno, prOduz
norma legal, podendo acarretar a responsabilidade da
Nução no caso de inobservância do pactuado. O relacionnmento entre povos civilizados se faz na conformidade
do que preceituam as regras jurídicas livremente adota- das. Corno inexíste um poder soberano supranacional
cabe aos entes dot:1dos de personalidade jur1dica externa
ajustar o que melhor convenha.
Na autorizada palavra do publicista tedesco Reinhold
· Zippellus:
_"Os distintivos da soberania, sob o ponto de vista interno, são a autoridade para definir competênM
das e a unidade do poder estataL
No plano do Direito Internacional, é a indepen~
dência em relação a forças externas que desempenha
o papel principal. Correspondem a est~ pensam-ento, de modo especial, o principio da impermeabilidade do âmbito da autoridade estatal e o princípio
da igualdad_e de direito e de capacidade de ação de
todos os Estados.
-- O prin-Cipio da impermeabilida-de exclui que sejam exercidas no âmbito da autoridade do Estado
- tanto mais quanto este âmbito se encontra deli~
mitado geograficamente - competências jurídicas
alheias, de um outro Estado. Alêm disso, o mesmo
princípio também abrange a regra de exclusão de
outras intervenções nos assuntos internos e nos ex~
ternos do Estado.
Um outro aspecto jurldico internacional do ca_rátcr :1bsoluto do poder estadual ê a igualdade de todos os Estados enquanto sujeitos de direitos e legis~
!adores em direito internacionaL" (apud Teoria
Geral do Estado --1• ed.- Ed. F_und._Gulbenkian
- págs. 63 e segts- traduzido do alemão por A.
Cabr_:,t_l d_e rvfoucada).

Sendo a ConstitUição conceituada, na lapidar e sintéticà définlçâo de Karl Cowenstein, como "a decisão política fundamental de um povo", cabe indagar das razões
que levaram o sistema republicano de governo, entre
nós, a conferir ao Legislativo a prerrogativa de decidit
sobre os "tratados, conve_nções e atos internacionais"
firmados em nome do Pais. Na sempre atual lição de
Po_I'lt~ de Mir_anda "em todas as Constituições, o coração estii _nos artigOS êm que se decide qual o corpo, ou
o indivíduo que delibera, na transformação dos projetas
cm leL É a seta que vai da- dimensão política à dimensão
jurídica" (iri Comentários à Constiutição de 1967 com a
Emenda n<:> I - Tomo 11- pág. 546- Ed. Rev. dos Tribunais). Quer a tradição constituciona_l brasileira que o
poder de consentir em nome do povo perante a comunidade in~ernacional caiba ao Congresso porque se reconhece.· cxlstír neste corPo político a ess_ência da vontade
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nacional. O Chefe de Estado representa o Pais, mas é ao
Poder legislativo que cabe traçar as diretrízes,-estabele-cer os parâmetros, externar de forma _definitiva_ as opções

fundamentais da cidadania, Cohsoiidou~se desta forma
no rreceito legal todo um processo_ ev_oluti_vo, ao qual
aludimos na rarte introdutória, tendente a transferir
para o povo ou seus representantes diretos a titulanidade
do poder político. O Congresso legisla porque é dotado
de representatividade para tanto, tendo em vista mormente estarem aí presentes as diversas correntes de pensamento e de ínteresse. Este o motivo pelo qual cabe ao
Parlamento deliberar, em definitivo, sobre o_s atas nego----

dados pelo Executivo c que, uma vez ratificados, passam
a integrar o ordenamento jurfdico internacional com
força vinculante pam o Brasil.
Assentadas as premissas sobre a natureza da função
acometida aos representantes do povo em matéria de
atos internacionais ctimpre examinar se a práxis adotada
corresponde ao modelo idealizado. Lamentavelmente é
preciso reconhecer que a realidade agride, de forma violenta e gritante, o preceituado em nível constitucional.
Quando da tramitação legislativa de determinado
acordo firri1adó com país vizinho tiyemos Qçasião .de in'
terpelar o Poder Executivo nos seguintes termos:
"Fundamentalmente, _verifica-se que a previsão
constitucional que requer prévia aprovação para todos os "atas internacionais~> firmados em nome do
País vem progressivamente perdendo todo e qualquer conteúdo em face do mecanismo adotado,
cada vez com mais freqUência,-de remeter para os
"ajustes complementares" a especificação dos termos do intercâmbio a ser encetado entre as Nações.
Como é do conhecimento geral, os mencionados
atas complementares nunca chegam ao conhecimento do Legislativo porque aos mesmos é dada vigência mediante a simples ''troca de notas djplomâticUs".
No caso vertente chego_u-s;mesmo a de_term_inar
a "aplicação provisória" do texto enquanto pendente o processo de aprovação."
Tentando justificar a vigênCiã precaria do texto enquanto pendente a aprovação legislativa, resquíciO da
mencionada previsão constitucloõ.al da Carta de 1937,
alegou o Itamaraty:
"Esta cláusula, que a cada dia ganha mais acei-

tação no contexto das relações internacionais, em
face do dinamismo que tem caracterizado o inter~
câmbio entre as Nações nas últimas décadas, não ê
considerado como infringente do preceito contido
no artigo 44, inciso I da Constituição Federal, jâ
que limita a ârea de aplicação iinediata do acordo à~
quela compreendida nos limites de competência
própria dos órgãos do Poder Executivo, incUmbidos
da irilplementação do ato internacional."
Em primeiro lugar, cabe esclarecer que o texto em
questão não se restringe às supostas âreas compreendi~
das nos "limites de competência do Poder Executivo".
Determina, isto sim, pura e simplesmente, a vigência
provisória do Acordo tal como_ facultava a Carta de
1937. Em segundo lugar, impõe-se delimitar o que seja
área de competência executiva em matéria externa. Atribui a Constitüição ao Presidente da República competência privativa para "manter relaçõe~-com os Estados
estrangeiros" (art. 81, item IX). ~ta a únicª_everdadeira
área de competência exclusiva. t:: intuitivO Cfue no exercício desta faculdade pode o Executivo ser levado a firmar
um ou outro ato que viabilize o relacionamento tal com_o
o "protocolo" ou "memorando de entendimento" desti~
nado a regular conversações bilaterais. Daí a admitir que
qualquer compromis.<;O externo possa ser assumido com
base em tal preceito ê tirar ilação despropositada.
A praxe do chamado acordo executivo foi entre nós
imprópria e indevidamente introduzida por força de nii~
metismo do modelo norte-americano. Segundo os co~
mentaristas ianques nA Conslilu_lção (daquele país) re-conhece a distinÇão entre tratados e ac6Tâõs (executivos)
"a partir de uma análise sistemática dos artigos II,§ 21',
item II: VI, itemJI;.e 1. § 1~", item 1 da Lei Fundamental"
(constitution of thc United States of America- Analysis and Interpretation by the Congressional Research
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Scrvice of tht:: Library of Congress under supervising of
Lcstcr S. Jayson- Ed. U.S Government Printing office
1973. pãg. 503). MCsmo assim, adverte o autor" ... apenas_ uma pequena-minoria de todos os acordos executivos foram aprovados unicamente com base nos poderes
presidenciais de órgão executor das relações exteriores"
(púg. 506). Os demais, acrescenta, "foram aprovados
com basç l!m legislação votada pelo Congresso ou então
em virtude_de tratados- previamente ratificadosn.
Carece de qualquer fundamento racional ou jurídico
invocar ::r prática americana para justificar a conduta dos
órgãos executivos brasileiros. Primeiramente, por tratarse de direito públko estrangeiro, portanto inaplicável, a
qualquer título, em nosso País. E.m segundo lugar, porque o texto constitucional pátrio é taxativo aO i"ncluír
dentre a competência privativa do Congresso não só a
capacidade de aprovar tratados, mas igualmente todos
os afus in1ánaclonilis subscritos eril nome do Estado.
Não pode. portanto, haver margem para dúvida ou e.<;peculações exgêticas a exemplo dO qu'e ocorreu nos Estados
Unidos.
Ressulte-.s~ que o Congresso daquele pals, atentando
paril a inconveniência do denominado "acordo executivo" firnHld_o à revelia _de consentimento dos representantes populares, decidiu acrescentar parágrafo ao artigo
112 do Código Nacional, determinando:
"Art. 112 - b -O Secretário de Estado transmitirá ao Congresso o texto de qualquer acordo inque não seja tipificado como tratado, ao
qual os Estados Unidos tenham aderido assim que
possível após a respectiva conclusão e nunca em
prazo supeiíor a sessenta dias. Caso o Presidente entenda que a divulgação pública do texto possa ser
prejudicial à segurança nacional dos Estados Unidos, o texto em questão não será comunicado __ao
Congresso, mas o será às Comissõe_s de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado,
..s.ob sigilo a ser !CVantlido apenas por determinação
do presid~nte".
(Lei n<? 92/403, de 22 ·de agosto de 1972)

-~_tern_acional_

Não é somente n_q_ç_ampo da vigêncía temporária de
traúidos que vigora entre nós a praxe do "acordo executivo". F'ato mais grave por ter-se transformado em rotina de. trabalho é o hábito de celebrar ajuste internacional
vazado em termos imprecisos, vagos e genéricos, de sorte
a impossibilitar um exame acurado do mêrito da iniciativa. Procurando justificar o procedimento, sustenta õ Ttamafãty que nos "atos internacionais do tipo quadro" ficam- consubstancíadas "as grandes bases políticas que
plasmam as convergências entre os ·países", resultando
de tal maneira "plenamente resguardado o preceito Contido no artigo 44, inCiso I, da Constitüiçâo". A afir~
mação é, no minimo, temerária. Qualquer pessoa que se
dê ao trabalho de ler um denominado "acordo quadro"
não terá a menor dificuldade em constatar que se trata
de um texto de intenções, desprovido de qualquer conteúdo normaiivo- específico ou obrig3Cióilal particularizado. ê sem dúvida uma forma sutil de inviabilizar o
exerCício da- funçãO legislativa neste particular, posto que
ninguém jamais po~erá opor~se, com fundadas razões, a
um-te:xro que enaltece o espírito de cooperação m'Ótua, a
solidariedade fraterna ou a reciprocidade de tratamento
em matéria econômica. Ao se remeter para o âmbito do
"ajuste complementar ao_ acorpo qu'!-dro", a especifi~
caçào do conteúdo norma~iyo ou obrigacion_a_l do ajuste
faZ=se- escapar do controle congressual, de faia", a política
externa nag[,!ilo ·que tem- de mais relevante.
Cremos desnecessârio alonga_rmo-nqs na explicitação
das razões que _9emonstram a absoluta inconsistência e
fal:raâe amparo legal das práticas executivas em matéria
de-a tos íiltrirnacionais. Não obstante, julgamos oportuno
trazer à baila __ dois exemplos para evidenciar aS cónseqüênCiàs que podem advir. Como é do conhecimento ge:.
ral. foi aprovado e ratificado, no curso de 1973, tratado
com o Pzraguai dispondo sobre a construção da hidrelétrica de Jtaipú. Referido texto é composto de um acordo
hC!:·;ico e de diversos anexo~~ um dos quais (B) contendo a
minuciosa ·~d~scriçào geral das instalações destinadas à
produção de energia elétrica e das obras auxiliares". Ao
ser aprovada a matéria, no âmbito congressual, emitiram
os Srs. Parlamentares os seus votos com base nas preci-
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sus especifica_çõe_s, pôr julgarem-nas adequadas. Passados alguns anos, mais precisamente cm 12~3~ 79, resolveu
o ltamaraty, atendendo não se sabe ao certo a que razõe.<>. firmar "Acordo Modificativo do Anexo B do Tratudo de Itaipu". Foram assim completa e definitivamente altc_rudas,.as especificações da obra, objeto precípuo do
convênio, sem qualquer intCrveniência legislativa (publi·
cado no DOU de 7-6-79, pág. 8.156). Cabe então indagar: teria o Poder competente aquiescido com tais modi~
ficações, caso houvesse sido consultado? Teria aprovado
o texto original, caso soubesse que alterações viriam a
ser introduzidas à sua revelia? A resposta negativa se impõe porquanto todas as modificações resultaram em
onerar tanto o custo da obra a ser financiada pelo Brasil
quanto ao preço final da energia próduzida. A vontade
do legislador foi dest<J; forma fraudada irreversivelmente.
Ho,ie a própriu oposição democrática a Stroessner repudia o avençado res.ervadamente.
O outro exemplo que desejamos registrar é bem recente. Invocando o disposto no artigo 411 do Acordo sobre
Comércio Internacional de Têxteis, celebrado cm 20 de
dezembro de 1973. em Genebra, no âmbito do Aco_rdo
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (CA TI)este devidamente aprovado pelo Congresso-, resolveu
o Poder Executivo, por ato próprio e exclusivo denominado troca de notas, no dia 25 de agosto do corrente
ano. celebrar pacto com os Estados Unidos d,a América
disciplinando o comércio bilateral de têxteis de algodão,
lã e fibras sintéticás.
Reza o citado artigo 4Q do ajuste firmado no âmbito
do GATT:
"Contudo, os países participantes podem, senipre que isso_ seja compatíver cOm ós. objetivos e
princíPios fundamentais do presente Acordo, concluir acordos bilaterais em condições mutuamente
aceitáveis a fim de, por um lado, eliminar riscos
reais de desorganização de mercado (como definida
no Anexo A) nos países importadores e de desorganização do comércio de têxteis dos pafses expOmdores e, Por Outro fado, de garantia a expansão e o
desenvolviincn(o ordenado do cornércio _de têxte_is e
o tratamento eqUitativo dos países participantes."
Constata-se ter~o dispositivo por escopo apenas- e tãosomente deixar expr~sa a faculdade reconhecida aos signatários do texto de firmarem outros atas, de natureza
bilateral, sobre o mesmo assunto. Em nenhum momento
atribui a estes últimos pactos natureza complementar ou
suplementar ao acotdo celebrado sob os auspfcios do
GATT. Não obstante a meridiana clareza da norma,
arvorou-se o Executivo na autoridade e competência
para vincular o País sem antes ouvir o Congresso Nacional.
Resumindo, julgamos poder faZer três afirmações -categóricas~-

_- 9 denominado ·~~cardo executivo", seja ele
autônomo ou complementar de "acordo quadro",
ao qual se dá vigência independentemente de aprovação parlamentar, não tem qualquer suporte cons_ _
titucional;
- a prática de firffiar "acordo quadro" contendo
cláusulas que não pa§sam de meras declarações de
intenção constitui manobra destinada a neutralizar
a competência legislativa em matéria de atas internacionais.
- à luz do direito constitucional vigente todo
acordo de vontades entre pessoas jurídicas de direi~
to internacional e destinado a produzir efeitos obri~
gacionais OU normas cOgenteS carece de prêvia a pro~
va_çã.o __congressua\.

P9r todos--os mgti_~o~-_ãté -aqUi expostos Creriios que a
próxlma Constítuíç:ão deve explicitar de forma clara, inequíVoca- e até reduridante, se isto fo_r oecessârio, a verdadeira extensão dos poderes congressuais em matêria de
atos internacionais e, corrdatamente, traçar os limites da
açiio executiva. A ampliação dos poderes legislativos na
matéria obedece a urna linha evolutiva histórica tendente
a transferir para o órgãO representativo da opinião
pública a capacidade decisória final em assunto de ta ma~
nha magnitude. Cõmo bem lembra Pontes de Miranda.
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"O fato, apontado pelos críticos de democracia,
de ter sido hipertrofiado o poder dos Parlamentares,
justificando-se o r_e:forçamento dQ_Pod_e:t_E]:_~utivo,
por parte dos movimentos políticos-sociais de 1919
em diante, nenhuma relação tem o Brasi. No Brasil,
o que se passou foi exatamente o contrário, o desmedido crescimento dos poderes do Poder Executivo. Dá-los ainda maiores não seria corrigir, mas
agravar o mal". (apud Comentários à Constituição
de 1967 com a Emenda n'>~ 1- Tomo I1- pág. 551
--Ed. Rev. Tribunaís):
-Convérri ainda que sejam definidas expressamente no
próximo texto constitucional as seguintes questões, hoje
ao sabor de polêmicas doutrinárias inte_rmináveis;
-necessidade de prévia autorização legislativa
para denúncia de tratado, bem como reconhecer
competência de inichitlva em- tal assunto;
-possibilidade de o Congresso Nacional aprovar texto com reserva ejou introduzir modificação
induzindo, por esta via, o Poder Executivo a renegociar a matériã:
-viabilizar iniciativa cong['essual tendente a
provocar a adesão, por parte do Executivo, a texto
internacional ·vigente; e
- fixação de prazo para ratificação de texto
aprovado no âmbito legislativo.
Tratado, tomada a palavra no seu sentido lato, é lei
que vincula e obriga da mesma forma que qualquer outro diploma legal na respectiva esfera de competência.
Assim, entendemos que o Poder dotado da função d~
produção normattva de primeiro grau deve deter não só
o monopólio da revogação de textos internacionais
como também a possibilidade de inici3tíva para tanto.
Quanto à forma de apreciação dos tratados não se justifica jungrrõ·-congresso à simplista alternativa: aprovarou revogar._ A aprovação parcial (com reserva) é perfeitamente compatível com a finalidade perseguida pelo
instituto. A introdução de emenda modíficativa, embora
desn~urando o texto origiilal fruto de negociações bi"ou
plurilaterais, é perfeitamente admissível desde que entendida como sugestão para tratativas futuras. Nenhuma
razão poderâvel desaconselha reconhecer-se ao Parlamento a faculdade de iniciativa de aprovação de ato internacional já vigente _e_ab_erto. a adesão. Por derradeiro,
julgamos inconveniente relegar ao arbítrio executivo a
ratificação formal uma vez aprovada a matéria. Seria o
mesmo que facultar ao Presidente a possibilidade de não
promulgar, independentemente de veto, os projetes a ele
submetidos.
Até aqui abordamos a questão externa a partir dos db
tames constitucionais pátíil"eiites, procurando demonstrar não só as razões históricas que recomendam uma interpretação abrangente da competência legislativa mas
igualmente a exegese condizente com a letra e o espírito
da Lei Maior vigente. Existem entretanto outros motivos, próprios ao campo político, que evidenciam,- de for, ma cristalina, a· iriiPortância de tese esposada.
O já citado professor R. Zippelius, vinculado que está
ao meio acadêmico do _mundo desenvolvido, adverte na
sua clássica obra sobre Teoria Geral do Estado:

na!, como de costume, era vazado em linguagem ambígua, imprecisa e vaga. Continha proposta a retórica e escassa precisão de conteúdo. Passados alguns anos veio a
lume denúncia publicada na imprensa alemã sobre supostas irregularidades na execução do pactuado. Resultou do fato a instalação de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito que, se outros méritos não teve, pelo menos
evideiiCíO-u ter Q Princípio da não ingerência nos assuntos
alheios pouca efetividade nas relações entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. As grandes potências se julgam
no direito de ditar as regras determinantes do relacionaménto mundial, notadamente em relação àquilo que
atinge_ os respectivos interesseS vitais.
as-trabalhos da CPI, dos quais a então oposição participou apeqas parCialmente, revel~r:?m _a existência de _
d_ois protocolos (Bonn e Brasília), firmados sob o manto
do sigilo, condícionadores de to_do o programa nuclear
brasileiro até_ o final do século. Encetamos, assim, um
programa de transferênCia tecnológica que se revelou, na
melhor das hipótes, de duvidosa eficácia, extremãmente
oneroso em termos econômicos- e cientificitnerife- pouCo
proveitoso para o País.
Os fato_s-r_ev_elad_o.s _nos levaram a afirmar desta tribuna:
- "Resultou inequivocamente demonstrado que os
interesses fungamen_tais da Nação não foram devi~
damente resguarqados por ocasião da assinatura do
conjunto de a tos que consubstanciam a cooperação
nuclear entre o Brasil e a Alemanha. Entendemos
constituir tarefa inadiável encetar negociações diplomáflcas com os tedescos a fim de limitar o número de usln_as a serem adquiridas; -estabelecer o
- -princípio-da obrigatoriedade da concorrência prévia
para aquisição" de equipamentos e serviços; eliminar
todas as disposições que assegurem predomínio estrangeiro nos órgãos societários; determinar a pari__ ::.dude de tratamento no que concerne às eventuais
necessidades futuras de aumento de capital; criar
mecanismos que possibilitem responsabilizar o autor da tecnologia no caso de falha, ineficiência ou
ausência de economicidade do sistema; permitir às
autoridades brasileiras amplo acesso às informações
tecnológicas; e, finalmente, preservar um justo
equilíbrio entre direitos e obrigações das partes, O
resultado das negociações deverá ser comunicado
ao Congresso Nacional no prazo de cento e vinte
dias.
No que tange a implementação dos programas e
Prõ.Jei()S eSj)eCffiCos, constatou-se que a parte brasileira foi sistemática e deliberadamente colocada em
posição de inferioridade. Tanto nos aspectos administratiVos como técnicos e ecõnômicos, sujeitamo__ _n_o_s a_condições .de .ta.l form<J._gra_vos<t_S q1,1e acreditamos ser lícito questionar a respectiva validade à luz
das prescrições contidadas na Lei n<;> 4. 717, de 29 de
junho de 1965. Por seu turno, _os contratos para fornecimento de equipamentos, serViços e _execuções
das obras civis apresentam irregularidades de dificil
ju$tffiÇação. Basta lembrar, :;J. título exemplificativo,
- "a réú-oatividade dos reajustamentos adotados em
1975, em relação a serviços executados e pagos desde 1972."

Entendemos _que a realidade, antes de recomendar a
ado_çiio de_ procedimentos sigilosos, estâ a indicar a necessidade de uma maior divulgação dos fatos pertinentes
''As interdependêncías -ioternacionais, porêm,
à vida internacional. Não seríamos levianos a ponto de
também podem produzir efeito sobre a autoridade ...
sugerir o amplo conhecimento público do tevr do curso
Por exemplo, fortes intluxos e dependências econô-das negociações tendentes a concluir tratado em área esmicas, _culturais e militares (podem) atingir progrestratégica ou notoriamente sensível. Entretanto, uma_ vez
sivamente a liberdade de ação própria do conceito
concluídos__o_s ente_ndimentos e firmados os _t.ex,tos j:le_finioriginário de sobera_n_ia_'_:_ (ob. cit, pâg. 64).
tivos, nadajustifiça que se subtraia ao coriBecimeriiO do
Congresso ~_?cio_n_a_l_o _conteúdo do pactuado._ A melhor
É notório que nosso País, integrante do bloco terceirodefesa
contr~_ pressões espúrias, influências maléficas ou ·
mundista, não dispõe de poderio econômico, polític_o ou
tentativas de obstruir a consecução de objetivàs justos e
militar capaz de se contrapor, em igualdade de conn~sários é sempre a mobilização da consciência popudições, às gra'ndes po-térlcias. Torna-se, portanto, nec~s-
lar, Para os serviços de segurança das grandes potências
sáriO criar entre nós meCanismos institUcionais suficien--temente fortes, de sorte a obstaculizar investidas forâ=-- -----,--não h <i segred-o-que- possa Ser mariTido por muito tempo.
Desta forma, o sigilo só pode beneficiar àqueles que não
neas contrárias ao interesse nacional. PassemOs aci~-fã
têm interesse em ver suas verdadeiras intenções re-veJatos.
das.
- -TOdos têm presente o episódio que resultou no AcorTeria sido melhor prevenir do que agora remediar. O
do de Co_operação Nuclear Brasil-Alemanha, cujo procilrâtêr secreto que envolveu todos os atos c_omplementapulado intuito era o de transferir para O nOssO meio tecres ao Acordo não permitiu que as autoridades responsánologia sensível a baixo custo e em lapso de tempo relativeis pela condução dos entendimentos tivessem o_ devido
vamente breve. O texto :Submetido ao Congresso Nacio-
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respaldo político e da opinião pública interna. E certamente mais côffiodo sentar numa mesa de negociações
quandõ se tem- o apoio de amplas camadas da população, da classe dirigente, dos titulares de mandato eletivo, do que quando tudo é conduzido de forma secreta,
sigilosa, reservada e noradamente quando nenhuma outra autoridade tem acesso aos documentos. As pressões
iildeVid~fSe TncabíVe1s podem tornar-se incontrastâveis
nesta última hipótese.
Acolhendo, talvez de forma inédita, iniciativa de nossa
autoria, .as Casas do Congresso aprovaram emenda ao
texto do Decreto Legislativo homologatório do indigita_do Acordo Nuclear d_eterminando o s_eguinte:
"Todo ajuste, protocolo, contrato ou ato de
qualquer natureza que tenha por objetivo implementar ou dar executoriedade às disposições do_
Acordo serâ submetido à prévia aprovação parlamentar."
Outro exemplo significativo da importância política
da presença--do Congresso em matéria de relações externas nos é dado a partir dos pactos firmados com a comunidadeJinanceira in_ternacional. importante neste ponto _ressaltar que o Parlamento só tomou con~imento
dO exato teor dos compromissos a partir da resposta fornecida a requerimento da informação que tivemos o ensejo de formular. O exame da matéria revelou que as cla'usulas e condições estipuladas mais se aproximam de um
estatuto colonial do que de um contrato entre partes juridicamente iguais (o que já seria um rematado absurdo
poís trata-se de um ente soberano - a República Federativa do Brasil - contratando com simples pessoas de
direito privado). A matéria versada nos aludidos textos
está ínHmaniente Vinculada ao acordo stand-by e ao "acordo de crédito ampliado" firmados no princípio do
ano com o FMI. Os banqueiros internacionais exigiram,
como garantia, dentre outras, a submissão absoluta e total às diretrizes econômico-financeiras do_organisn:to que
controla a atividade monetária no mundo ocidental.
Neste passo, não seria -despiciendo lembrar que o comitê
executivo do Fundo Monetário adotou, em 2-3-79, uina
resolução constante de 12 itens, disciplinadora da concessão de empréstimos aos países membros. O texto,
além de prever a inclusão de " ... phasing and performance clauses ..." (cláusulas relativas ao cUmprimento
de determinado desempenho econômico distribuído poí
etapas cspaçada~_-ao longo do tempo) em todos os acordos stand-b_x..co1Íl prazo superior a um ano (item 6), sujeita os tomãdores a ado tarem " ... corrective measures ... "
(medidas corretivas do curso de economia) de sorte a
enquadrá-los no ",-,-.Funds provisions and poliCies_ ..."
(nas normas e políticas do Fundo).

e.

Os ditames do FM r, todos sabem, retratam os interesses da comunidade finanCeira internacional, por vezes
até mesmo com maior ortodoxia. Assim sendo, não surrrcendc o fato de rreverem os contratos não só a nossa
rermanência comrulsória no FMI, sob pena de resilicão
e_vencimento antecipado da dívida, como tambêm a
obrigação de aceitar todos os termos e condições impostos relo organismo para conclusão do acordo de crédito
amrliado.
O- Congresso Nacional, constitucionalmente competente, de forrria privativa, para opina'r sObre todos os
atos internacionais firmados em nome do Pals, não foi
cham::ldo a examinar nem os acordos com o _organismo
financeiro riem os ajustes firmados com os bancos privados. As autoridades executivas preferiram seguir o preceituado numa_ resolução interna do FMI, datada de 2-379, do que o previ,sto_no artigo 44, inciso I, da Constitu-ição. _Aquela nonna estatui:

_

''S.t~n·d-b)o â.rrangements are not _iniernatíciilal
agreril~t,s

and therefore language having a contrae:tual conotations wiU be avoided is stand-by arrangements and letters of intent".
(Os ajustes stand-by não são acordos internacionais e. por conseguinte, evitar-se-á o emprego de
terminologia de conotação contratual nos ajustes
stand-by e nas cartas de intenção).
Ao que tudo indica, o próprio FMI tem todo interesse
em que os termos e condições pactuados entre ele e os
países devedores pennaneçam em sigilo pois, caso con-
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trá rio, seriã despicienda a previsão normativa retromencionada. Certaniehte lá também devem existir consultores jurídicos capazes de explicar aos leigos e menos avisa-

dos que não são as palavras empregadas que definem a
natureza do ato jurídico mas sim o cOnteúdo normativo
inserido no texto. Desde o tempos de Roma que a simulação e ·a fraude _constituem causa de anulabilidade dos
negóciosjuddicos. Nestas condições, ou bem a natureza
do pacto é vazia de conteúdo obrigacional no campo externo, tornando-se entã..o desnecessário qualquer intervenção parlamentar, ou então trata-se de situação inversa e, nesta caso, ainda que as clãusulas venham redigidas
de forma "hábil", indispensável é a aprovação congressual.
Infelizmente os compromissos asSUniidos invadem a
seara da soberania nacional. Não versam os acordos em
pauta sobre simples interesses tuteláveis pelo direito privado. Quando o Estado pactua com uma entidade financeira supranacional, com reconhecida personalidade de
direito externo, não age como mero particular. Os compromissos envolvem matéria nitidamente política, a saber critérios de correção salarial, contenção de gastos
públicos, redução de déficit orçamentário etc ... As garantias fornecidas, os vínculos criados, as obrigações assumidas afetam, de forma -direta e imediata, a autoridade
estatal, não se jusficando por este motivo tratamento sigiloso, reservado, confidencial ou secreto nem muito rrienos o alijamento do controle parlamentar.
Seria fastidioso discorrer sobre as condições e cláusulas pormenorizadamente. Queremos, ent!etanto,-revelar
agora o que parece _mais pernicioso, injusto e mesmo
imoral por atentatório aos ·mais elementares princípios
de convivência e relacionamento equânime no campo
económico. Trata-se dQ_critério de fixação dos juros aplicáveis. Pensam os desavisados estar o Brasil sujeito ao
chamado regime de taxas flutuantes, o que já seria suficientemente grave. Entretanto, facultamos à parte credora indicar, -"de acordo com a sua praxe bancária", o percentual aplicãvel. Estamos, portanto, sujeitos à vontade
unilateral, arbitrária e ilimitada dos banqueiros internacionais. Não é difícil compreender, nestas condições, o
motivo pelo qual a dívida brasileira ascende atualmente
a montante superior a 100 bilhões de dólares.
Caso os indigitados textos houvessem sido submetidos
à apreciaçãõ congressual prévia Certainente não teríamos
chegado ao ponto crítico em-que nos encontramos atua lmente.
Os acontecimentos a que Vimos de aludir me levaram a
.adotar duas providências, com o propôsíto de sustar o
mal. Apresentamos Projeto de Decreto Legislativo .._de~
terminando que o Poder Executivo denuncie, no prazO
de 48 horas, o texto do Convênio Constitutivo do Fundo
Monetário Internacional". Já que a entidade se propõe
apenas e tão-somente a tutelar a economia nacional em
proveito da comunidade financeíra não vemos que interesse possa haver em continuar a -integrá-la._ De outra
par~e. formulamos iniciativa, jã aprovada por esta Casa,
determinando a submissão de todos os contratos visando
a captação de recursos monetários no exterior a apre__
_
_ _
ciação congressual.
CreiO que nenhum campo de relacionamento humano
é tão sensível a pressões e conDitos de interesses quanto o
económico. Por outro lado é forçoso reconhecer que neste s_etor especlfico os mais poderosoS tendem a subjugar
os mais fracos, a condicioriar o cUrsO dos eventos segundo as suas própria<; prioridades, enfim, a privilegiar ãs
opções fundamentais de vida por eles determinadas.
Ao término da II Grande Guerra Mundial "os povos
das Nações Unidas" reconheceram, unanimemente, a
necessidade de se estabelecer uma nova _ordem que não
só fosse capaz de assegurar a liberdade ao ser humano,
mas que também permiüsse a -todos viver "a salvo do temore da necessidade", Não o_bstante. esta solene proclamaçãç, as desigualdades da distribuição da riqueza no
plano mundial se agravaram dramaticamente no curso
dos anos que se seguiram. Os pafs-eSdõ Chamado Terceiro Mundo, em grande parte marginalizados do processo
decisório ecánômico,- poUco puderam influir no sentido
de reverter uma tendência que lhes era manifestamente
nociva. O movimento de descolonização dos povos africanos e asiáticos que marcOu ·parte do cenário internacional nos anos 50 e quase to_da a década de 69, teve mar-
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cante influência no despertar de uma nova consciência.
Os habitantes das regiões deserdadas do planeta se deram conta de que a autonomia política era algo inexpressivo quando desacompanhada de independência no plano económico. Assim é q-ue surgiu e disseminou-se,
sobrctudo--àO lon"Q:á das nações do hemisfério sul, o anR
seio ao desenvolvimento material.
No curso do mês de abril de 1955, reuniram-se na cidade de Bandung, sob a presidência do então Ch_efe d_e
Estado da Indonésia, Sr. Sukarno, representantes de 29
países da Ãfrica e da Ásia, os quais o escritor americano
Richard Wright qualificou como giupo dos "desprezados, insultados, despojados e oprimidos da raça humana". Três grançjes temas doiniilaram a conferên~_ia: o anticOlonialismo: a neutralidade entre os dois grandes blocos; e a aspiraçãO ao desenvolvimento económico, cultural e social. Sobre este último tópico, postulou-se, a título reivindicatório:
- a urgente necessidade de se promover o desenvolvimenro ·aos-menos favorecidos através da assistência técnica e -da con_ce_s_sào de recursos· financeiros; e
- estabilidade para o preço das matérias-primas export:.~âas, evitando assim os efeitos desastrosos da lei da
oferta e da procura no âmbito do comércio exterior.
Os governos representados na conferência não chegaram ao ponto de condenar globalmente o sistema então
vigente. Pleiteavam apenas um reformismo moderado. O
Professor Guy_ Peur_. entreta_nto, esclarece que _o comt:~ni
cado de Bandung "enuncia os princípios que irão traduzir nos anos seguintes as reivindiCações, um dia, as exigências dos países em via de desenvolvimento"_._O filósofo Jean Paul Sartre_ bem exprimiu o espíritO do movimento em forma-ção ao dizer que a população da Terra
compreendia 1/3 de homens e 2/3 de indigentes.
Alguns anos _mai_s tarde,_ um_ fato de g_ra'nde sig_nificãÇãü p01ític8. viria a marcar o peso que doravante pã.ssariam a ter os países- ein via de Ciesenvolvimento, Com a
admissão. em 1960, de quinze novos merilbros no Seio da
Organização das Nações Unidas, reconhecidamente o
m"ai:Hmportante fOro internacional, a maioria dominan~
te naquela entidade passou a ser de Estados que aspira~
vam a uma reorganização do quadro económico internacional. O grupo afro-asiático, contando COO) 46 países,
acrescido ao latino-americano, em número de 20, superaVã de muito, numericamente, tanto o bloco caplitalista
(20 membros) como o socialista (9 membros). Naquele
mesmo ano, votqu-se uma resolução sobre a- "OL~:t_orga
de Independência aos Povos e Países Coloniais" (Resolução n"' 1.514) a qual proclamou de forma solene o direito que todos têm de "livremente dispor de suas riquezas
e recüfsõs naturais". O díreito à autodeterminação, o
respeito à soberania alheia, o princfpio da igualdade en•
tre os Estados passaram a ter também um conteúdo económico. Além do inalienável direito à- "livre determinação- do estatuto político interno", reconheceu~se a
cada um o direito ao "pleno desenvolvimento económico, social e cultural". Os povos há pouco emancipados
conseguiram que o mundo reconhecesse a necessidade de
serem eliininadas todas as seqUelas da época colonial. O
processo de descolonização deveria levar também à independência no plano económico, pOis, caSo contrãrío, as
conquistas alcançadas seriam puramente ilusórias: A capacidade de reger o próprio destino encontrava-se umbilicalmente ligada à idéia de desenvolvimento. É com
grande propriedade que os estudiosos do assunto pinçarum, então, três car_acterísticas básiCas io:dividuali~ado
ras da econ__omia do terceiro mundo: a) em primeiro lugar apresentam elas um caráter dualista, visto compreenderem um setor moderno e um outro primitivo, convivendo lado a lado, e não integrados em si; b)em segundo
lugar verifica-se ocorrer uma total desarticulação entre
os_ diversos setores, o que gera profundas desigualdades
internas: C) por derradeiro, e como traço mais marcante,
_ -~ão economias dependentes dos grandes centros industriais, financeiros, científicos -e tecnológicos.
O movimento iniciado_ em Bandun_g (1955), e que ganhou alento com a nova maioria no seio das Nações
Unidas (1960), revelar-se-ia irreversível. As reivindicações do terceiro mundo passariam a ter doravante um
conteúdo mais concreto. Os representantes- dos povos
. deserdados conseguiram, já no ano de 1960, aprovar o
'texto de uma resolução (n\> 1.515/XV) que "lembra ser

um dos objetivos--prinCipais das Nações Unidas estabelecer melhores .condições de vida, devendo os Estados~
membros tomar, em conjunto ou separadamente, medidas para atingir tal fim". Fixou-se, ainda, como meta a
ser alcançada no mais breve lapso de tempo, de 1% do
total dos recursos alocados pelos pafses ricos ao desenvolvimento fosse transferido às regiões carentes (ResoR
lução n'i' 1.522/XV). Um ano mais tarde, a Assembléia
Geral lança a "Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento" (Resolução nl' 1.710/XVl) para instar os
Estados a redobrar_ esforços no sentido de "acelerar o
progresso, o crescimento auto-sustentado da economia e
o avanço social... permitindo-se a cada pafs fixar seus
próprios objetivos. A taxa de crescimento esperada para
o final da décadã era da oroem -de 5%, mas, desde logo,
verificou-se que o resultado não seria atingido. No curso
do ano de 1965, oCorreu um evento de capital importância para a definitiva estruturação do sistema institucional de assistência aos povos subdesenvolvidos. Tendo a
Assembléia reconhecido que ao programa lançado no
iníciO- da década faltavam "objetivos espectficos e concretos" capazes de aglutinar a atuação dos organismos
especializados e facilitar a colaboração com os governos,
deliberou..:se criar o "Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento das Regiões Carentes", viabilizando
assim um gerenciamento coerente dos recursos e uma definição mais clara das metas a serem atingidas.
Não foi apenas f!O âmbito das Nações Unidas que floresceram ~s reivindicações do_ terceiro mundo. Aos poucos SUrgiram pleitos específicos no tocante à estrutura d_o
relacionamento comercial, financeiro e de transferência
de -capitais entre as naç_ões. Pretenderam os pÕvos em
vias de desenvolvimento substituir a ordem vigente, que
dava tratamento idêntico a desiguais, por outra mais justa· e equânime. o relacionamento entre desenvolvidos
poderia continuar a ser regido por um conjunto de norm~aS "liberais". m-as àqUele estabelecido entre industrializados_ e não industrializados deveria obedece-r a outras
regras. Propôs-se, para este último caso, um chamado
"sístema _de preferências generalizadas" que levaria em
conta as disparidades existentes. Em julho de 1962, 31
(trinta e um) países da Ãsia, África e América Latina se
reuriii'am no Cairo para estudar os problemas relativos à
comercialização do_s produtos primários. Formou-se
logo a seguir o chamado "grupo dos 77" que passaria a
ter a histórica missão de liderar as pretensões "terceiro
mundistas". Sob o impacto dos reclamos destes países,
reuníu, pela primeira vez, em Genebra, em 1964, :;~. ''Conferénda das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento", que acabou por se transformar em órgão
subsidiário da Assembléia Geral. A estrutura peculiar da
nova eiltídade revela a grande contradição dos tempos:
c!_e um lado temos os países afro-asiãticos e- sulamericanos, e de outro, os europeus, americanos do norte, e Japão. O órgão dotado de poderes executivos é o
"Conselho", composto de 55 membros, dos quais 31 pertencem ao "grupo dos 77". Pela primeira vez, os menos
favorecidos ganharam o domínio de um foro internacional.
Segundo o economista americano, Richard Gardner,
todo este movimento ..... ofereceu aos países}:lobres um
novo mecanismo de pressão sobre a consciência dos países ricos. Ao mesmo tempo, ele obriga a comunidade in~
temacional a tratar de forma clara e precisa um problema de cre.<;cente importând~ na vida internacional. A
tentativa da maioria, formada pelos países pobres, de
impor sua viSãOdas coisas à minoria, formada pelos ricos através de um simples mecanismo de votação, teve
conseqüências importantes ... " (The Global Partnership.
New York, 1968, p. 114). A primeira e talvez a mais importante delas é o surgimento de toda uma estratégia internacional voltada para os problemas do desenvolvimento já então encarado sob uma ótica abrangente.
Consegue-se estabelecer_ um consenso, inclusive entre os
ricos. quanto ao fato de que a ordem "neoliberal" só favorece a uma terça- parte da humanidade, relegando o
resto à miséria. A situação com que nos deparamos é reconhecidamente iníqua, porque uns poucos se_ beneficiam -dó esfo-rÇo de todos, ã-riârquicã, porque não só gerou um verdadeiro caos monetário (veja-se o exemplo
dos Estados Unidos da América que não conseguindo
mais sustentar a conversibilidade do dólar em ouro, se

e,
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\'iu forCado a mudar as «regras do jogo" de forma unilatert~l) mas também impediu o_desenvolvimento das economiaS periféricas e,_finafmente, írradonal, porque acar-retou uma exploração predatória dos recursos naturais,
sobretudo daqueles não renováveis, causando ainda um
profundo desequilíbrio ecológico em determinadas regiões. A cada povo se há de reconhecer o direito de: _construir seu futuro segundo suas aspirações, seus valores,
dentro, enfim, dos parâmetros livremente escolhidos
pela maioria. Entretanto, esta autêntica "livre determi~
nação" dos povos só pode ser assegurada medi:inte a
existência de toda um3 estrutura institucional que proteja as riquezas naturais locais, que assegure sua explo·
ruçilo cm benefício próprio, que reprima o abuso de Po·
derio concentrado nas mãos dos abastados. Emerge um
direito_ dos povos ao desenvolvimento, ao bem·estar, à
realização material e espiritual, e isto implica, para os
mais favorecidos, no dever de cooperar, de ajudar, de
fornecer _os meios necessários à consecução d_o objetÍVQ.
A prosperidade de uns não deye, doravante, se assentar
na exploração indiscriminada dos outros. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
huvcndo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig·
nando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
Vota__ção, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 3, de 1981 (n1'_1.889/76, na Casa de origem), alterando a redação do_s arts. 79, 91' e 10 da Lei n9 6.223, de 14
de: julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da União, pelo Congresso Nacio~
nal, e dá outras providêncías, tendo
. PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n~' 204 e 205, de
1983. das Comissões:
- de Finanças, e
- de Municípios.

2

-de FiDa_nças, contrúrio, com voto vencido do Senador__Ç\_d S_uJ11p<1Ío.
---

-

--~-

Votação, .en1 tufilo único, do Projeto de Lei da- Câma~
ra n9 10 de 1982 (n"' 4.608/81, na Casa de origem), que
autoriza o Po.dcr Executivo a instituir a Fundação Universidade .das .MissõesT com sede em Santo Ângelo -RS. tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 212, de 1982, da
Comissão
- de Educação e Cultura.

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 55, DE 1982
Vo(açüo, em turno único, do Projeto de Lei da Câman~> 55, _
_9e 1~82 (n"' 2.631/80, na Casa, de origem), acres~
27 d;:t Lei _n"' 3.:27:f, de 2 de_ ou~
tubro de 1957. que dis_ciplina
peÕih'inciãriÕ, t~n..:
ra

_CCJ1Ign_c!_q_r_a_n~g_rª-fQ_ª-º-llrt.

do

oregrme

PARECER~-~~b n~' So7.--d~. 1983, da Comissão

~de _Constituição e Justiça, favorável, com voto
cido do Senador Helvídio Nunes.
7

ven~

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma·
ra nl' 22. de 1983 (n"' 5.450/71, na Casa de origem), que
concede anistia a mães de família condenadas até.S (cinco) anos de prisão, tendo
PARECER, sob n" 398, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justi~a. favorãvel.

Votação, em turno único 1 do Projeto de Lei da_ Câmara_ n_~> 55. de__ t9_84 (n_l' 7_59/83, _na Casa de origem), determinando que os depóSitos e repasses dos órgãos públicos
fcder'!_j§_Qo no_rdest~-.~~i_ªl)] f~Lt_g); IlO ~ª-nco do Noxdest_e
do Brasil S.A. =-BNB~ tendo
--PARECERES, sob n~"s 611, e 612, de 1984, das Comissões:
-de Economia, contrário; e
-de Finanças, favorável, com emenda que apresenta
de nO? l·CF.

3

10

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da_ Câmara
n'<? 9, de 1982 (n" 3.048/80, nil Casa de_ origem). que faculta ao segurado a retificação do enquadramento corres·
pondente :.~ seu tempo de filiação à Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n9s 376 e 377, de 1984, das Comis~
sões;_
-de Legislação Social, favorãvel, com emenda que
apresenta de n" l~CLS, com voto venCidO,--em sepa·
rado, do Senador Jorge Kalume; e

124. de 1985 (n'?_ 4~014/84, na Ca,sa de origem), que prof~
bc a pesca de cetáceo_ nas águas jurisdicionais brasileiras
e d(t ouffãS._prO\•ídênciaS.
13
Votação. em primeiro turno, do Projeto_de Lei do Senado n"' 173. de 1982, de autoria do Senador Moacyr
Duarte, que altera dispositivo da Lei n"' 6.515, de 26 de
de..::embru_dd977, possibilitando o divórcio entre pessoa
nunca antes _divorciada e outra já divorciad<l_ anterior·
mente. tendo
P;\RECERER, sob n~' 766, de 1985, da Comissão
- ~~ ç__onst_ttuição e Justiça, Pela constitucionalidade e
juridicida__de, nos termos de substitutivo que oferece, com voto em separado do Senador Nelson Carneiro.
14
Vot;.H.;ão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 225, de 1983, de autoria do Senador Murilo Badaró, que cria e regula a aplicação pela Censura Federal,
o certificado_ de liberação restrita I! dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'?s 804 e 805, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade: _e
-de Educação e Cultura, favorável, com emendas que
aprese_nta de nl's I a 4~CEC, e voto vencido, em separado
do Senador Jorge Kalume__
15

Votação, em turno único, do Projeto de Leida Câmara- ii9 -f7-. de- f98:4 (!19- :2:84~/76, -ni C:is3 de- oriiein), que
àcrcscenta diSPOsitivo à Ld n"' 3.807, de 26 de agosto de
19-60; Pãru disPO-r s-obre O-seguradO que tiver assumido
cargo públíCó-e perdidO o"prazo p·ara cOntinuãr coittrihuindO co_n1"o :iütônomo, tendo
PARECER}_::_~ FAVORÁVEIS, sob n~"s 627 e 628, de
1985, das Comissões:
~ De Legislação Social; e
-:.;__ de Finanças.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 13, de 1981 (n~' 78/79, na Casa de origem), introduzindo modificações na Lei n~" 605, de 5 de janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e_
o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos, tendo
PARECERES, sob n~"s 514 a 516, de 1984, das Comissões:
-de Leglslatiio Social, favorável, com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes;
-de Finanatas, declarando que a matéria à sua competência regimental e solicitando que sobre ela seja ouvida a Comissão de Economia; e
-de Economia, favorável

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<:> (4, de (981 (nl' 2.977/80, mi Casa de. origem), que
suprima a alínea b do art. 39 da Lei nl' 3.807, de 26 de
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n9s 26 a 29, de 1984, das Comissões:
-de Legislação Social, ]9 pronunciamento: favorãvel;
-29 pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
-de Constituição e Justiça, favorãve1; e
-de Finanças, contráriO, com voto vencido dos Sena~
dores Severo Gomes e Pedro Simon.
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 14, de 1985 Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de Jl' de maio de
1943, que dí.-;põe SObre a concessão das férias anuais remuneradas, tendo
PAR~CERFAVORÃVEL, sob n' 452, de 1985, da
Comissão
.::"(J; Legisla-Ç~ Social.
11

Votução, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara__:nl' 11.de 19&5Jn~' 2.296/83, na Casa de origem), que
dispõe Sobre a defesa de médico, servidor público, em
processos judiciais decorrentes do exercício da profissão,
tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n~' 604, de 1985, da
Comissão
-_de Servi4;;o Púb!~co Civil.

12

d.9 .Requerimento nl' 423, de
1985. de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Líder do
PFL requerendo nos termos do art. 371-C, do regimento
interno. urgência para o Projeto de Lei da Câmara nl'
~Qt;!,..ç.[Q, ~tUJ9tDQ-~QiS:Q,

(Tr_amitando CfYl_sonju-nto com o Projeto de Lei do Senado n' 129, de 1980)
Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senn-dO Í11' 96, de !98ô; de autoria dó Senador- Jutãhy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgãos de direç_ão e fiscalização das entidades que
menciona. tendo
PARECERES, sob n"'s 349, 350, 354 e 355, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição i Justiça, pela constitucionalidade e
Juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-.:_de Legisi3.ção SOcial, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, fa.Yorável, com voto vencido dos SenadorC?S_Ro_Qert2_~Ç-~pos_ e José Lins.
16
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n' 96, de 1980)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 129, de 1980, de auioàa do Senador Franco
Montara, que assegura a participação dos empregados
na d~reção_ das empresas públicas e sociedades de economia mista; tendo
PARECERES, sob n~"s 351 a 355, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e,_ quanto ao mérito, favorável;
---:-de Legislação Social, favorável;
....:.._-de ServiçO Piíblico Civil, J9 pronunciamento: lavorãvel: 29 prOnunciamento: pela prejudicia1idade, face Parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n\0 96, de
1980: e
-de Finanças, pela prejudicialidade; face Parecer favorúVel dildO-ao Pi'ojeto de Lei do Senado n\196, de 1980,
com voto vencido dOs Senadores Roberto Campos e José
Lins.

17
__ Votação, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n~' 336, de_ 1980, de autoria do Senador Pedro Símon. que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de auditag"ef!!_de c_apital nacional e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n"'s 248 a 250, de 1983, das Comis~
sões.
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-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos

de Substitutivo que apresenta;
-de Economia, favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, com voto vencido dos Se-nadores José Lins, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e
-de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça.
. O SR. PRESlDENTE (José_Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e lO minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVADO MACHADO NA SESSÃO OE 24-9-85 E
QU~ ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. N!VALDO MACHADO (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Ouvi apenas parte do discurso que o nobre Senador
Ma reandes Gadclha acaba de fazer em torno do pronunciamento do Presidente da República, na ONU. Diz-se
que na atmosfera retórica das Nações Unidas, todos os
países são iguais, ma~. na realidade, uns são mais iguais
do que outros. Aqueles que vetam, aqueles que ab;!fam e
eliminam a decisão da maioria, quando reunida a Assembléia. Por isso, o Brasil- que não faz parte do grupo dos cinco, com direito a vOto e ii veto, e que vem
timbrando a sua orientação no plano internacional pelo
respeito aos princtpios fundamentais que regulam o relacion<lmento entre os povos: soberania, igualdade jurídica
e autodeterminação- reafirmou ontem, pela palavra do
Prt!Sidente José Sarney essa PosiÇão.
Com efeito, o discurso do Presidente corroborou 9
rumo que o País vem seguindo ao longo da sua história,
de traçar os seus próprios des.tinos, fixando, sem tutela,
os parümetros do seu desenvolvimento,_de modo a oferecer a todas as camadas da popUlação, condições de vida
compatíveis com a dignidade humana. E por isso, todos
os brasileiros o apoiaram e o aplaudiram.
O Presidente falou como Líd_er, Sua palavra, assim, encontrou a mais ampla ressonância em todos o.:; quadrantes do BrasiL E,_ aqui, quando o nobre Senador Marcondes Gadelha vem trazer o seu aplauso ao pronunciamento do Presidente, S. Ex' fala por todos os brasileiros,
porque não é só o Congresso que está aplaudindo o Presidente. nem as diversas lideranças operárias, patronais e
políticas: é o próprio povo, é o homem simples, o ho~
mem pobre, vítima da situação por que passa o País, o
brasileiro de todas as classes sociais, até o que vive em
condições infra-humanas, todos a um só voz, estão
vibrando com o pronunciamento afirmativo do Presidente José Surney, que o Ilustre Senador Marcondes Gadclhu vem de analisar, com lucidez e objetiVidade.
Repito: os que ouviram o discurso do Presidente, to~
dos. os mais pobres e os mais rícõs, se unem hoje numa
só decisão. convictos de que, ao enfrentarmos o problem:J da dívida externa, não a subordinamos à conveniência e aos interesses de outros países.
Portanto, nestas palavras, traduzo o apoio que desejava oferecer em aparte. ao Senador Marcondes Gadelha.
O pronunciamento que acaba de fazer é daqueles que
marcam os grandes momentos do Congress_o _Nacion<\1.
Homem capa?., lúcido, inteligerite, o Senador Marcondes
Gadelha. nesta hora, expressa o pensamento e os sentimentos do povo brasileiro.
Sr. Presidente, quero, portanto, com estas palavras,
<1ssociar-me ao Senador Marcondes Oadelha, cuja posição, de apoio ao Presidente José Sarney, reflete o de
toda a Nação brasileira.
Outro assunto, Sr. Presidente e Srs. Senadore·s, a que
de.~ejo reportar-me é o da anunciada extinção de seis Colégios Militares em diversos pontos do País. Segundo
notícias veiculadas pela imprensa, o Ministério do Exército estuda a possibilidade de extinguir seis dos nove Colégios Militares existentes no Brasil, transformando um
ou dois deles em escolas de sargentos, mantidos apenas
os do Rio de Janeiro, de Brasília e de Manaus.
Essa decisão de fechamento de seis Colégios Militares, ·
certamente obedecendo competente estudo prévio, vem
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atingir uma rede de ensino de prÚneiro e segundo graus,
dus mais categorizadas, que tem prestado os mais relevantes serviços- ao Brasil.
O Colégio Militar do Recife, por exemplo, criado pelo
Decreto n~" 47.416, de 11 de dezembro de 1959, e cuja
nula inaugural ocorreu a 25 de janeiro de 1960, ê, como
os demais do gênero, um estabelecimento padrão de en-.
sino ~édio. De tal s9rte se integrou n_o_ quadro educacional de Pernambu-co, identificando-se com o povo, que jâ
passou a fazer parte _do seu cotidiano, implicando a sua
extinçijo em d~s_falque considerãvel nesse setor.
Pela s-_ua criação _trabalhou, ioÇ,a.it_Sável e denodadamente, o M.onsenhor Arruda Câmara, então Deputado
Federal, de saudosa memória, contando para a sua insta~
laçào com o apoto dq e·ritão corriai1dante do 49 Exército,
Gen. Djaltna Pires Ribeiro. A sua primeira turma, matriéi.iltiôa- c:-m 1960", formou-se em 1966. A resolução de
feChá-h), depois de tantos anos de presença ati va e positiva nas atividades da educação de Pernambuco, causou,
como não podia deixar de acontecer, um impacto traumático nu opinião f>Ublica do Estado, que ainda espera
venha a mesma ser reconsiderada.
Infelizmente, há alguns anos, multiplicam-se os colég:ios sem qualificação e fecham-se os que, outrora, contribuíram efetivamente para formar uma elite intelectual
e cultural em qosso_ P?-ís; educandários que, além. de
transmitir o conhecimento, transmitiam também valores
e formação. Colégios de renome, como o Sion, de form<lçào religiosa, e o_ Colégio Nova Friburgo, da Fundadlo Getúlio Vargas, cerraram suas portas. Os Colégios Militares repre.<;entam o que há de melhor no ensino
de primeiro .e segundo graus. O corpo docente é selecionlldo por concurso. mediante provas de conhecimento e
de títulos e defesa de tese. São professores de escol.
Como esses colégios não sofrem pressão de_ qualquer ordem. os métodos, as_ técnicas, a assistência pedagógica,
enfim", todo o plancjamento é executado à risca e obtémse o rendimento previsto. Das vagas existentes a cada
ano. 40% sf10 preenchidas por filhos e órfãos de militares, e 60% de_las s_ão preenchidas mediante concurso. Os
- órGos e carentes recebem uniformes e material didático.
Siio estabelecimentos de ensino que instruem, transmitem conhecimento e .contribuem para a formação moral
e cívica da juventude. Não são pseudo-escolas. Eles fornecem boa parte dos cadetcs_da_ Academia Militar_ das
Agulhas Negras, da Escola Naval e da Escola de Aeron{lUtica.
Leio. a seguir, nota publicada no Correio Braziliense
de- lO do corrente mês:
'-'-As Escolas Preparatórias de Cadetes do Exército de Fortaleza (Ceará) e Porto Alegre. (Rio Grande
do Sul), dcsativadas em 1963, serão reativadas em
-- 1986, afirmaram ontem fontes militares do Departamento de Ensino e Pesquisas, em Brasília. Estudos
nesse sentido encontram-se em tramitação na área
do Estado-Maior do Exército por determinação do
Ministro Leõnidas Pires Gonçalves. Em compensacUo, o Departamento de Ensino e Pesquisa inicíará CfTl_l98.6 a_desativação-gradual dos Colégios Mil i~
tares de Porto Alegre e Fortaleza, que serão transformados em Escolas Preparatórias. e os colégios de
Belo Horizonte, Salvador, Recife e Curitiba, que
darão lugar à criacão de escolas protissionais militares para grad-uados. De acordo com o plano desativação e?'istente do Estado-Maior, apenas os Colégios Mili_t'!r_es do Rio de Janeiro, Brasília e Manaus
continuarão em lltividade."
Dirigimos,_pois, veemente apelo ao Ministro Leónidas
Pires Gonçalves, p<lra que reconsidere a decisão de desativar os seis colégios militares mencionados.
As Escolas Preparatórias de Cadetes- do ExérCito de
Portulcza e Porto Alegre talvez possam ser reativadas,
sem prejuízo do funcionamento dos Colégios Militares,
Da mesma forma, as escolas profissionais militares
para graduados poderiam funcioriar junto aos colégios
Milít;.,tres existentes e_m Belo Horizonte, Salvador, Recife
c-curitiba, aproveitando-se as instalações jâ exlstentes e
os turnos ociosos. É um apelo que encontra a melhor ressan{mcia nas populações daquelas Capitais, entre cujas
_instituições mais ca~as, mais respeitadas e mais necessúria~ já estão inseridos os Colégios Militares.
F.ra o que tinha a dizer. (Muito bern!)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRGILJO TÁVORA NA SESSÃO DE 10-10-85 E
QUE. ENTREGUE À i!EV(SÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- (PDS- CE. Para
uma comunicação) -Sr. Presidente:
Neste momento, não em nome do PDS, mas de todas
as Bancadas do Nordeste, desejamos agradecer a este Senado pelo ato que acaba de praticar. Realmente, estâ começando a ser dada prioridade ao Nordeste.
Essa Superintendência, que primou por ser um dos órgãos. deste País... que celeiro era dos t~nicos mais abalindos cm assuntos regionais, se viu, pouco a pouco, desfalcada desses valores pela injustiça da remuneração atribuída aos servidores de todos os seus quadros. . ,
Hoje, o Congresso revoga dispositivos que absoluta~
mente estavam entrava_ndo a estruturação daquele Orgão e conseqüentemente seu bom funcionamento.
Sentimo-nos, todos nós nordestinos, orgulhosos de termos_ sido partícipes desse ato.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SEVERO GOMES NA SESSÃO DE /0-10-85 EQUE.
EVTREGUE ,j REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro
unundou, logo após o discurso do Senador Roberto
Campos. na semana passada, que a resposta seria dada
na sessão de ontem que, infelizmente, não se realizou pe-.
las razões conhecidas.
Lamentamos profundamente que o nobre representante de Mato Grosso não esteja presente, hoje, quando
podt:mos fm~er este discurso, mas entendemos que seria
uma desconsideração para com o Senado e a opinião
pública o adiamento de nossa réplica à espera de sua volta ao plenário desta Casa.
Sr. P~csidente, Srs. Senadores,
O ilustre Senador Roberto Campos apresentou, na última quarta-feira, neste plenário, uma análise crítica das
tendências económicas da Nova República e da proposta
orçamentária submetida ao exame do Congresso.
Na verdade, a peça trazida ao senado não é uma análise, mas um amontoado de idéias fascístas, afirmações infundadas e propostas de recolonização do Brasil, como
passaremos a demonstrar.
Comecemos pelas idéias fascistas: Pode-se ler, já na oitava linha daquele discurso- palavras do Senador:: "'Temos agora uma equipe económica homogênea. Os economistas de esquerda estão no Poder". Mais adiante, encontramos expressões como "Goulartismo sofisticado" e
"Projeto Allende de expropriação da poupança", evidenciando a preocupação de retu(ar ideologicamente o
grupo de auxiliares do Presidente Sarney.
Cumpre notar que não existe, naquele exórdio, nenhuma alegação que leve à crença de que a equipe é esquerdiMa. Nenhum fato, nenhuma tendêncía, nenhum número, nada. Simplesmente o Senador Roberto Campos se
investe nas funções de polícia política e ficha ideológicamente os integrantes do Governo, na esperança de restabelecer os- tempos de caça às Bruxas.
Por qui! devem ser classificados de esquerdistas os Ministros económicos da Nova República?
Mereceriam eles a etíqueta de esquerdistas porque não
se envolveram em nenhum dos escândalos tinanceiros
dos Governos anteriores?
Porventura são de esquerda os economistas que ainda
nãp tiveram a oportunidade de desapropriar sUcatas per~
tcncentes à certas empresas estrangeiras, pagando o
dobro do valor de equipamentos novos? ou os que, depois de envolvidos nessas •estatizações", empenham-se
agora em promover .. desestatizações" igualmente lesivas
aos interesses_ do tesouro?
Quem sabe seriam de _esquerda os economistas que
não se propõem a furtar o salário dos trabalhadores,
nem a submeter o Brasil às imposições de potências estrangeims. Ou aqueles que nunca tiverem a seus nomes
vinculados ao mau uso de ctinheiros públicos. Ou aqueles
que não deixaram seus cargos no Ministério para assu4
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· mir, no dia seguinte, a direção de enipresas mUltinacio~
na is que, até a véspera, tinham negócios com sua:s pastas.
Terminamos o exame- de muitos i::olnportameittos e
atitudes, e não conseguimos chegar às razões que levaram o Senador Roberto Campos a dizer que a atual equipe econômica ê esquerdKtã. Talvez ele tenha se enganado nesse ponto, como se enganou logo a seguir, qUando
afirmou que "o Governo tem de tudo, desde burgueses
populistas até PhDs instrumentados". Estamos diante de
um exagero evidente, pois é notório que faltam a este governo os corruptos e os entreguístas. Logo, este governo
não tem de tudo.
A moralidade_ das pessoas constitui a grande di-ferença
entre as equipes econômicas que estão sendo compara~
dus, e ninguém ignora esse fato. Ao agitar o eSpantalho
do esguerdismo, o que se busca é o caminho do gOlpe de
estudo. Mas estão equivocados os que pensam que poderão aproveitar-se impunemente da sombra do poder militar. As forças armadas não serão luGibriadas__outra vez
pelos d_efensores de suposto liberalismo que se traduz
pelo apadrinhamento de interesses c(ue acabam pordesmoralizar a livre iníci3Iiva e comprometer a soberania
nacional.
Ao. fascismo explícito da pregação golpista correspondem, no discurso, as- posições de fascismo implícito.
Como esta, por exemplo: diz o Senador Roberto Campos: "Estamos ainda_ longe de uma política económica
abrangente, ou sequer coerente .. Isso exigiria a formulação coordenada de várias políticas: a monetária, a fiS~
cal, a salarial e a cambial". Um grupo de sábios formularia essas políticas, de cima para baixo, naturalmente.,
Ora, as questões monetárias, fiscais, salariais e cambiais resumem, na prática, quase a totalidade dos conflitos de interesses existentes no seio da sociedade, :eor isso,
nos regimes livres, essas _questões devem ser resolvidas
através da negociação política entre os grupos sociais
afetados pelas _decisões. Aos governos democrâticos
compete apenas formul_ar__as prorostas e garantir a igualdade de direitos entre os negociadores. As eventu_ais incorrências decorrem da permanante negociação dos conflitos.
Atribuir a formulação daslin_h_a_s políticas a um grupo
de entendidos é vezo de regimes autoritários. Nós t_emos
ainda bem fresca na meritória a lembrança do. que os entendidos fizeram nos últímos vinte anos, de~id_indo sempre contra os interess_es do. povo. E assim agindo ele nos
deixaram a dívida externa, a-dívida _interna, a inf1ação e
todas as mazelas que a Nova República tem de e_!l-frentar.
Mas o Senador Roberto Campos sabe disso, e faz a
crítica à ausência de políticas somente _de brincadeiras.
Vejam que, depois de investir contra _a falta de uma polí_ _tica econômica, ele ataca a poHtica cuja existência acabou de negar: "minha previsão - mais que uma previsão, minha profecia~ é que a nova politica comprometerá o ajuste externo, tão penosamente alcançado, sem
melhorar o ajuste interno, tão intensamente deseja<;lo".
Onde está a verdade? Na posição fascista que reinvidi~
ca uma ordem imposta à socieCiade, ou na ·preocupação
com o ajuste externo'? Não pode passar despercebido o
fato de que o Senador Campos usou a expressão "ajuste
externo", bem ao sabor dos países credores. Do ponto de
vista brasileiro, existe um enorme "desajuste externo",
que nos obriga a maciças transferências de_ recurSõs.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Ao combater as idéias de alguns membros da equipe
económica da Nova República, o nobre representãntede
Mato Grosso comparou-as às idéias do ex-Minjstro Dei~
fim Netto, e gastou loiigo tempo tentanto provar as .semelhanças. Atentem para o ridículo: se as teses do grupo
acusado de esquecimento são as mesmas teses do Sr.
Delfim Netto, Delfim é também esquerdista.
Na ânsia de justificar esse absUJ::do, o Senador Campos
comete o desatinvo de transformar Delfim em inspirador
de Juscelino Kubistchek e de Getúlio Vargas, pois atribui ao ex-Ministro a formulação das linhas desenvolvidas seguidas por aqueles governantes. Ora, Getúlio e
Jusceiirlo foram apenas intérpretes da vontade nacional,
que sempre objetivou livrar~se da tutela externa e da miséria- -que aflige graride p-arte- de nosso povo.
Emborà errando as fontes, portanto, tem razão o Senador Campos quando observa que "a retórica e as ide-
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'ias que expectoram as· economistas do PMDB não são
Qri~inais". Nem poderiam ser, porque não são eles, e
não somos n6s, os primeiros a defender os interesses nacionais, no curso da história.
Como também teriaffi razão· os economistas do
PMDB, se observassem que a retórica e as idéias do Senador CampOs hão são as-centelhas da tormenta, O barulho que as acompanha vem da expectoração de quem
não suporta respirar os novos ares que restauraram as
esperanças de- uma --nação independente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Van1.os- agO_ra ·a "afgtiris exemplos de afirmações infundadas do Senador Campos.
Diz ele, em dado momento, que "os encargos relacionados com a dívida externa e interna não atingiram, no
prfmerro-·semestre deste ano, sequer metade do déficit de
caixa". Não sabemos onde o Senador foi encontrar isso.
Só o giro da dívida interna exigiu, OQ ·primeiro semestre,
a _emissão d~ títulos no_valor de 115 trilhões de cruzeirp_s_.
Eo>sa quantia representa quase três vezes a arrecadação
tributária da União do_ período.
No Orçame!lto do próximo ano, 243 trilhões de crui'eii'õS correSpondem a encargos financeiros, enquanto
tQdas as-outras despesas da União somam 413 trilhões,
São dispensáveis, portanto: as recomendações do Sena- dor Campos -no Sentido de desestatizar empresas ou cortar gastos para re.<;o]ver a questão do déficit: o cerne do
prohlt!ITta está niesmo nas dívidas herdadas pela Nova
R10:púhlica. O que o Orçamento de 1986 faz é explicitar o
déficit que já existia, e a Velha República escamoteava.
Infundadas também as afirmações de_ que no Orçamento de 1986 "não fpram incluídas despesas de substaf)._ci~! ma@itude_ CQI110: os dêficits _do sist~ma previdenciário; dívidas externas das emPresas- estaiãis- ifl3.dimplentes (GB-588, MF-30 e MF-09): e débitos de Estados
e Municípios, honrados pelo Tesouro Naciónal". Já nes~
te ano· o sistema previdenciârio deixará de apresentar défícJL _gra,çaS à austeridade- da nova admi_ni_stração, e por
issO não há déficit previsto para 1986. Quanto- às dívidas
das estatais, dos Estados e dos Municípios, o Senador
Campos falta com a verdade: a provisão orçamentária
j'J<!fiL_tõ§_~~§___jJens pode ser encontrada na dotação
32Ql.OJ080342:zt-s5 -_encargos da dívida pública fundada htcrna. São 7 trilhões e 644 bilhões de cruzeiros.
PoiJGO responsável aii1da é a anâlise de um suposto
"duplo risco: oficializar-se, pela aprovação da lei de
!flCloS,__l.lm enorm~ défi~it, e peft11itir_ q_ue ele-ã1naa cresça
r)elOs -d(sfleildlõS~~-Bãnco do Brasil:Quem nos garantiró que, além dãs deSpesas alocadas no Orçamento Fiscal
para subsídios à aquisição de produtos agrfcolas, o Conselho Monetário não autorize, e o Banco do Brasil não
faÇa, despeSas adicionai_s, independentemente do Congrc..;so"'? Ora, quem garante é a própria lei de meios, que
o Senador Campos não se deu ao trabalho de ler com
.cuidado. Diz o parágrafo único do artigo 3~: "É vedada a
cri{.lçào ou o r_econhecimento de despesas não previstas
no Orçamento Geral da União, inCluindo subsídios ou
encargos de qualquer natureza e a atribuição ao Tesouro
Nacional de despesas realizadas com adiantamentos de
recursos pelo B~nco Central do Brasil ou pelo Banco do
Brasil S_fA".
Enganosa também é_ a afirmação de que o Orçamento
para 1986 "acarreta aumento da proporção do déficit em
relação ao PlB", Os orçamentos anteriores não incluíam
as despesas com o giro ·das dívidas e, por isso, não se
pode estabelecer comparação entre a proposta que está
no_ CQngresso e a dos af!-OS anterior~. O custo das dívidas, não incluído no Orçamento de 1984, foi de 104 trilhões de cruz.eir"os; e só ele representava muito mais do
_que os 5,9% do PIB previstos para 1986.
Sem fundam~nto, igualmente, são as afirmações, relati~as ao déficiC- palavras do Senador Roberto Campos
-de que o "poblema é o descontrole financeiro das emPresas públicas" e ..o problema fundamental... é a insuficiente poupança das estatais deficitárias", Como Q SJ::nador Campos certamente não ignora, os déficits aparecem
sobretudo nas empresas das áreas de siderurgia e energia
clétrica, e se devem à prática de preços administrados. O
açrr-e a-energia estão sendo fornecidos a custos rebaixado~ para facilitar as exportações e assim gerar as divisas
nC_cessárias ão giro da dívida externa. Essa é um_a das
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cnusas pelas quais os Estados Unidos procuram sobretaxar nossos produtos. Então. boa parte do êxito do setor
voluntâl'1ó ·da economia se deve ao sacríficio consciente
·do setor coercitivO, para usar a nomeclatura do Senador
Roherto Campos.
Outra inve_rd_ade c;;stá contida na afirmação _de que "a
nova equipe parece ter evoluído da tese da moratória
unilateral para a tese de capitalização e, mais recentemente, do dinheiro novo. A tese da moratória perdeu
seus-atrativos à medida em que o PMDB se aproximava
do poder''.
Ora, a tese da moratória unilateral é do PMDB, que a
consagfa em doéurrientos do Partido. Entretanto, não
podemos esquecer que o Governo não é do PMDB, mas
da Aliança Democrática, e o pacto da Aliança não de·
fende a moratória.
Poderíamos ainda alinhar outras alegações sem base
do Senador Roberto Campos, mas não queremos abusar
da paciência dos Srs. Senadores. A partir deste momento, passamos à análise das propostas de recolonização do
Bn1sil, embutidas no discurso.
O Sr. Virgflio Távora- Eminente Senador, antes de
V. Ex~ pUssar para outro c~pítulo da sua anâlise,
pcrmitU-noS um aparte'?

O SR. SEVERO GOMES- Eu pediria a V, Ex• ...

O Sr. Virgílio Távora- Porque o aparte vai ser referente à parte primeira, e nos parece que V. Ex• está
dQbrando a pC1gina.
O SR. SEVERO GOMES- Ouço com o maior pra-

zer o seu aparte.
O Sr. Virgíl!9 Távora - Caro colega, lamentamos
muitíssimo que o P-MDB, convocado que foi, justamen-urn<J, mas v~ilas vezes-;--para discutir neste plenário o orçatriento de 1986,_haja, por razõe_s que devem
ser convincentes, não comparecido à explanação que fizemos sobre o mesmo orçamento. O nosso silêncio neste
momento, até agora, se deve à resposta que o partido está· dando à argumentação- de um Senador que, embora
pertencendo a nossa agremiação, necessariamente por
suas idéias, algumas discordantes das linhas mestras do
PDS, não são por ele esposadas. Mas esse silêncio não
significa que na parte do orçamento estejamos em acordo com alguns dos conceitos emitidos por V. Ex.• E estimaríamos muitfssimo, assim como, com o mérito que lhe
reconhecemos, o Senador Severo Gomes teve o encargo
d_e_ responder às alegativas do Senador Campos - por
isso_ é que ficamos sempre nos números, gostamos muito
mais do que as opiniões conceituais- assim também, tenh<.Lmos nós o prazer de v~r rebatidas aquelas afirmativ-as que daquela tribuna f:zemos sobre o orçamento do
próximo ano, mostrando que, ou mudou a aritmética ou
lllguma coisa da proposta orçamentária, assinada por
José Sarney, Presidente _da República, estâ equivocada
nos seus oúm~~os_maiores._ O aparte que damos a V, E.x•,
tem por escopO justamente não deixar passar em julgado, porque a proposta orçamentária nos faz arcar com a
responsabilidade enorme, aprovada que será, está claro,
não a vamos rejeitar; nem temos número para isso, mas
responsabilidade muito maior teremos nós do Congresso
Nacional se não discutirmos pelo menos o fulcro desses
_grandes números que a delineiam. Era o que gostaríamos
de dizer a V. Ex•, que, até prova em contrário, não batem com as afirmativas da Mensagem que a encapa.
te~ nã~

O SR. SEVE_RO .GOMES- Nobre Senado~ Virgílio
T<.ivora, infelizmente não me encontrava em plenário por
ocasiiío do discurso de V. E.x•
O Sr. Virgílio Távora- Mas V. Ex• foi aviSado com
vários dias de antecedência. Lamentavelmente V. Ex• é
muito ocupado, mas os seus· Líderes e Vice-Lfderes da
Aliança até marcaram o dia aprazado. Apelamos para o
testemunho do Senador José Lins e do Senador Marcondes Gadelha se não marcaram a data para que asSim fosse feito.
O SR. SEVERO GOMFS - Nada ohstante essas
ocupações que são verdadeiras, nobre Senador Virgílio
Távora, ontem-à tUrde exãminei superficialmente o discurso de V. Ex~ e entendi que deveria tratá-lo num mo·
menta inteiramente dedicado ao trabalho de V. Ex'
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O Sr. Virgílio Távora- Felicitamo-nos por tal. Pela
primeira vez vamos ter um debate sobre os números da
Nova República. Muito agradecido a_V. Ex• Agora, só

pediria que V. Ex• informasse o dia certo em que o fará,
porque temos também viagem marcada para a nossa terra e não gostaríamos que isso se desse em nossa ausência.

O SR. SEVERO GOMES- Na próxiina semana avisarei, para podermos discutir os argumentos salientados
por V. Ex• Muito obrigado pelo seu aparte,
Mas, iniciando o exame das propostas de recolonização do Brasil, disse o nobre representante de Mato
Grosso textualmente:
~·Nosso problema atual não é o de escassez de divisas
para transferir, de vez que conseguimos adequados saldos de exportação, graças ao setor voluntário, isto é, o
setor privado da economia (em contrapartida ao setor
coercitivo, isto ê, o ·setor público da economia). O
problema é o_ descontrole financeiro das empresas públicas, que obriga o Tesouro a honrar seus avais. Em outras
palavras, é a insuficiência de poupança interna do setor
coercitivo. E para isso os três remédios óbvios são: a)
cortes drásticos nas despesas dessas empresas; b) conversão, na medida do possível, da dívida externa em participações acionúrias; c) desestatização, a fim de gerar receitas para o Governo e Prevenir; no futuro, o surgimento
de novos focos deficitários". Embora o discurso inteiro
seja um manual de alienação do patrimônio nacional,
este trecho merece cuidado especial.
Como vimos, o Senador Roberto Campos acha que
nosso problema atuUI não é o de divisas para transferir,
embora estejamos transferindo recursos que dariam pcira
multiplicar a quantidade de alimentos colocados à disposição de todos os brasileiros. Ao saber que essa transferência se Tãz à custa da fome de milhões de pessoas, nem
mesmo um banqueiro americano teii2.Coragem de declarar que o Brasil não enfrenta problemas para transferir
divisas.
--Mais ainda: o Senador Roberto Cumpos quer a "conversão, na medida do possível, da dívida externa em participações acionáfiiis", depois, é claro, de debilitar asestatais através de •·cortes drásticos nas despesas dessas
empresas".
Ora, é evidente que a conversão da díVida em participações acionárias não faria desaparecer os compr9missos externos. Apenas as remessas que agora fazemos, por
conta de amortizações e pagamento de juros, seriam feitas para o pagamento de lucros e diVidendos ..Os compromissos ficariam provavelmente ainda mais pesados,
pois, em geral, a lucratividade das_empresas é superior à
taxa de juros. E nos setores em ;que--a-rentabilidade fosse
inferior à taxa de juros, os credores não seriam tolos
para trocar a dívida pelo controle_ das empresas.
Então, o que o Senador Roberto Campos na verdade
está propondo é que entreguemos a PETROBRÁS e dew
mais empresas rentáveis aoS banqueiros internacionais, e
ainda continuemos a remetei Os mesmos bilhões_de dólares anuais para as metrópoles. O tributo colonial que
hoje é exigido com o nome de juro! passaria a ser cobraw
do com o apelido de dividendo. E a economia brasileira,
já em boa parte controlada por decisões tomadas no exterior, ficaria com todos os setores vitais sob domfnio estrangeiro.
Esse projeto neocolonia!ista fá é tratado abertamente
nus potencias centrais. Há alguns meses, a primeira Ministra Margareth Tatcher propós que os subdesenvolvidos entregassem seus ativos aos credores. Na última
sexta-feira, dois dias depois do discurso _do Senador Roberto Campos, o Correio Braziliense estampou, em sua
página nove, artigo procedente dos Estados Unidos, a
respeito da díVida 1atinowamericana. Permito-me reproduzir um trecho muito sugestiVO:
.. Um alto funcionário d_o Tcsour_o__di_s_s_e_ que o Governo não pretende comprometer mais recursos para o Banco Mundial, por considerar que a salvação dos países endividados é favorecer o ingresso de capitais estrangeiros,
em um leilão virtual de suas empresas entre os credores",
Friso as últimas palavras: um leilão virtual de suas empresas entre os credores.
Como se isso não bastasse, há im·estidas de carâter colonialista também contra o Ministério -da Ciência e Tecnologia, contra a proteção ao similar e contra a reserva
de mercado na área de informática,
Não sei a que atribuir esse ímpeto do Senador Campos
contra a reserva de mercado estabelecida em favor de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

eniJ)resaS nacióriaiS:-o Brasil criou uma reserva de mercado hú trinta anos, em beneficio de um grupo de multinucionais do setor automobilístic_o, e não me lembro de
ter Ouvido ou !ido protestos do Senador Campos contra
esse oligopólio. Será que S. Ex• nunca se deu conta dessa
reserva de mercado ou entende que a reserva pode ser
feita, desde que para empresas estrangeiras?
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?

--o SR. SEVERO GOMES -

Nobre Senador Benedito Ferreira, ouço o aparte de V. Ex• com o maior prazer.

O Sr. Benedito Ferreira- Muito obrigado. Nobre Senador Severo Gomes. Ou minha memória é fraca, ou
não entendi bem o discurso do Senador Roberto Campos. Na -realidade, o que-eu entendi da fala do re-ferido
Senador é.que $_ Ex• indicava como fórmula para resolver problema da dívida interna, a venda de ações das empresas estatais. Parece-me foi o que concluí- que S. Ex•
indica.va com<? terapêutica para a dívida interna a ve.nd~
de participação ou de ações das empresas estatais. Não
en:fe-nâl; -n-•fOportunidade, que S. Ex• estivesse recomendando a venda do controle ac:ionário, ou parte do mes- mo para a liquidação de dívidas externas. Eu gostaria
que V. Ex~, já que está transcrevendo períodos do discurso de S. Ex• o Senador Roberto Campos- lamentavelmente ausente neste momento-, mas quero crer que da
leitura - e a nossa taquigrafia é muito fiel - por certo
V_ Ex• irá entender salvo melhor juízo, que essa era a terapêutica indicada pelo Senador Roberto Campos, com
referência ao capítulo da dívida interna.
O SR. SEVERO GOMES- Muito obrigado pelo seu
aparte, nObre Senador Benedito Ferreira. Infelizmente
nüo estou aqui com o texto do discurso do nobre Senador Roberto Campos, mas farei chegar as mãos de V.
Ex•. ou num debate aqui no plenário, o texto que serViu
.de base para esta análise. Mas gostaria de lembrar, mesmo quC a referência fosse a solução da dívida interna das
empresas estatais, eu gostaria de lembrar um episódio reJutívamente recente na história do nosso País, em que a
Companhia Vale do Rio Doce teve uma massa de ações
provenientes da conversão de debêntures passadas para
as mãos privadas e quase que o Tesouro perde o cOntrole
dessa empresa sem que isso representasse algum aporte
significutivú de recursos para essas empresas. Muito
obrigado.
Sr. -Presidente. Srs. Senadores, tendo vivido intensamente as vicissitudes de nossa política económica nas
três últiinas décadas- disse o Senador Campos-, acredito que ao Brus.il hoje se aplica aquilo que o PrimeiroMinistro-fr:ifilês Callaghan disse sobre s_eu próprio país,
então afligido por uma crise de inflação e desemprego:
"Tc mos vivido longamente com tempo emprestado, com
dinheiro emprestado e até com idéias emprestadas. E vi\lêrrnrS nUm mundo demasiado conturbado para prometer que em poucos meses ou mesmo num par de anos entrare:mos na terra prometida".
Pois bem, devemos reconhecer que nós brasileiros
também temos vivido longamente com tempo emprestado. Tempo que tomamos das crianças que morrem antes
de completar um ano, em porcentagens inadmissíveis
nos países civilizados. Tempo que tomamos de nossos
putrícios que desaparecem prematuramente, vitimados
pelos males do subdesenvolvimento.
Temos vivido com dinheiro emprestado, sem perceber
que esse dinheiro é moeda falsa, cunhada na véspera do
-empréstimo, e ainda deixamos que os falsários estipulem
as condições paru o pagamento.
Temos vivido com idéias emprestadas, idéias que não
consultam aos interesses nucionais~ Mas um dia, que não
está longe, qu<mto este País se levantar do berço esplêndido, estarú tmnsformado nu t~rra prometida.
l'Vtuito obrigado. (Muito bem! Palmas.) .
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VJJW{L/0 TÁVORA, NA SESSÃO DE 8-10-85.
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SA{DO
COM JNCORRECOES NO DCN- SEÇÀO JJDL' 11-10-85.-

O SR. VIRGILIO TÁ VORA(PDS- CE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ante_s de mais nada vamos nos congratular com aqueles repre-sentantes da Aliança Democrática que ainda
permanecem em plenário: os defensores da política
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econômico-financeira do Governo a tua! nesta CaSa, seus
corregiligionúrios embora suficientemente avisados e
apraza-dos p:1ru aquí virerõ discutir o ussunto, parece que
sofrem de amnésia. Amnésia, doença que também, sói
ser muito comum hoje em todos aqueles que tomaram
responsabilidade da direção do País recentemente, quan~
do atitudes assumem bem diferentes daquelas proclamadas, seja em praça públíca, seja da tribuna desta Casa,
seja em conferências.
Vamos examinar, conforme dissemos, nesta hora de
que dispomos, não vamos exceder nem meio minuto, Sr.
Presidente, o Orçamento para 1986 e chamar a atenção
desta Casa, com toda fiii:Zã dos números que o retratam.
Não emitiremos conceitos opinativos, nem discutiremos
teorias econômicas que podem ser contraditadas; vamos,
sim, apoiar, aplaudir aquilo que de b_om se contém nessa
mensagem e, ao mesmo tempo, chamar a atenção de todos os Srs. Senadores da responsabilidade que cabe a
este Congresso, quando lhe é enviada uma Proposta
Orçamentária da forma que esta vem e ao mesmo tempo
proclama o Executivo, pelos seus mais abalizados portavozes, pelos seus Ministros da área econômica, que caberú ao Parlamento decidir como cobrir o déficit que se
apresenta que,_c_omo todos os Srs. sabem, é da ordem de
grandeza de 211 trilhões de cruzeiros.
Srs. Senadores, pela primeira vez, tentativa honestareconhecemos- procurou-se unificar o Orçamento Fiscal e o Orçamento Monetário. Não foi completada a realização daquilo que havia sido levado como esperança na
pregação da Aliança Democrática, justamente a unificação dos três orçamentos. Ainda está de fora, aquele
. considerado o mais opulento em recursos, que é o Orçamento das Estatais, mas reconhecemos, e isto hâ de se fazer coro, estamos resumindo esta primeira parte, com to_dos_uqueles que bateram palmas, de que já foi um grande
passo a frente.
Comecemos por afirmar o que a unificação permitiu e
aquilo que ela está escondendo.
A unificação busca os seguintes objetivos principais:
I0 ) tornar transparentes os gastos do Governo Federal, explicitando os subsídios diretos e indiretos. A última parte sim, a primeira ainda não. Vão ver que a transparência de gastos está para ser atingida; estamos na
zona da penumbra;
2~>)
possibilitai' uma visão dos gastos públicos, mais
próximos da realidade, de modo a auxiliar o Poder
Público e o Congresso Nacional na definição do déficit
fiscal.
Realmente, isto da( é tentado neste orçamento. Mas V.
Ex~s vão ver, quando da fixação desse déficit fiscal, as dificuldades, que só mesmo- e aqui a modéstia é jogada
de lado- uma pessoa que gosta de números, sua profissãO é engenharia, podia, em se debruçando sobre esse calhamaço, ver realmente as magnitudes_desses déficits em
referência aos do corrente ano;
3~') estabelecer limites orçamentários para todas as
despesas do Governo, menos as das estatais, está claro,
eliminando-se as contas em aberto. Um passo avantajado. Mas estabelecer limite orçamentário para todas as
despesas do Governo, nós não vemos ilinda retratado.
O déficit fiscal, confessado, do orçamento fiscal (não é
o déficit do orçamento consolidado) é de 16 trilhõcs de
cruzeiros que, somados aos 195 trilhões do déficit do
orçamento monetário, chegou àquela cifra que afirmamos aos senhort..-s: 21 [ trilhões de cruzeiros.
Só para que tenham uma pequena idéia- e vamos repetir isso várias vezes na nossa exposição- 211 trilhões
de cruzeiros é, aproximadamente, um terço da despesa
to lu! desse orçamento unificado e a metade da receita do
mesmo. Gostaríamos que isso ficasse bem lembrado.
Este déficit deverá ser coberto por operações de crédito assim distribuídos- quem está dizendo isso não é o
orador é a Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúbl:ca- 195 trilhões de cruzeiros de operações internas e operações de crédito externas no valor
de 15,7 trilhões de cruzeiros.
O déficit fiscal necessita de 0,3 trilhões de crédito interno - 300 bilhões para nós jú está muito pouco, já estamos lidundo com trilhõt:s e chegando aos quatrilhões
- c I5,7 trilhões de créditos externos.
Entào, ponto a assinalar: o Governo que afirmava que
não ía precisar de créditos externos, o Governo que tanto exorci~ou esse sistema, eSse meio de cobrir déficits inw
ternos, fuz upelo para essa parcela de crédito C)(.terno a
fim de cobrir o se_u déficit.
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postos já est~o aqui dentro, e não tenham a menor dúvi~
da, para enfrentar estes 21 t trilhões de défiCit reã1mente
aiild<l vai o Governo querer aumentar imposto. Mas, se
Foi-nos acenado: hâ um déficit, e a meta verdade ê pior
realmente truzemos a despesa para os níveis que vamos
do que a verdade, hã um déficit de 211 trilhões de cruZeíd<~quiapouco anüO~nãlH)Sllíveis da nossa vontade,
ros que é afirmado - nós prec:isamos combater com o
mas exatumente aqueles que, fruto de cálculo, como aqui
anunciado, tomados 140% de inOação. Dando-se um cré~
aumento de impostos, com cortes de despesa, com lançamenta de papéis e emissão primária de moeda. t uma
dilo de dJJvida_aQ Governo, aceitamos mesnto as de_spe~
maneira clássica de se fechar o gap. Mas agora é que os
sus calculadas u base de 165%, nós ieremOs uma écãno~
seus bens vão ver que calculadas a receita e a despesa, pemi<t de quase SO trHhões de cruzeiros. que diminuiriam
muito, de um lado, esta necessidade de finandamento e,
los parâmetros não por nós escolhidos, mas por Sua Excelência o Senhor Presidente da República e todos os
de_ outra,_ esta ânsia de querer, a t()dO _pano, aumento de
IITipost6S. NUo sabemos se bem explicado. Os dados, as
seus auxiliares, vamos chegar a uma conclusão que nos
deix.a de sobreaviso.
_I<l_b~l_<_t.§1__ ~~~-re~()s_a() nosso_discurso,_ para não tornar
t;nOIJ_9_~on_a <!-1~~-ra_dósâíf~I-erl~eifiteriS.-Le~e'!losdo doEstamos resumindo ao máximo -:tomemos por base
u apresentação do atual Governo do seu quadro, do seu
cl.!_mCnto--:.ú1exo o·nosso pronunciamento só- as somas tomui decantado déficit de ~ixa. Despesa de 1985; 125,1
tuis.
trilhões de cruzeiros - em outros documentos já apare_
. _
cermn 125,4 _e receita 137 trilhões çfe cruzeiros. Estes
Entao, passando de 391 tnlh<:'es.!. para ché~armos a
dois números não são por nós arbitrados, sãO dO Gove~-~Uespesa~ da ordem de 269.340 _tolho~. ~osllj.namos de
no, são oficiais e que vão· sérv1r de buse para câlculo dos
ter e~mtuçado estas_ despesas, ISSO fot obJ:to de um re~
demais
quenmento nosso a Mesa, porque podenamos, então,
Esta." ao contrúrio das diferentc;s Propostas Orçamendiscuti~ us ~i_núcias ~os diferentes itens, teoricamente e
era_ mUlto facd obter !Sso,_p<;'rque estava na Proposta a~túrias de anos anteriores, não tem bem discriminada a
compawçilo das despesas dos diferentes itens em relação
te.nor que s.o':lado aos 7réchtos suplementares e ao_s :re-uos anos pretéritos. De maneira que .até para 0 ano_ de
ditos especwts, os quais, somadqs ~a to~os o_s credit?s
1985 houve que ser feita uma recomposição· penosa
---consta~les do orçamento de_ 1985, duo, ate o dm de hoje,
. :. :. . : e veJUm os senho~e~ as dlficuldad_es _51ue se tem d~ faqueles diferentes itens. ·Para nii.Õ sermos maçantes dirfamas, em relação às despesas: a despesa apresentada pelo
-zer- essas recornpos1çoes --104 tnlhoes de cruze1ros.
Orçamento de. !985 era de 82 trilhões e 3_00. bilhões de_
-~~t(t~:~:no~ porem aque(es porventura abertos desta
data ate o fim do ano.
cruzeiros. A Nova República a recalculou em 125 t.rilhúes.
Mas~ ~ão cansa~ V._ Ex~s, vamos resumir, sintetízandÜ, a ProPOSta-O-rçãrileTlfãrla· envl:rda ao Congresso
Agora, vamos prestar atenção: atualizando estes núNadon<:t-1 apresenta um aumento real da despesa da ormeros (82,3 trilhões) com uma inflação de 200% e acresdem de-45,2%, descontando-se a inflação prevista para
centando a inflação esperada pelo Governo para 1986
(140%), teremos 297 lrilhües de despesa. Vejam bem, os
1986, que, segundo a proposta orçamentária, haveria
panimetros dados pela Propo~ta são: inflação de I40%que ser base de cálculo, de 140% que os Senhores sabem
f)Ci'fe"i_~mnente que não há, E de.3.1,6% no_c:_~so_ Qe_a_dot_~:_trem !986 e cresciment.o_dP Produto Interno Bruto de 6%.
Portanto, a conclusão a que já vamos,p·oder Chegar -=---·-·mos uiTüfTi'iTIJÇão"riíêdia de (65%, que foi a que eles adoquando·aqui abrimos este documento e recebemos, pri~
taram, indi~ndo um total descontrole dos gastos públi~~,..-~ __JS_~o-~e--~~l_ac_iona com o orçamento anual- Lei de
meiro, na Mensagem n9 414/~5, o resumo assinado po_r
MeiOs, ·um·.J vez que-não estamos aqui nos referindo ao
Sua Excelência em__ que era explicado o total de despesa
receita, aliás, um resumo elucidativo .•Como nós chegaorçamento monetário, porque não é apresentada estimamos a números que, somados, dão 383 trilhõeS de cruzeiti va des-se orçainento a não ser a parte que nos r~ferimos,
ros, mais 8 trilhões acrescentado de receitas outras (porM pouco.
A"tirn!Cadação prevísta para \985 passa, portanto, de
que o orçamento vem equilibrado, mercê dess~s ope~
.82,3 trithõ~.;s de cruzeiros para 137 trilhões de cruzeiros
rações de crédito), nós chegamo"s à conclusão de que- e
Pela SEPLAN. Aceita-mo-la em 1985 qUe comparada
para isso é que gostaríamos de chamar a atenção de toda
a Casa- j{l há embutido na receita um aumento de im_c.om a_.r~ei,H _esti~ada_p~ra _19~6, em 391; I trilhões de
posto previsto pelo Poder Executivo, mas não explicita:
cruz·eiro5rCPr"éieiltã um-c'reséim"ênto"de 185,6%.
do na Mensagem,
'O Governo, aí, realmente, quanto à p-arte social, deu
Nào sabemos se fomos suficientemente claros, Vari·10 Srepetir: inflação de 140%? Aliás, isso n~o é segredo para
t.tulnenfo:~ "Cóflsiderãveis.
.
_ O Ensmo_ Regular 54,1 %; Saúde, 50,7%; HabJtação
ninguém, pois segredo de Estado não existe, o ExecutivO
ni:io calculou (:Om base em 140% e sim com a de 165_%--::---~r,ha~a. 4~2o/Q; Reforma Agrária, 328%; Recuperação da
Os Srs. Líderes do Governo loJDem nota e veja_~ ~de~-----= - ~1a[ha -R_odovfári_a-~ que é u111 do~ itens que mais vai pe-f.àf nesse="d~IT'rrierifo =-92%; crescimento real 34,4%.
pois se o discurso- que, aliás, está afastado at_é um PôU- ·
co das notas para ser o mais condensado possível- conPara Ciêri.cia e Tecnologia- tudo isso a que me refiro é
fere, se os números foram ou não corretos.
l.\-u~entore~l.__ ryão estou ":'e referindo a aumento noJ?inaf. descontildã:à ínll_ação. Esses crescimentos, vamos rePois bem, vamos fazer a comparação da receita pa-ra
co.nhec<;r_, n_ãq somqs_somente críticos, vamos reçonhecer
verem se estamos ou não afirmando algo que é- i"i'icoftfes~
9 que há de bom-no orçamento, são cOerentes Cõin aS
tável. Partamosdoccntoetrintaesetetrilhões,em 1985,
estimativa da SEPLAN, portanto nada nosso. GOStaria ~
priorid:.1des estabelecidas pelo Governo.
de chama_ r u_ate~ção s~ para e:sses três -números·:-_ f~zemos
Agora, Srs. Senadores, vejamos as conseqüências macroeconómicas desse orçamento.
uma proJeÇao, mflaçao prevtsta para 1986 de 140% e
ma_is 6% do cre.~cime~to_ do Pl~, dados oficia~s, os Sr~.
O~..cr.es.cir:t:~ento real da ordem de 31,6% nas despesas,
va.mp_s sçr clar_os, crescimento real, indica que não fiouve
tcnam apenas_ 337 ~nlho_es receita; mas se agimos -com
base naquela mfluçao, nao de 14~%, mas de 165%, que
preocupação em conter o déficit público, aqui entendido
aquela com a qual .r~lmente f01 procurado montar _a
como sendo apenas 0 da União, que não estamos falan~roposta Orç~mentana, ~as cl~ro, levando e_m c~~ta o
do no déficit do orçamento monetário.
aL1:ment~ de 6 10 do :'IB, no~ te~1~mos, _em 1986, um_a re_:_ ___ O !inancíamento do déficit via operações de crédito inAgora, gostaríamos de nos deter um momento nestes
195,3 trilhões de cruzeiros, de empréstimos internos.

Como podemos obter isto? Com colocação de papéis.
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como está afirmado aqui, a inflaç~o a ser-{omãda poi- bã=
se, tamb6m, 0 número búsico da SEPLAN, a receita seria 337 trilhõesL Como a taxa de inflação usada foi a de
165%, seria de 371,3 trtlhões. É: preciSo que seja expiíCú~do antes que venha nos pedir que aumentemos um tostão
de imposto esta difCrer!Ça para 383,1 trilhões. Número
um, em todo este documento, ao contrário do que afirma do, não foi calculado com esta inflação; número dois,
existe embutido no cálculo da receita, um auniento de
imposto que ainda vai _ser levado à consideração destes
senhores. Então, não venh«m nos dizer que precisam
cobrir 21 1 trilhões em parre com impostos, porque im~

ternas da ?rdem d~ Cr.l ~95~3 tr.ilh~es devem pressionar
a ta_x~ de JUros, P?ls dJm.mu_J a hquJ.~ez d~ mercado ~onetano. E~ta ~ed1da preJudtcarã os mveshmentos pnva~
dos, co~tnbumdo para uma menor taxa de expansão da
-economia.
O Governo diz que a iniciativa privada deverá-sei" o
motor do Crescimento Económico, mas as medidas
<!presentadas - salvo entendimento que não temosindicam caminho inverso: o Governo quer ser a alavanca
do crescimento económico.
Senhores, não é nosso intuito cansâ-los para mostrar o
pro h lema que aqui foi anorado na Proposta bem de leve,
mas que só com os dados que vamos apresentar, vamos

chamar a atenção dos seÍlhores para a gravidade da situação.
Fala-se que se precisa de lO trilhões de cruzeiros para
o Orçamento Fiscal ser fechado.
Ante aquela enormidade de dados, seria pouco. Mas
ainda vai aumentar mais, jâ que vai ser por expansão
monetária mais exatamente a base monetária.
Sendo o superávit da balança comercial previsto em
USS 12,5 bilhões, isto representa a Criação de Moeda da
ordem de 250 trilhões de cruzeiros. Como o País tem encargos da dívida externa em torno de USI 13,6 bilhões
(estimativa do Bacen), não é nossa, sendo__ 80% deres~
ponsabilidade do GovçrnQ ordem de grandeza de (USI
10,9 bilhões), sabendo-se que apenas algumas empresas
estatais têm condições de pagar as suas próprias dívidas
(PETROBRÁS e CVRD), podemos estimar que desses
USJ 10,9 bilhões, uns US$ 8 bilhões ficariam sem serrecomprados. Isto é, o Governo tinha que pagar mesmo, o
que deve provocar- e, aí chamavam a atenção dos senhores da OpÓsiÇão- um ciescimento adicional da b~se
monetária de 160 trilhões de cruzeiios. Claro, 8 bilhões
de d_ólur~_ multiplicados pelo preço médio do dólar o
ano que- vem, que é ordem de grandeza de 20 mil cruzeiros.
Somad;.~s essas duas parcelas, vejam bem, 160 trilhões,
nece.<>sários para a contrapartida em cruzeiros desses
dólares que vão ser pagos lá fora, e 15,7 trilhões de emissão para cobrir o déficit fiscal, teríamos 175,7 trilhões.
Uti\ízando-se o muttiplícador dos meios de pagamen~
tos - de.<;cutpe-nos agora falarmos um bocadinho em
ecoriOmê(-mas
inuitó pOUCo- que foi de 1,758?
tomamos o mês de julho de 1985 que é a rnêdía do ano,
teremos um total de MI -esse total, no termo dos eco~
non1istas é, justamente, o sinônimo de Meios de Pagamentos -será da ordem de 308,9 trilhões de cruzeiros.
Isto é, l 75,7 trilhões multiplicados por esse multiplica~
dor, que ê 1,758, o que dá, justamente, 308,9 trilhões.
Como o Governo p-revê a captação de !95,3 trilhões,
teremos uma expansão de MI de 223,6 trí1hões e da base
monetárht de 64,60 trifhões de cruzeiros. Tomando~se
como base a MI de 1984 e a base monetária do mesmo
pcriodo, re.~pectivamente, 24,985 trilhões de cruzeiros e
15,013 trilhões de cruzeiros e sabendo-se que o crescimento dos agregados monetários foi, respectivamente,
de 236.9% e de 219,0% no final do período de julho de
J9R4 a julho de 1985, teremos o mesmo procedimento
que o Banco Central fez em seus cálculos.
ASsim tCiíamo"s-··uma base monetária em 1985 de
47 ,R9J trithões de cruzeiros e devemos terminar esse ano
com a base monetária -vamos ver se acertamos no número- 47,891 trilhões de cruzeiros. Se acertarmos de 45
tri" a 50 tri,_açlio· que estaremos dando um grande lance,
porCJue a e"conoinía· não é uma ciência tão exata assim, a
aritmética dá 47,891 trilhôes,
Então, em 1985, no fim deste ano, os meios de paga~
menta serão justamente Cr$ 84,175 trilhões. Em 86, a
hase monetária- basta multiplicar para se ter 64,66,jâ
referida há pouco, o MI da tal data, que seria CrS
113,600 trí.
A base monetária total para 86 seria o aumento de 86
mais aquilo que vinha de 85. Teremos Cri 112,5 trilhões
de cruzeiros e os Meios de Pagamento de Cr$ 197 trilhõcs. Mas, infelizmente, o financiamento externo não
fica só nisso, nos 15 trilhôes de cruzeiros. Temos ainda,
pelo I PNO, que V. Ex•s da situação possuem e que nós
tivemOs: vamoS: diZer, sub-repticiamente, porque não nos
foi dado i-1 honra de recebê-lo. EOtào, lá se prevê 4 bi~
lhões de dinheiro novo, New money, tão exorcizado pela
Nova R<!pública, mas está lá, e que agora estamos vendo
já aparecerem a_s primeiras fuinacinhas em Seul. Esses 4
bilhões dariam, a 20 mil _cruzeiros o dólar (média de
1986), 80 tri!hàes de cruzeiros.
Aí. vamos fazer uma concessão à Nova República,
aqueles 15,7 trilhões admitamos estar embutidos nesses
80: não vamos somá-los.
Então, tínhamos uma criação de- moeda de 240 trilhôcs, e MeioS-de Pagamento atingindo a 421,9 trilhôes.
Se o aumento da dívida interna vai ser aumentada nos
195 trilhões a que nos referimos, teremos um total de
2:26.6, uma base ffionetária de 129,9 trL Êsó dividir 226,6
pelo multiplicador citado, é claro que teremos a_ base
monetária de \986. Como a de 1985,jã prognosticamos

;,rat·ser
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em 47.9 tri vamos ter uma base monetária totarde 176
trilhões de cruzeiros c os meios de pagamento chegando
a Cr$ 31 O trilhões.

Se nós colocarmos esses valores. numa equação quantitativa de moeda. vamos chegar à conclusão de gue o
crescimento médio dos MeiQs de Pagamento, 269,2% e o ·
o:.:rcscimeoto anual do PIB rea16%, conforme 'ª:Ssegura o
Governo. nos vai dar, aí sim, numa regressão, uma innaçlio de 248,2%, muitíssimo diferente dos 140% a_que
alude Mensagem.
Senão vejamos: _
A) Crescimento Médio dos Meios de -PagamentoIMI)269.1% !310.814 .· 84.175} = 3,692 = 269,2%
8) Crescimento Anual do PIB Real: 6%
I + MI = (I + P) (I + Y)
3,691 =(I + P) 1,06 (I+ PJ= 3,69If1,06
P = 3,691/1,06- I
p = 24!S,2%
Desta Forma, a lnfraçlio Esperada Pura 1986 Não é de
140%, Como Prevê a Proposta Ofçamentária, e Sim -de
2-H~.2%.

VIII - Conclusão
Compete a todos nós conter a expansão real do orçamento. cortando o excesso de gastos corrente e de gastos
de capital, para gerar um orçamento equilibrado, sem
necessidade d·.! aumentar os impostos ou de aumentar a
dívida externa.. O Crescimento da dívida interna te_m que
ser controlada para não prejudicar a recupração do setor
privado.
_
_ __
O Crescimento observado em 1_984 (4,5%) e o esperado
para 1985 (5%), foi, praticamente; frutó do esforç_o do seto r privado. Portanto, o crescimento_ do setor público
como é propoSto pelo Goveri'lô pàra acererar o-desenvo_lvimento económico acabarã por acirrar a inflação, por
exagerar a estatização e comprometer o futuro do País.
O Discurso não concorda com a linha de açào proposta,
Considerações Principais
I. Não apresenta tanta transparência a proposta
orçumentária para 1986 quanto apregoa, jã que ao contrario do que determina a lei 4.320 não oferece a evo.:luçüode despesas com relação aos anos anteriores.
Aí. vamos dar folga aos taquígr3fos.
2. Os Pi! rã metros citados na mensagem não foram os
utilizados na fixação dos_ grandes números da despesa e
du receita. Se o fossem seriam elas. (orçamento Fisc!ll)
respectivamente Cr$ 308 trilhões e Cr$ 337 trilhões e não
Cr$ 391 trilhões e CrS 383 trilhões ( + Cr$ 8 trilhões de
receitas eventuais)
3. Na parte referente à receita hav~ria um aumento
real de arrecadação de 5,1%, o que indica uma majoração embutida e maciça de impostos.
Recordamos a V. Ex•s que dissemos que os cálculos da
receita são feito,~. levando em..conta um aumento de 6%
do PIB.
O Sr. Murilo Badaró- V. Ex' me permite um aparte?
O SR..VIRGIUO TÁVORA zer. nobre Lider.

Pois não. Com pra:·

O Sr. Murilo Badaró- Além de considerar irrefutável
'-l análise que V. Ex• está -fazendo ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Aí, é aritmética, é número.
O Sr. Murilo Badaró- É ã lógica irrefutável dos números. Apenas p3ra dizer que, como posição já tomada
pela nossa Bancada. a Bancada do PDS, a nossa discordúncia com relação a qualquer tentativa que aumenta a
C'-lrg:a tributária. Se não fósse pelo peso que ela representa na economia do País, até para ficar fiel à crítica erri
que, durante mais de lO anos, o PMDB fez de que oBrasil é o País que tem a maior carga fiscal d.o mundo. A
nossa posição já está tomada com relação a este assunto
e nós não temos nenhuma intenção de abrir mão dela,
para atender a uma situação que nãO encontra solução,
senão através da redução dos gastos~do Go·ve.rno, ou seja. o combate inflexível à inflação.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- O crescimento re~l da
despesa em relação ao orçamento_passado, quer dizer,
esse ano da ordem de 31 ,6%, indica, por outro lado, que

não houve preocupação em conter o deficit público (aqui
entendido como sendo apenas da União).
5. Q__ [inanciamento do deficit via op_eração de cfédito
interno .e exlcrnQçomo proposto, da ordem deCrS 195,3
trilbõcs e USI 15,7 milhões deve pressionar, e muito, a
taxa de juros c se torna problemática em um mercado já
a Camin110 da silturação. A colocação de. tantos papéis
·do Governo. Cr$ 195,3 trílhões é aproximadamente um
terço du poupança interna. A nossa poupança ínterna é
da ordem de grandeza de SOO trilhões.
6. Sem quantificar e levar em conta outros fatores, a
expansão de M l (meios de pagamento), face à criação de
moeda para cobertura de parte do superavit comercial
(tJ$~ ·Sôilhõ"es) restariam, na melhor hipótese, sem ser
tccompradof>. a captação de Cr$ \95 trilhões e a prevista
no I"' PND de US$ 4 bilhões levarão a inflação para
1986. não a 140 mas a 248,2%.
_ _J_ O deficit. previsto para t 986 é gigantesco, metade
dil receita-e um terço da despesa constante da proposta.
Se há um aumento real de despesa muito acima do crescimênto a ecõnofuia-(6%), sem levar em conta ainda que
algum dos seus itens. como de gastos de pessoal, estão visivelmente subestimados,- foi a grande surpresa que tivemos quando vimos a proposta. Não sabemos como,
uns-itens todos superestimados e, quando chega de .no
pcssoá( está subestimado, foi um aumento, para ser real,
de 130%, quando a própria innação jã falava em 140 ou
mais. - algo está certo, algo não há que ser revisto.
Chegamos à conclusão, e para a qual chamamos a
atenção dos nobres representantes da Situação, que
O Congresso constitucionalmente estã inibido de tocar
--nu estrutura da Lei de Meios.
Senhores, lá está em nossa bancada pro um pacote de
95 emendas apresentadas a proposta de 1986. Não temos
a menor dúvida de que nenhuma delas serã aprovada,
riJas teinos até_dCiVidas se a Comíssão Mista de Orçamento ao menos as 3ceitará. É constitucional e à Comi_s.sào
d<~mos a razão. Ficamos com a consciência tranqüila.
Vcj<~m bem. então nós não podemos tocar no orçamen-to.
Pensar em rejeitar a ·proposta Governamental é utopia. A exemplo da prática de antes de 1964 e que se estendeu também um pouco depois, o Executivo então
proceda - o eminente Senador Amaral Peixoto, Presidente do nosso Partido, lembra. bastante ele foi Ministro,
nós fomos Ministros naquela época, sabemos perfeitamente -.o Governo uma vez aprovada sua proposta,
proceda a um plano de economia, conhecido Plano de
- Economi'-l, enquanto·não·se-vota a Constituinte e nós re-tomamos os poderes para, justamente, modificar a proposta orçamentária, colocando seus números .den.tro da
rc-alidi.lde .com ·que nos defrontamos e não sacrificando o
Contríhuinte com mais impostos, além daquelas "provídl:ncias". já tomadas em 1985.
Ôs Senhores difãÔ qUe é um discurSo' de éiifiCã. Não! t
um discurso de crítica. mas, antes de tudo que procura
não elucid<~r, porque não temos a pretensão de elucidar
ninguém, mas é um discurso que mostra realmente com
número e podemos estiu enganado, gostadã.mos muitíssimo que algo aqui fosse retificado, um discurso que
mostra realmente o que nós estamos tomando de responSllbilidade e endossando essa Proposta constitucionalmente que só podemos aprovar ou rejeitar, sem que essas
advcrtênci<~s, .essas r_essalvas sejam feitas. E neste momento achamos, com orgulho, que as fazemos em nome
do nosso Partido e.em nome da Oposição. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. VIRG!LIO
TÁVORA EM SEU DISCURSO.
ORÇAMENTO PARA 1986
l - Introdução
A Mensagem Presidencial diz que o Projeto de Lei ora
apresentado reflete as diretrizes e as prioridade básicas
_que norteiam a Nova República:
-A fn~ependência
- A Liberdade
-A Soberania
- cY Desenvolvimento
- A opção pelo social e identidade cultural.
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Busca o Orçamento a Compatibilização do ..difícil
equilíbrio entre.as limitações dos recursos e as crescentes
ncç~;;::;~idades de um País. em desenvolvimento" como o
Brasil.
Recl!ssão, ociosidade de recursos e redução na renda
slto problemas que somados aos de natureza social nas
áreas de educação, de habitação de transporte e de. segumnça pública. de elevados índices de mortalidade infantil c geral, de doenças transmissíveis de desnutrição de
analfilbetismo e de desemprego, são os desafios colocados c que exigem medidas firmes e urgentes.
Primeira ohsei\;:a-çào: o país vem crescendo de forma
real desde 1984 (4,3%) e prevê-separa 1985 (5%), e para
1986 (6%), o que contradiz o aspecto da Recessão; se há
recursos ociosos, por que os dêficits públicos? Não se poderiil cortar os recursos ociosos e transferi-los para as
áreas mais necessitadas?
O Social será a primeira prioridade, devido_ o êxodo
rural. a inchação das cidades, a insegurança nas grandes
metrópoles e a situaçã() do Nordeste, face às. secas e às
enchentes.
A ênfuse será dada a:
-Educação
- S3úde
-Segurança Pública
-Habitação- Popular
-Emprego
- Incremento a Produção Agríc"ola
-:-"ReCuperação d<1 rede viária
- 0 Nordeste
II - A Unificação dos Orçamentos
Fiscal e Monetário
A Proposta Orçamentária tenta uma Unificação· ·do
Orçamento Monetário, fica de fora o Orçamento das Estillais.
A Unificação busca os seguintes objetivos principais:
-Tornar transparentes· os gastos do Governo Federal. explicitando-se os subsídios diretos e indiretos;
-Possibilitar uma visão dos gastos públicos mais
próxima da realidade, de modo a auxiliar o Poder Executivo e o Congresso Nacional na definição do déficit fiscal:
-Explicitar a dimensão do déficit fiscal e a formã-de
financiá-lo:
- Estabdecer !imítes orçamentários para todas as
.~csp~'>_~~- do governo (menos as despesas das estatais)
eliminando-se as c_ontàs em aberto.
Evidencia-se um dêficit fiSCal de 16,0 trilhões de cruí"eiros que somados <~os 195,0 trilhões do déficit do Orçamento Monetário ch~a a 211,0 trilhões de cruzeiros.

Esse déficit deverá ser coberto por operações de crêdito assim distribuídas: operações de crédito internas
I c}5,3 trilhões de Cruzeiros;- e operações de Crédito 6xter~
nas, de Cr$ 15,7 trilhões.
O déficit fiscal necessita de Cr$ 0,3 trihões de crédito
interno e de Cr$ 15.7 trilhões de crédito externo. O crédito externo aumentará a dívida externa, o que pressionará. ainda mais, o servi_ço da dívida, exigindo um esforço
maior da economia para exportar ou maior pressão nas
importações. o que aumentará o custo dos produtos que
usam insumos importados. A estimativa do Governo é
de exportações da ordem de UsS 27,5 bilhões e impor·
taçõcs da ordem de UsS 15,0 bilhões, o que dá superávit
na babnça comercial de Us$ 12,5 bilhões. _
E preciso saber qual o montante de rec.ursos em dólares estimado para pagar os novos encargos da dívida,
para se ter uma idéia do esforço que a Nação terã que fa7er para honrar os novos e maiores compromissos.
III - A Cobertura do Déficit
As operações de crédito internas prevêem Cr$ 195 3
trilhões, o que representa uma enorme filtração de po~
pança privada pelo setor público: ora, tal forma de resolver o déficit repercufiiá na taxa de juros.
_
As r~ceítas co_rrentes previstas devem aumentar em
210%, com relãção à arrecadação prevista para 1985, as
receitas de contribuição em 2 10,4%; a receita patrimonial. em 181,0%; a reCeita agropecuária em 300%; a receita industrial. em 141,8%; as transferências correntes em
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728,)%; Oiitras receitas correntes, em 156,7%; e as receitas tributãrias, em 176,5%, o que equivale dizer que o
Governo estã prevendo um aumento real da arrecadação

2,765 : 2,46

1,137

2,4

2,7288

1,137

X

J:.~

IV -

Orçam~nto

F"ascal

O orçamento não apresenta a evolução da despesa
com relação aos anos anteriores, conforme determina a

Poder Executiva_....,.... CRS 383,357 trilhões
Total
CR$ 391,100 trilhões

de 13,7%, -uma-YeZque trabalha com uma inflação de
140% A.A. E com uma taxa de crescimento da economia
de fi%.

O valor acima não consta de nehum Quadro apresentado na proposta orçamentária. No entanto, representa
o que se chama de lei de meios ou orçamento fiscal, dentro da sua composição usual.
Como não são apresentados os valores das despesas
efetuada,s ef'!l anos an~eriores e nem a previsão das de~pe
sas para 1985, não ê possfvel se fazer uma cOmparação
com os gastos previstos para 1986 e, assim. verificai a
variação percentual entre os ex.ercfcios citados. (O C.N.
tem proposta = créditos adicionais)

I:. . ~ 13 '7
2,7288

X

1,06

2,8925

189,251

Esses números indicam uma majoração maciça de impostos que é, inclusive, confessada na mensagem do Governo:
!l) Elevação das alíquotas do Imposto sobre a Renda
incidentes nos rendimentos de aplicações de curto prazo
e de títulos com correção monetária prê-fixada;
b) Eliminação do.beneffcio pCciiníãrio sobre remessa
de juros ao exterior; e
c) Antecipação dos prazos de arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Medidas estas já tomadas em 1985.
Essas medidas deverão concorrer para o aumento da
inflação e para o aumento da taxa de juros (A e C).~ para
dificultar as operações de crédito externas {B)- OP. 63.
As operações de crêdito para cobrir o déficit fiscal aumentarão em 321,1%, indicando que o setor público não
fará suficiente esforço para conter o seu dêficit.
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Lei

n~'

4.320/64, o que diminui a ..Transparência" do

or.çamento~

V - O Orçamento Monetário

Para melhor analisar_ o orçamento seria necessário
uma separação de despesas, órgão por órgão, ou programa por programa, para se saber qual despesa é relativa
ao orçamento fiscal e qual a desfesa incluída no orçament_o monetário, Como nada disso é feito, a análise fica
prejudicada. Vamos tentar recompor o orçamento anual
para verificarmos s-e as- despesas previstas estão de acordo com o enunciado na mensagem.
Desta forma. a receita orçamentária estiinada será de
Cr$ 391,1 trilhões e a despesa prevista será de igual montante.
A receita corrente de Cr$ 375, t trilhões, sendo receita
tributária 305,1 trilhões; outras receitas correntes (375,1
- 305,!_= 70,Q) 3,2.1,L(Ro)- 375,1 (Rc) = 16,0(Rx) Rec.
Cap. Cr$ 16,0 trHhões. (As operações de crédito cobrem
a diferença entre o superávit de orçamento corrente e as
despesas de capital):
As despesas ficam assim distribuídas:
Poder Legislativo - CrS
3,964 trilhões
Poder Judicário -CR$
3,779 trilhões

As receitas_ do orçamento monetário são as seguintes:
cota-parte do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, CRS 8,0 trilhões; e serviço de comercialização de produtos agropecuários, CRS 40,5 trilhões,
para uma despesa de CR$ 243,5 trilhões, o que provoca
um dêficit de CR$ 195 trilhões, a ser coberto por operações de crédito internas. (8,0 = 40,5 = 48,5) (243,5 48,5 ~ 195,0).
VI - A Evolução do Gastos Orçamentários
A título d~ exercício numérico e tomando por base a
innação prev!Sta-para·l985, 200%, e a taxa usada para a
elaboração do orçamento da União, para o mesmo ano,
120%, atualizamos as despesas previstas no orçamento
vigente, para podermos comparar com o que está sendo
proposto, à falta de dados mais acurados. (Pode-se tomar a despesa orçamentária mais os créditos adicionais).

QUADRO I - PROPOSTA ORÇA1-IENTÂRIA
COMPoSIÇI\0 DAS DESPESAS
EM TRILH0ES

~
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.VIII

1985

POOFOSIO

(A)

Ro'"VIS'IO
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ATt.JALIZl\00

sas

(B)

):

i!s!_:Csas Correntes

,o

199,5

lit,4

27 ,O

·84

7,5

CUsteio

J

271,7

54,4

--

.--

C/B

·- -~--r--

Desf:esas
a~

I

(C)
Proposto.

55,"2

---

1986

t

36,2

r-=(

Pessoal

3,9
6

14,0

'o

31,9

127,9

217,3

26,0

58,3

92,1

58,0

39,5

27,3

297,3

391,1

-·
~•ais

47,7

7~.

6

172,5

1
I

~S?"'-SaS

24,5

16,1

C.e C:1.pital

Reserva de

10,9

16_..6

Conting"&"lC~

----

82,3

125 ;:1
·-·

*

I

Despesas

eo......-:centes

Tot.:::l

I

I

t~tuE~.liza.ção de b.. çom
(i\) Ir:fl.:tç-So df· 235r5'6

--

'

I

~
1

31,6

inflaç:ão ·a:e 165%-::_{para 1~86) desp7sas correntes a preços de 1986
a.u. para_l98?~ ____(expr~_ssaC? _dos meJ....os_ .õ,_e pagamento e..m 25_0.% a.a. e .6 PIB de 6% a.a.)
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QUADRO A
PARÃMETROS UTILIZADQS NA ESTIMATIVADA
RECEITA DA UNIÃO PARA 1986.

ANO

19 84

1985

(Variação

ISCRU!INJ\Çi\0

%

1986

Dezembro

Dezembro)

a

ndice-Geral de
reços_

223,8

200,0

140,0

4,3

5,0

6,0

6 ,o

5,0

6, o

27,0

25,6

27,5

13,9

13,6

reduto Interno
ruto

Produto da Indrans f.

(EI·l US$'- BILHOES)

xportaçõcs

~

mportaçõCs

Fonte: Propost·a Orçamentária da Unino J?.i!-r::__19ª-.Q.
Com as hipóteses acima a estimativa da receita do
orçamento fiscal de 1985 passa de 82,3 trilhões de CrS

I
~

15,0

I

)'g_- SEPLAN

para Cr$ 137,0 trilhões. Crescimento de 66,5%. (Fonte:
SEPLAN)
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A Receita Prevista para a União (receita do Tesouro)
está estimada em Cr$ 383, I trilhões. Acrescentando Cr$
8 trilhõ~s de ~eceitas de empréstimos, o total passa para
Cr$ 391,1 trilhões.
A atualização para 1986, tanto para a receita como
p<lra a despesa obedeceu a dois _critérios e a duas hipóte·
ses de inflação. Para a receita foi estimada uma inflação
140% u.a. + 6% de crescimento do PIB, 1• hipótese; e, 2•
hipótese. uma inflação média de 165% + 6% de cresci·
menta do PIB. Para as despesas, apenas as taxas inflacio·
nárias foram levadas em consideração.
Feitos os cálculos, há um crescimento real da receita,
na I~ hipótese (140 + 6%) de 14,9% na receita total; de
13,4% na receita tributária; de 10,4% nas receitas correntes. de 18,9% nas receitas de importação; e de 107,8% nas
operações de crédito. Caso utilizemos a 2• hipótese
(165% + 6%) os percentuais de crescimento real seriam:
Receita total. 3,9%; receita tributária, 0,7%; receitas correntes, (diminuição de 0,3%);__ receitas de importação,
7.4%: receitas de operações de crédito, 88,2%.
Convém salientar que o rR cresce em 9,6%, na 1~ hipót~e-: e há diminuição de quase 1% na 2• hipótese. Por outro lado, os impostos sobre com~;~nicações crescem
48.6%, na 1~ hipótese; e 34,1% na 2• hipótese.
As despesas com as atualizações efetuadas apresentam
o seguinte comportamento:
I) Hipótese de uma inflação de 140% para 1986, Despesas correntes, 38%, custeio 105,3%; demais despesas
correntes, 12, I%; Despesas de capital, 75,1 %; e Despesas
totais, 45,2% de crescimento real;
2) Hipótese de uma inflação de 165% a.a. (média).
Despesas correntes, 25%; custeio 85,9%; e demais despesas correntes, I .4%: despesas de capital 58,8%; e despesas
tota.is 31 ,6% de crescimento real.
N-ote-se, portanto, que os índices pressupostos infor·
mam um ç:rescimento efetivo· da d_espesa por qualquer
dos _dois -critérios utiH~ados, indicando que não houve
preocupação em conter o défidt púbfico. Este pode ser
melhor avaliado quando se nota o crescimento das operações de crédito, jâ citadas acima.

QW\IJRO II - Pl'<OE'OS'rA ~
CCMPOSiç.IIO' DAS DESPESAS

EM TRILHClEs
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QUADRO Y - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO PARA 1986

CRESCIMENTO NOHINAL E EFETIVO DA RECEITA

1985

ANO
DI-SCRDUNli.ÇÃO

(A)

Cr$ Trilhão

1985 (B)

1986 (D)

Cr$ Trilhâo
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(InfL1.65%+6%)

D/A
%

11
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SEPIA~

- Pror:osta Orçarrent5ria p:rra 1986.

B -:-

Inflação ,s>revista para 19S6_ = 140% + 6% Jl PIB

C

-

Inflação prevista para 1986 = ~65% + 6_%

-

Inclui Outras Receitas

Sintetizando, a proposta orçamentária enviada ao
Congresso Nacional apresenta um aumento real da despesa da ordem de 45,2%, descontando~se__a inflação prevista para 1986, 140%, c de 31 ,6%, no caso de adotarmos
uma inflação média de 165%, indicando um total de descontrole dos gastos públicos. Isto se relaciona com o
orçamento anual - lei de meios, uma vez que não é
apresentada a estimativa de gastos do orçamento monetário para 198(.
A arrecadação prevista para 1985 passa de CrS 82,3
trilhões para Cr$ 137,0 trilhões, que comparada com a
receita estimada para 1986, em CrS 391,1 trilhões, representa um crescimento de 185,5%.
O Governo informa que as despesas com educação representam 13% da receita líquida de todos os impostos
arrecadados, isso indica os subsídios e transferências foram abatidas no valor arrecadado, conforme determina
a Lei n~' 7.348, de 24 de julho de 1985. Caso não fosse
usado este artifício, as despesas com educação deveriam
ser de CrS 39,6 trilhões, no lugar dos CrS 28,0 trilhões
constantes do orçamento.
Como não é possível comparar os programas no orçamento para I986, com a estimativa de realização para
1985, dada a mistura do orçamento monetário com o fiscal, acredita-se que os dados informados na mensagem
presidencial estejam corretos:
-Aumento real de 54,1% para o ensino regular, livro
didático, formação profissional para os setores primários e secundário e educação pré~escolar;
-Aumento real de 50,7%, para a saúde;
-Aumento real de 432,0% para habitação urbanas;
--Aumento real de 328% para a reforma agrária;
-Aumento real de 92,0% para a recuperação da malha rodoviária; e
-Crescimento real de 34,4% para Ciência e Tecnologia.
Esses crescimentos são coerentes c.om as priorid:ides
estabelecidas pelo_ Governo.
VII - As Conseqüências Macroeconômicas do Orçamento
O crescimento real da ordem de 31,6% nas despesas indica que não houve preocupação em conter o déficit

-~
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público, aqui entendido como sendo apenas o da União.
(Inflação· de 165% para 1986).
Como o Governo prevê um crescimento real da arrecadação de 19%, isto indica que estão at embutidos os
aumentos de impostos, caso contrário o déficit seria
maior. (Inflação de 165% + O PIB de 6%).
AUmento de imposto representa uma diminuição na
re.nda disponlvel e, portanto, na capacidade de consumo
e ae forma-Ção de poupança, provoca queda na renda naclonai e diminuição do produto.
Como esta filtração de poupança privada sai do setor
mais produtivo da economia, para o menos produtivo
(Estatal), eTã- financiará gasto"s desnecessário que pressíonarão a demanda e devem provocar um aumento na infla_çlo. O efeito im.iltiplicador dos gastos públicos será
notado no aumento da renda nominal e não na renda
reaL
O financiamento do d~ficit via operações de crédito in·
tcrnlls da ordem de CrS 195,3 trilhões devem pressionar
a taxa db-juros, pOis diminui a liquidez do mercado mo~
netário. Esta medida_ prejudicará os investimentos priva~
dos, contribuindo para uma menor taxas de expansão da
economia.
O Governo diz que a iniciativa privada deverá ser o
motor do crescimento econômico, mas as medidas apresentadas indicam caminho inverno: O Governo quer ser
a ulavanca do crescimento econõmico.
As operações de crêditos externos da ordem ci.~- Cr$
15,7_ trilhões representam aumento efetivo da dívida externa, que é colocada como o principal problema do
País: "O déficit é financeíro".
As arrumações retóricas de que representam a manutenção da divida real em dólares, descontada a inflação
externu, não tem sentido económico nem_ finan~iro.
Não tem sentido económico porque aumenta a necesSidade de superavits na balança comercial para cobrir os
serviços da dívida, prejudiCando as importações e, assim,
prolongam os problemas externos e internos; financeiramente, temos mais encargos a serem pagos e que necessitam de mais receitas em dólares.
Para que esses prOblemas sejam sanados teremos:
Mais subsídios às exportações (menos impostos); mais

protecionismo para prejudicar as importações (custos
mais elevados na produção interna); com superavits crescentes; mais emissões de moeda; aumento do déficit
público, e mais pressão de impostos, captação de poupança privada, efc.
Esta alternativa do crescimento da dívida externa está,
no entanto, descartada. O Ministro Dilsom Funaro disse, em 18)9/85, na televisão, que o Brasil não precisarâ
de nenhum dinheiro novo para 1986, indicando que a
conversa com o FMI não deu resultado no que concerne
ao "New Money".
Desta forma, deverá haver uma expansão na base monetária de Cr$ 15,7 trilhões.
Sendo o Superavit da balança comercial previsto em
US$ 12,5 bilhões, isto representa a criação de moeda da
ordem de Cr$ 250 trilhões de cruzeiros. Como o País tem
encargos da dívida e-xterna em torno deUS$ 13,6 bilhões
(Estimativa do BACEN), sendo 80% de responsabilidade
do Governo (US$ l 0,9 bilhões), sabendo~se que apenas
algumas empresas estatais têm condições de pagar as
suas próprias dividas (Petrobrás e CVRD), podemos estimar que desses US$ 10,9 bilhões, uns USS 8 bilhões ficariam sem ser recomprados, _o que deve provocar um
crescimento adicional da base monetária de Cr$ 160 trilhões. (US$ 8 bilhões x CrS 20.000).
Somadas as duas par~~las, teremos: Cr$ 175,7 trilhões
de cruzeiros, (15,7 + 160 = 175,7). -Utilizando-se o multiplicador dos meios de pagamento, que foi de 1,758,julho/8~, teremos um total de Ml da
ordem de Cr$ 308,9 trHhões. (175,7 trilhões x 1,758 =
308,9 trilhões)
Como o Governo prevê uma captação de 195,3 trilhões, teremos uma exPansão de MI de 223,6 trilhões e
da base monetária em Cr$ 64,60 trilhões. Tomando-se
como base a MI de 1984 e a base monetária do mesmo
período, respectivamente, Cr$ 24,985 trilhões e Cr$
15,013 trilhões e sabendo-se que o crescimento dos agregados monetários foi, respectivamente~ de 236,9% e de
219,0% no final do período dejulhoj84 ajulho/85, pode.·
mos estimar q_ue no final de 1985, mantidas as tendências, teremos;
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(1985) Base monetária= Cr$ 47,891 trilhões
{15,0(3 X 3,(90)
(1985) MI
=Cr$ 84,175 trilhões
(24,985 X 3,369)
Multiplicador=
1,758 -trilhões
Base Monetária = 64,6 trilhões
MI
= 113,6 trilhões
Base Monetária Total P/ 1986 = 112,5 (47,9.+ 64,6)
Ml
= 197,8 (84,2 + ll3,6)
O Financiamento externo, contudo, não fica nos Cr$
15,7 trilhões de cruzeiros. O I~ PND, prevê, ainda, a cap~
tação de recursos externos da ordem de US$ 4 bi_lhões._
que transformados em cruzeiros, dariam cerca de Cr$ 80
trilhões (4 x 20.000 = 80 trilhões)
_ Imaginando que os Cr$ 15,7 trilhões de cruzeiros estejam contidos nos CrS 80 trilhões, a nossa conta passaria
a ser:
Criação de_ moeda: Cr$ 240 trilhões (160 + 80)
M I = I ,858x 240 trilhões = 4_21,9 trilhões
(-) Aumento da dívida interna =
~195,3
Total
226,6~
Base monetária {86)
128,9 (226,6 : 1,758)
Base monetária (85)
+ 47,9:
Total
176,8
Ml = 1,758. BM
= 3l0,8l4 trilhões
Colocando~se os valores_numa equação quantitativa
de moeda teremos:
A) CrescimentQ médio -dos meios de pagamento
(Ml) 269,1% (310,814: 84,175 = 3,692 = 269,2%
b) Crescimento anual do PIB real: 6%
I + Mi = (l + P) (l + Y)
3,691 =(i + P) 1,06 (l + P) = 3,691/1,06
p = 3,691/1,06- (
p = 248,2%
~
Desta forma, a inflação esperada para !986 não ê de
140%, como prevê a proposta orçamentária, e sim de
248,2%.
VIII- Conclusão
Compete a todos nós conter a expansão real do orça~
mento, cortando o excess_o de gastos corrente e de gastos
de capital, para gerar um orçamento equilibrado, sem a
necessidade de aumen_tar os impostos ou de aumentar a
dívida externa. O crescimento da divida interna tem que_
ser controlada para não prejudicar a recuperação do seto r privado.
O Crescimento observado e_mJ9$4 (4,5%) e o_esperado
para 1985 (5%), foi pniticamente, fruto do esforço do setor privado. Portan_to, o crescimento do setor público
como é proposto pelo GovernO pa-ra- acelerar o desenvol~
vimcnto económico acabarâ por acirrar a· inflação, pOr
exacerbar a estatizaÇão e Comprometer o futuro do País.
O Discurso não concorda com_ a línha de aÇão propos~
.tu.
Considerações Principais
1. Não apresenta tanta transparência a propoSta
orçamentária para 1986 quanto apregoada, já que ao
contrário do que determina a lei 4.320 não oferece aevo~
lução de despe.c;as com relação aos anos anteriores.
2: Os paramctros citados na mensagem não foram oS
utilizados na fixação dos grandes números da despesa e
da receita. Se o fossem seriam elas (orçamento fiscal),
respectivamente, de CR$ 269,3 trilhões de de Cr$ 337 tri~_
lhõcs e não Cf$ 391 trilhões (CrS 383 trilhões + CrS 8 tri- -lhões).
3. Na parte referente a receita h_~veria um aumento
real de arrecadação de 5,3%, o que indica uma majoração embutida e maciça de impostOs. (Descontada a inflação média _de__ l65% + 6% de PIB)
__
4. O crescimento r~l da despesa da ordem de_JJ,6%
indica, por outro lado, que não houve preocupação em
conter o défic!t público (aqui entendido como sendo apenas da União). (Inflação de 16,5% para 1986.)
5. O Financtamento do déficit via operaçãO de crédito interno e externo como_ proposto, da ordem de Cr$
195,3 trilhões e Cr$ 15,7 trHhões deve pressionar, e muito, a taxa de juros e se torn;a problemática em um merca~
do já a caminho da saturação, a colocação d_e tantos pa~
péis do Governo. Cr$ 195,3 tdlhões é aproximadamente
um terço da poupança interna.
6. Sem quantificar e levar em conta outros fatores, a
expansão de MI (Meios de Pagamento), face a criação
de moeda para cobertura de parte do superávit comercial
(US$ 8 bilhões que restariam, na melhor hipótese, sem
ser recomprados), a captação de Cr$ 195 TRI e a previs~

"ta no Iq PN"O de USS 4 81 a inflação para 1986, não a
140 mas a 248,2%.
7. Q_ dêflcit previsto para 1986 é gigantesco, representa a metade da receita e um terço da despesa constan~
te da Proposta. Se há um aUmento real de despesa muito
acima do_ ci-esciemnto da economia (6%). sem levar em
conta, ainda, que alguns dos seus itens, c_omo dç gastos
de pessoal, est~o visivelmente subestimados, algo não es~
tá certo, algo há que ser revisto. (gastoS de pessoal in~
cluindo aposentados, pensionistas etc.)
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8. O Congresso constitucionalmente está in-ibido de
tocar na estrutura da lei de meios. Pensar em rejeitar
proposta governamental é utopia.
A exemplo da prática de antes de 1964 o Executivo então que proceda, uma vez aprovada sua Proposta a um
Plano de_ Economia, colocando seus números dentro da
realidade com que nos defrontamos e não sacrificando o
contribuinte com mais impostos, além daquelas "provi~
dências" já tomadas em 1985.

PROJEÇÃO DO DÉFIÇIT DE "CAIXA" DO GO~- VE'RNO FEDERAL: 1985
(Pronunciamento Dornelles perante Câmara dos Deputados em maio
1985
Discriminação

A.

ORÇAMENTO FISCAL (TESOURO)
Receita Fiscal
A.2. - Despesa
A,2.1. Pessoal e Encargos SociaisA.2.2. Encargos Financeiros (dívida)
A.2.3. Outros Gastos Correntes e de C~pital
A.2.4. Transferências
A.2.4.I. Vinculadas 1
A.2A.2. Cota de Previdência (SIMPAS)
A.2.4.3. Estados e Municípios
A.2.4.4. Orçamento Monetário
A.2.5. -" Oespesas Adicionais 2
A.3~_.Déficit do Orçamento Fiscal (A.l - A.2)
A. I.

B.

Fluxos em Cr$ Bilhões

ORCAMENTO MONETÁRIO
B.l. Receita (Transferência do Tesouro)
8.2. Dispêndios
8.2.1. Encargos do Tesouro no Orçamento Monetário
8.2. u~- Cont_a Trigo
~
8.2.1.2. Conta. Açúcar e Alcool
___B.2~1.3_. _Çompr_51._ de-Produtos Agrícolas (AGF)
8.1.1.4. Aquisição de Estoques RegUladores
8.2.2. Déficit do Sistema Previdenciârio coberto
pelo Banco do Brasil (Conta lA-PAS)
8.2.3. DéficiL das Empresas Estatais Federais
coberto pelas Autoridades Monetá_rias
8.2.4. Déficit dos Governos Estaduais e Municipais da administração direfã e indireta, coberto
pelas Autoridades Monetárias.
8.2.5. Fundos, programas e financiamentos ad~
ministradores pelas Autoridades Monetárias
8.2.6. Encargos Financeiros
8.2.6. f. JuroS da díVida interna•
8.2.6.2. JurOs dos Depósitos em Moeda Estrangeira
B.2.6}. Encargos de Projetos~
8.3. _Déficit do Orçamento Mm1etârlo (~__:I ~ 8.2)

C. DtFICIT DE "CAIXA" GLOBAL DO GOVERNO FEDERAL (A.3 + B.3)'

Notas:
Inclui: FINSOCIAL, PIN-PROTERRA, SalárioEduCação, Fundos Especiais e Outras despesas.
Inclui: Acréscimo minimO de recursos ao Programa
"Prioridade 1985", acrêscimo de necessidades
de custeios, pessoal, contrapartida da União
em aplicações de recursos exte_rnos, participação da União em capital social de empresas
-estatais e outras despesas diversas.

121.000
125.911

38.200
14.935
12.524
55.34!
14.726
4.100
28.287.
8.228'
4.9((
4.911

8.228
88.217
(2.028

4.600
5.058
2.032
338
4.500
29.000
8.200
4.425
39.054
15.946
8.751
(4.367
79.989
84.900

Fundos de financiamento, a juros subsidiados. Inclui
FUNAGRI, Reserva Monetária, PROAGRO, Fundos Externos e outros.
Projeçào baseada em "rolagem" da dívida, sem acrés~
cimo líquido.
Juros incidentes sobre os depósitos dos bancos internacionais, no Banco Central, resultantes das nego~
dações da dívida externa.
O cÕnceito de "caixa'' inclui a parcela do déficit
público financiada pela siStema bancário, pelo setor
externo e pelas empreitciras e fornecedoras das empresa& estatais_.
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(')ATO N• 14, DE 1985
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO

SENADO FEDERAL
CENTRO GRÁFICO

O Primeiro·-Secretário do Senado Feder.al, no uso de
suas alribuições regimentais, resOlve:
Art. J9 Constituir' Grupo de Trabalho, composto
dos servidores: Wil.liam Sérgio Mendonça Dupin, Augusto César Correia Gay, Nerione Nunes Cardoso Júnior, Antônio José Viana Filho, Herzeleide Maria Fernandes de Oliveim, João Basco Alloé, Ary Cíçero Moraes Ribeiro e Deana Catarina Coutinho dos Santos
Guedes, para, sob a presidência do primeiro, elaborar,
implantar e viabilizar um projeto ApOio- de Informação
Legislativa, destinado a subsidiar_ a Assembléia Nacional
Constituinte.
Art. 2<? O Grupo de Trabalho ora constituído será
supervisionado pela Primeira Secretaria e coordenado
pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
Art. 3Q Este ato entra em v·igor na data de s·ua publi~
caçào.
Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 2 de outubro de 1985. - Enéas
Faria, Primeiro-Secretário.

Espécie
Contrato firmado entre o Centro Gráfico do Senado
Federal - CEGRAF e a empresa Hoechst do Brasil
Química e Farmacêutica S/ A.
Objeto
Contrato de forneCimento de chapas de alumínio pré.sen_si_bilizadas para impressão offset e -seus· respec~iVos
produtos químicos para processamento.
Modalidade de Licitação
Tomada de Preços n"' 5/85.
Crédito
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da Atividade O1623474432 - Manutenção do Centro
Grãfico do Senado Federal - CEG RAF, Elemento de
Despe:;a 3.1.2.0- Ma_terial de Consumo d9 Orçamento
do CEGRAF para o exercíciO de 1985 e nos exercícios
(uturos à conta do Elemento de Despesa próprio para
atender despesas de mesma natureZa. --

COMISSÃO DIRETORA
( *) S• Reunião Ordinária, realizada em
18 de março de 1985

Aos dezoito dias do mês de março de hum mil nove-centos e oitenta e cinco, às dezesseis horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão DireTora do Senado Federal
sol? a presidência do Senhor Senador José Fragelli, Presidente, e com a participação dos Senh__orcs Senadores Passos Pôrto, Segundo-Vice-Presidente, Enéas Faria,
Primeiro~Secretário, João Lo_bo, Segundo-Secretário,
Marcondes Gadelha, ierceiro-Secretário, Eunice Michiles, Quarto-Secretário e Martins Filho, Suplente, deixan~
do de compnrecer, por motivos justificados, o PrimeiroVice-Presidente, Senador Guilherme Palmeira.
Abrindo os trabalhos, o Senhor Presidente, Senador
José Fragelli, esclareceu as providências que vem toman~
do para solucionar a pendência sobre o CEGRAF, A seguir concedeu a palavra ao Senhor Consultor-Geral_do
Senado, para que expusesse aos- Senhores Membros da
Comissão Diretora a situaçãO atual do processo. Após
amplamente discutido o assunto, ficou decidido, por
unanimidade, que se 'aguardaria a decisão judicial.
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinqUenta minutos, o Senh_or Presidente José Fragelli decla~
rou encerrados os trabalhos da Comissão, e eu, Lourival
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral, lavrei a presente Ata
que, assinada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, vai
à publicação.
Senado, Sala da Comissã6 Díretora, em 18 de março
de 1985. -José Fragelli, Presidente.
(*)

Republique-se por haver safdu com incorreções nuDCN II, de3-IQ..85.
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Virê~uc:-) anO, renovável por mais um de igual período.
Data de Assinatura

Empenho

-

Nota Orçamentária n"' 622, extraída em 19-8-85.
Valor do Contrato
_
Cr$ 901.776.300 (novecentos e um milhões, setecentos
e setenta e seis mil e trezentos cruzeiros).
Vigência
01 (um) ano, renovável por mais um de igual. período.
Data de Assinatura
18-8-85.

Espécie
Contrato firmado entre o_ Centro Gráfico do Senado
Federal- CEGRAF e a empresa IBF- Indústria Brasileira de Filmes S(A.
Objeto
Contrato de forn'eCímento de filmes e PáP-éis fotográfi~
cos com seus respe<:tivos produtos químicos para fotocomposição e fotomecünica.
JYI:odalidade de licitação
Tomada de Preços n9 7 j85.
Crédito
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da Atividade 01623474432- Manutenção do Centro
Gráfico do Senado Federal de Consumo do Orçamento
do CEGRAF, para o exercício de 1985 e nos exercíCios
futuros à conta do Elementos de Despesa próprio para
atender despesas de mesma natureza.
Empenho

Nota Orçamentária n"' 625, extraída em, 20-8-85.
Valor do Contrato
Cr$ 1.206.640.860 (um bilhão, duzentos e seis milhões,
seiscentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta cruzeiros),

19-8-85.

INSTITUTO DE PREVIDl!:NCIA DOS
CONGRESSISTAS
17' Reunião Ordinária, realizada em 3 de outubro de 1985.
Aos três dias do mês de o_utubro de mil novecentos e
oiterila e cinco, às deiessete horas, sob a Presidência do
Senhor Senador Nelson Carn.eiro e corn a presença dos
Senhores Conselhe_iros Senador Jutahy Magalhães, Deputados José Ribamar Machado e- Nilson Gibson e dos
Senhores Doutores Luiz do Nascimento Monteiro, Geraldo Guedes e Gentil Humberto Barbosa, reune-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas- IPC, a fim de tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor Presidente inicia os trabalhos, designando
o Senhor Deputado José Ribamar Machado para examinar o proposto pelo Gerente-Geral da Cia. de Seguros
Cruzeiro do Sul, no sentido de serem transferidas U$
Apólices n'lls 1059, de Vida em Grupo e 001, de Acidentes
Pessoais, para a Federal de Seguros S/ A, conforme consta do offcío CTA-019, de 3 do mês em curso. A seguir, o
Conselho aprecia e aprova os seguintes processos:
a) de auxílio-doença a Luzia Velasco Portinha, requerido cm dois processos distintos, tendo .ambos pareceres
favoráveis do Senhor Conselheiro Deputado Raul Bernardo; a Roberto Jeffersoti, José Luiz Vieira Xavier e
Therezinha de Mello Bobal')y, tod0s com pareceres favoráveis dos Senhores Conselheiros Dr. Luizdo Nascimen-to Monteiro, Deputado Nilson Gibson e Senador Jutahy
Magalhães; b) de concessão de pensão a Alvina Borges
Louzada e Francisco Marinho Bandeira de Mello Juilicir,-am-bos com pareCeres favoráveis do Senhor Conselheiro Deputado José Ribamar Machado; a Benhur Corrêa c Givon Siqueira Machado, ambos com pareceres favoráveis do SenhQf Conselheiro Nilson Gibson; a Maria
Josê Azevedo Gomes e Rosária Campêlo, ambos com
pareceres favoráveis do Senhor Conselheiro Senador Jutahy Magalhães; a José Jurandir de Vasconcelos e Necy
Gomes de Figueireçlo Mesquita, a!Jibos COI!I pareceres
favoráVeis do Senhor Conselheiro Doutor Luiz do Nascimento Monteiro; c) de integralização de carência a
Maria Tavares Sobral, com parecer favorável do Senhor
Conselheiro Doutor Luiz do Nascimento Mon_teiro.
Nada mais havendo a tratar é encerrada a reunião às de:wito horas e trinta minu_to_s. E, para constar, eu, Zilda
Neves de Carvalho, Secretária, l<:t.vrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será assínada pelo Senhor Presidente. - ~elson Carneiro.

-

LIDER DO GOVERNO NO CONGRESSO

MESA

José Fragc1li
1•-V!ce-Preold<llte
Guilherme Palmeira

1•-Se<redrlo
Enéas Faria

Moacyr Duarte
Octávio Cardoso
Odacir Soares
Raimundo Parente
Roberto CampOs

Virgílio Tâvora

4'-8ecndrlo
Eunice MiChiles

Jaison Barreto
João Calmon
Marcelo Miranda
Mário Maia
Saldanha Dcrzi
LIDERANÇA DO PARTIDO DA
FRENTE LIBERAL - PFL
Llder

Supleatn .. Seeredrlo

Carlos Chiarelli
V!ce-Liolern

:Z.-Se<retúto

João lobo
3•-Se<redrlo
Marcondes Gadelha

JuLahy

T.......
l. Moacyr Duarte

2 Benedito·Fcrrcira
3. Gaivão Modesto

(7 membros)

l. Álvaro Dias
2. Martins Filho
I. Benedito Canelas

2.

Alcidt:~;

Paio

Assistente: ~rgio da Fonseca Br<~ga - Ram<~l: 3492
Reuniões: Ten;ás-feiras, às' 11:00 horas.
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho- Anexo
das Comissões. - Ramal: 3378.

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR)
(7 membros)
COMPOSIC~O

Presidente: José lins
Vice-Presidente: Alberto Silva
Titullli'H

Suplnta
PDS

1. César Cais
2. João Castelo
J. Carlos Alberto

J. Alberto Silva
2. Cid Sampaio

I. Aloysio Chaves
2. Lomanto Júnior

PMDB
I. José lgnácio Ferreira
2. Marti11s Filho

PFL
I. José lins
2. Nivaldo Machado

I. Lourival Baptista

39S1.

.

Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas.
Local: Sala da Comissão, na Ala ~nador Alexandre Cost.a Anexo das Comissões-- Ramal: 4315.
(li membros)

Presidente:: Milton Cabral

COMl>OSfCi\0
Pr-esiden!c: Mauro Borges
vice-Presidente.: Raimundo Parente

Vic~:-Prc.sidente:

Tihâra
I.

3.

PMDB
I. Roberto Wypych
2. Mauro Borges
PFL
I. Nivaldo Machado

PTB
I. Nelson Carneiro
Assistente: Ronald Cavalcante Gonçalves --Ramais: 3972 c

COMISSÃO DO DISTRITO FEDEJIAL - (DF)

COMPOS(Çi\0

COMPOSIÇÃO

2:

LWor

COMISSÃO DE CltNCIA E TECNOWGIA- (CCf)

z.

PDS
~
I. Moacyr Dalla
Amaral Ful-lan

PDT

Roberto Saturnino

Ma~alhàes

Assistente: Luiz Fernando Lapagesse - Ramal: 3493,
Reuniões: Quartas-feiras., 1ts 10:00 horas.
Local: Sal<t da Comissi\o, na Ala Senador Alexandre CostaAnexo das Comissões - Ramal: 3024.

(7 membros)

Presidente: Motrtins Filho
Vice-Prcsidente: Bc:ncdito Ferreira

Llokt
Carlos Albtrto

Adcrbal Jurema

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE AG.ICULTUll - (CA)

LIDERANÇA DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB

AméricO de Souza
João Lobo

Chefe: Francisco Guilherme T. Ribeiro
local: Ediflcio Anexo das Comissões- Ala Senador Alexandre
Costa - Sala da Comissão de Ass1.1ntos Rea:ionais Têrrco.
Telclonc: 211-4141 - Ramais: 3490 e 3491

Gabriel Hermes

LIDERANÇA DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -

José Um.
Milton Cabral

Martins Filho
Alberto Silva
Mârio Maia
Benedito Canelas

local: Edillcio Anno das Comissões- Ala Senador Alexandre
Costa - Sala da Comiuão de A"untos Resionais.
Andar térreo
Telefones: 223~6244 e 211-4141 - Ramais: 3487, 3488 e 3489

V!ce-Liolern
Jorge Kalume

LWor

Passos Pôrto

SUIISECRETARIA DE COMJSSOES

Llder
Murilo Badaró

Humberto Lucena
Vlc:e-Lideno
Álvaro Dias
Fábio Lucena
Gastão Mü11er
Hélio Gueiros
Henrique Santillo

2•..VIce-Pretldnte

Diretor: Daniel ReiS de SÕuz~

LIDERANÇA DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL -c PDS

Fernando Henrique Cardoso

LIDER DO GOVERNO NO SENADO
Humberto Lucena
LIDERANÇA DO PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - PMDB

Jut01hy Magalhlles
Cé:s01rCals
Virgílio Távora

I. Severo Gomes
z. Mauro Bor~
I.
2.

Milton Cabral
C:Jrlos Lyra

Jutahy Magalhi\es
S..piHtet
PDS
I. Benedito Ferreira
2. Alexandre Costa

PMDB
I. Joào Ca\mon
2. Alberto Silva
PF.l
I. Alcide~- r'aio

Assistente: Antonio Carlos P, Fonseca
Reuniões: Tcfças-fciras, às 11:00 horas. Ramal -

s.,~co

..

PDS
I. Raimundo Parente
2. lomanto Júnio(

3. Benedito Ferreira

I. César Cais

2._ Helvrdio Nunes
3. Gaivão Modesto

4. AlexandreCosta

I. Mauro Borges
2. Henrique Santillo

PMDB
I. Marcelo Miranda
2. Saldanha Derzi

3, Mário Maia
4. Alfredo Campos

3493

local; Sala da Comissllo de Minas e Energia. na Ala Senador
Alexandre Costa - Anexo das Comissões. - Ramal:
3652.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: José lgnácio Ferreira
[9-Vice-Presidente.: Helvldio Nunes
:Z.-Vicc-Presidente: Nivaldo Machado
ntallll'd
s.pJnt..
PDS
I. HeMdio Nunes
I. Roberto Campos
2. Moacyr Duarte
2. Raimundo Parente
3. Cktávio Cardoso
3. Carlos Alberto
4. Odacir Soares
4. Ju!ahy Magalhães
5. Lenoir Vargas
PMDB
I. Severo Gomes
I. José lgmi.cio Ferreira
2, Henrique Santillo
2. Fábio Lucena
3. Alberto Silva
3. Hélio Guciros
4. Alfredo Campos
5. MHrtins Filho
PFL
I. Aderb:JIJurcma
I. Benedito Canelas
2. Américo de Sousa
2. José Lins
3. Luiz Cavalcante
4. Nivaldo Machado

PFL
1. Nivaldo Machado
1. Lourival Baptista
2. luiz Cavalcante
2. Adcrbal Jurema
3. Carlos Lyra
Assistente:: Kleber Alcoforado Lacerda - Ramal: 4064.
Reuniões: Tcrças·feiras, às 10:00 horas.
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa Anexo das Comissões- Ramal: 3168.

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)
(11 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: João Castelo
Vice-PrcsJdente: Álvaro Dias

s.,lctotco
PDS
I. Virgflio Távora
2. AlexandreCosta
J, Gabriel Hermes
4. João Castelo
I. Sc:vero Gomes

2. Cid Sampaio

1. Moacyr Duarte

2. Lenoir Varsas
J, Amaral F1.1rlan

PMDB
I. Mário Maia
2. Fábio lucena

3. Âlvaro Dias
4. Henrique Santillo

I. Carlos Lyra

2. José lins
3. Albano Franco

PFL
I. Benedito Canel;u
2. Américo de Souza
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SENADO FEDERAL
EMENDAS Ad PlWJit'rd DI! LEI
DO SENADO N9 249, DE 1985 - IJP,
QUE ESTIMA A. JlM(JBJTA E FIXA A.
DESPESA DO DIBTRITO FEDERAL
PAkA o É:XÉRétOid F!NAlrCEIRO
DE 1986, i!Pkit~iffN1.'A.iJA$ NA dtJ-

MU:SÁÓ fjO 1Jz$'i'tti'l'O 1!/!DiJRAL:
OONSt'Jti'ljAI(iJl(j tJOS OOADRtts.
b~.bóillrt'A.Riós

~Ctâl;~à~
00 ~E1!'1ll ~ 11186

Apl!cag:Qe& at..&vélt o!~ flooretli.rla de
l'lnM!lça>l> ..!O!in

:ref<Orno

EMENDA
N.0

Autor

1 Senador Gabriel Hermes .r <luti'oS
2 1!1\!!'l'lldor Henl'fqlfé' Slliiltmb
3' Seoíad!l!.' Hem1qtle' &mtU16
4 Senador Henrique Santlllo
5 Senador Henrlqu,e Sa,ntlllo
6 Senador Henrique Santlllo

EII!END!t N.• 1
Onde se lê:

111 -

/ri Pro~amar ... Cr$ 363,767.000;000

Lei,._,.,

.

· ~íi :- :Ptl:ljêtbs• « o)!ra$- dli Pljftfe !16 Lá!iiJ
N'orte' • . . . . . . . . . • . . . • . éi't· 3lfS. 7117. OM. ói!o
.t~

:P~eilmtnMmenfuo devemoo .reslillJ~. que
nio lllt- v!cl& de ~tJtaelona1ld8ldJ'- ""'
eme>ld!l> oi'II> pJ:<>p<J<>t8>, vez que um titulo
"111 J)l1<>gr.abU>~" nio• Cll'raCWI1iZá: nenhum
objetlvo;natüreza, órgão; programa I>U-!UOjeto.
A iiéc'és§ldâde! dá co'ilSl>!'ti~!i.o dé iltt!a
ponte, ligando o Plano":Plk>'OO ~Lago Norte,
jâ ficou e-'VIdeEc
desde 1977, quando

r!$$ <tíeci'e~ n.?7ás/iill,f<>} aui!Jt\.Zà_i!.â

<>tr!lvéll de vã

4.016/77,4,

oom . os :.;~eç:tivos . r.et!tanbja.<llentos e· qesaproprlaço.es dos. lotes

2

§tia

,

,.

~~Huam.s

iLs suas e&tleç_eil"!l,S1 ta,nto na. Perifu..

sul!>, &>ln6 no

s..tor. de~

Pela sua próprtà oon!iglll"ação geográfi-

·ca, .o Lago Norte está
rito. a somente
llin!
de -~ 1/i'le nas hói:l!S d<f "·rlls"
difflerl.W..Mi& M ~êóáínenfu, ,;,;{
tulin.'é)í>W itfad.ó!@vd <11! i'éicu1bs qüe
· tiêló Jól&it AHiida· a éssall dlf!rest.

culdades, eat!i.á ·ás êârmié1lt! ·Sê fiiiftl.-'i!ifc
trutura bá.slca, que · olu.'.lg~ seus · moT'ld<>c
res a se utilizarem da existente no Plano
i!'i!ôi>a, liflníei'ltaildo, éóriáil:ierií:Ve:fmenfe, o
éõnsii'!n"6 M e6mJÍ"üStivé1s é té!rip6 gii.Sf.O eín
percursos de até 30 km por viagem, dla"fl'li-menté. Gõffi· um!ll ~açm· s!tu·a<ra enr torl'ib dê ss.óoo. ~..
Sim eoritlrigetltà
estudant!l conta óljj~nlà<r ·ébltf ilr&i e.llfulàs

a

d,e pri:p1.elro -gra:u, ó que f.s:& eom que essa

éll'<ffi:fjOJ:a. se ntmt.e dóli él>'l'é'!!i& é· fàé "!I\iadéS cii'élili~í:!l'rlhall; o q'lrê ih iin:Menf!h' a
demanda do!< transportes ·e ctilií!é'qüen1>éS
congestionamentos.
Ontroosim, as facilidades
~

d.'éleii

.

fatótp

"lidi-

dil.s' iie'l:tfê

ni'lb"; ·
"<I' e' :tf'óffiiólitt; ·
riiál..
Ülfl'i\' vlá rápid-a: dé aéêtso' ã<>: Dll', qiílj sl!i!-

vilrll; iiamSl!m.·· d!f fn:iitl6ffiinté O;It<ii':hath>á de
ês&iii:Jil.O!Iito

&á<'>vlã&.

. ~~n:i.OS1 • en!;· um brey~. enunciado;

:re-

- Integração comunltM-Ia, · através da
quebra da barreira de isOlamento. que ·re1presenta a distância;
' - geração· de empregos doméatlcOO, pela
facilidade de aceosa . à área. - · Gabrieil
Hermes -

João LObo -

Ralmuncfu P'aftnte

- Helvldlo Nunes - Alberto· SUra - Martins Filho - Octávio Cardoso - Hll~Dhe!.'to
Lucena - Gu,ill!erme Palmeira. - Vlrl!illo
Távora.- N'lva.ldo Ma.cllado- José LiDs.
EM)!:!i[OA N. 0 2

Ao

Projeto de Lei do .~?<>nado n.o 249, de
1985-DF, Men.sagelll n.• 197, de 1985 .(!11.0
415, n11- orlgein), que "estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal para o
·
exereiclo financeiro de 1986.
Secretaria de F!nança.s
PrograiDa de Trabalho do. ~1986
Aplicações através da Secretaria de F!nllJlças.
Acreseente-se ao Item 18 (Assentamento
Populacional de Emergência. ... l o valor de
5.000.000 (em Cr$ 1.000).
Altere-se o Item 19 (Despesas a Programar) para o valor de 17.438.000 (em
Cr$ 1.000) .

lal)ao de. V~geil!l que H-á<> aúv!r com a

construção da• ponte:
·I ~ fac!li<ladoo parà emergênciru~. méd.icas
e -de OOS'!U"àv.ça;

·

- ·redução de, no mlnilno, 50% do consumo .de combustível gasto pela população,
oom a locomoção para o tra.balho, escQla.s,
hospitais etc;
·
-- redução do · tempo gasto no trânsito,
com r~flexos nos rlscos de acidentes;
'--- melhoria no atendimento aos trànsportes coletlvo.S em geral;
. - Incremento de emprego,S gerados dl·retamente na construção da ponte e, 1~
diretamente no incentivo que representará
à construção de unidades residenciais e·co- merclals no local;
~ geràção.de ]mJio,stos, com a impi~
Gaç!i.o de cóniérAJQ;

Justificação

A .presente proposta de emenda ao Programa de Trabalho do FUNDEFE-1986, voltado para o .desenvolvimento regional através de a.pllcações da Secretaria de Finanças do DF, não altera. a. de.spesa fixada para
o próximo exereíclQ financeiro. Embora a.s
despesas estejam aquém das ~eals neceSSidades regionais, visa ajustá-Ia aos lnte·resses de Bra&Ua ~no que ooneeme à sua
Região Geoeconômlca. São diversos municípios do Estado de Goiâs e de Minas Gerais
·geograficamente atingidos pela atração li)igratór!a e a ·Influência da Capital Federal,
exercendo .Pressões de ordem sóclo-econõ-;
mlcas, demandando, por Isso, prioridade de

recursos.

·

·

Sala das ·comissões, 27 de setembro de
1985. - Henrique Santillo.
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Oiretor-Gerol do Senado Federal
JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Diretor Executivo
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Via Superfície:
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.Justificação

EMENDA N.O 3

A presente proposta de emenda ao Pro-

Onde .., lê:
18 Aasenta.ment<; Populaclcmal de
Enoorgêncla, lnclwdre na-~ Oeoeoonômiea-de BrllJSU!a,

L;eia--se:
18

Cr$ 3.000,00

..................................... oo o o-

-

As®n:ta.mentQ

populaclonàl

de

Emergência, na Região Ge9ec<>nômlca__de

Bra&lla.

·

.JUstificação
A preSellte proposta de en1al.da ao PI:Qgrama ·de · Trabalho. do FUNDEFE-1986,
vol:tad!> · para o de;S!mvolvlmen<to . regl<;>nal
através, de II!Pli<la<;Õe<l da secretaria de Fi-·
tianÇ"<< ·do DF, não altera a despesa fixada
pàm i> próximo exercielo fina.IWe!ro. Emb9ra' .as despesas esteJam aquém dás .rea~;s
neeeooidades ,regiop.aj.s, visa ajust~-la aos
lnter=es de Bras!lia no que oo~ à
sua Região GooOOonôm!ca. _São diveros mu"
mctpios do Estado de .Goiás e de Minas Gerals geograficamente atingidos pela atrac
ção migratória .e a in!'.luênc!a da Capital
Federal, e:i<ereendo pressões de ,ordem sôeioeoonômicas; demanda.ndó, por isso, prioridade deDecursos. -·Henrique Sa.ntilloo
EMENDAN.O 4
Onde se lê:
08 _ OOn&truJÇáo de ·Elsbradas · V!c1nais"
!nclumve na Região Oeoeoonômica de Bras!l!a.
Leia-<oe:
08 COootruJÇão de Estradas _Viejnais,
na Região Geoeeonôm!.ca de Bras!lla.

grama de -Tnabalho do FuNDEF'El-,-1S86,
vo!Jtad<> pM'a o desenvOlvimlelnito ~glonal
através íie "'p~cações da Secretaria de Finanças d9 DF, não altera a despesa. fi;R:ada
para _o próximo exerc!clo flnancyiro. !Elmbc~a as despesas_e.steJ!IJ!!l aquém das reais necessldll<les, visa ajustá-la aos mte~ -de
'Bra;;!l\a :no qU'e concet'ne à sua região geceoonômi.,.. São diversós nmniclp!oo do Estado de Goiâe e de Minas Gerais· geograficamente at!ng!doo pela ·atração migrwtória
e a mfluênela 'da Capital Federal, exereen.
do pressões de ·ordem, sóclo-eoonômicas, demandando, por issO, priorldade de :rec:uroos.
"'"-, Henrique Sa.ntillo.
EMENDAN.0 5
Onde se lê:
12 ~ Desenvol~tc ao Sisbema de
Apoio à$ Atividadoo Produtivas, lnclwdve ·na
Região Geoeoonômica de Brasília.
):.eiacSe:
12 - " Des-envolvimento do OSlstema de
Apoio às A!tivid.Wes PT<idutivas, na Região
~conQ_IlJ.ij>a_ de~ Brlll!il!a,

para o próxl.mo e~erclc!o financeiro. Embera as· despesas est,ejam MUéln ·das reajs
nelleSSi<l,Mes reg!ooo.l$, ,.visa ·ajustá-la aos
!nberesses. de Bresfiia no que concerne_ .à
sua 'Região .Geoeoonômiea. São d!ver8oa mu~
n!cip!<ll" do Estado de Golàs e ·_ de Minas
Gerais 'geograificamente atii1gidoos pela atr)!.,
ção migrat6r.!a e a ldluêncla. d& uap~
Féder.a.l, exer<ll!lldo p~ de ordem $1oeconômlcas, dema.ndll.nd!J por isso, Prioridade de
Henrique Sa.niilloo

·:reeurro.. -

EMENDA N. 0 &
A<lreooenbs-ae ao Item 8 <OOru<trução de
l!:stradas Vic!n.a.js ... ) o vruor de 5.000.000
(em Cr$ l.OOO)o
AJ,tere-se o Item 19 (Despesas a Program,arl para .o· valor de 17.438.. 000 <em Cr$
1-.QO(l).

.

.J~ã.u

A preseníte ·proposta .de "menda ao Pirograma !!e Trabalho• do_ F'UNDEFE-1986,
voiLtado para o desen)volvimento _regional
rutravés de ap!ieações aa Seerebaria de' Finanças do DF,- não altera a despesa fixada
para o próximo exerclelo financeiro. Embco
ra as dospesas estejam aquém das reais necessidades regionais, visa ajustá-la aos intere~.d~ .Bms!lla

.Justlflca~ão

A preS>tmbe piOpcsta · de emenda a.O Prode Trabalho do_ F.UND~1986.
vo!trulo' ·para o desenvolv:Ime<rutc ~g!onal
através de aplleações da_ Seere<barla de FInanças do DF, não albera a d~ f!;x:ada

grama

Cr$ 6.000,00

no

'!u:e ~r,ne.i). sua

Região Oeoeoonõmlea. São· divel"SQ<! munie!c
pios do Eotado .de· GO!às e de Minas ·aerais
geograf!ça.mente atingidos pela atração migra,tórla _e a ~fluência da Oa,pltal Fe4eral,
exe~o

proosões de W<l~ s9e!o-~
micas, demandando,- por Ws<>, prioridade de
recursos. ~- Henrique SantUlo.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 208.. SESSÃO, EM 25 DE OUTUBRO DE 19851.1 _ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE_
1.2.1- Mensagem do Senhor PreSidente
pública

d8-R.e-

- N~> 253/85 (nl' 527 (85, na origem), r®tituind_q
autógrafos de. projeto de lei sancionado.
1.2.2 _Leitura de projeto
Pro}eto de Lei do Senado n~'...3_2lf85, de auto_dª_do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que visa proibir, ao

Banco N~,~ciooal_da H~bitação- BNH e aos agentes
do Sistetrúi.-Br<i.Siieiro de Põu.P"ãn-çl:i e Empi-éstimoSBPE, cobrança aos interessados nas_operações rela-

C:Tõll_a_dús COO, a-:ãqUiSiÇão-da-:caSa -própria, qUalquer

-- VU10r-peta
tuaL

p-rãiica de ãto- aamrnisfr2JiVtf Ou

contra-

_~= ~l.l.l-=--»iscursos do Expediente
SENADOR LUJZ CAVALCANTE:-- Resultado
de pesquisa realizada pelo IBOPE nas principais ca~
pi tais do País, divulgada pelo Jornal do Brasil de 20~
JQ-85, sobre 9 pagamento de ''jetons" aos parlamentares ausentes.
-- -

~------------~--~--------

SEN1.,DOR OD4ÇIR $0ARES; _cpmo
DiU do Servidor_ Público.

Líder~

SENADOR MAURO BORGES-- Manifestação
de líderes municipais de Arraias-GO, contrários à
~~~~~~fn~.aquele município no pretendido Estado do

1.3 _ORDEM DO OlA
-Proje-to de Ld da Câmara n~' 3/81 (nn.889f76,
na Casa de origetn), alterando a redação dos artigos
79, 99 e 10 da Lei n~' 6.223, de 14 de julho de 1975, que
dispõe sobre a_ fi_scalização financeira e orçamentãria

~----~----~----------------·
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da União, pelo Congresso Nacional, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara ""' 13/81 (n~' 78/79,
na Casa de origem), introduzindo modificações na
Lei n~' 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o
repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de _Lei da_ Cârnar~ n? 14/81 (n~'
2.977JSO, na Casa de origem), que suprime a alínea b
do art. 39 da Lei n~' 3,807, de 26 de agosto de 1960Lei Orgânica da Previdência Social. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 9/82 (n' 3.048/80
na Casa de origem), que faculta ao segurado a retificação do enquadramento correspondente a seu tempo de filiaç-do -à Previdência Social. VotaçãO adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câiii~ra -n'- 10(82 (nt;~
4.608/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a iiiStituir a Fundação Uilivei'Sidade das
Missões, com Sede em Santo Ângelo- RS. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto -de Lei da Cámara _n' 55/&2 (n'
2.631/80, na Casa de origem), acrescentando parágrafo ao art. ~7 da Lei nl' 3.274, de 2 de outubro de
1957, que disciplina o Regimento Penitenciário. Votação adiada por l;i.lta de quorum.
- Projeto de Lei da Câm-ara nV 22/83 (n~'
5.450/71, na Casa de origem), que concede anistia a
mães-de família condenadas até 5 _(cinco) anos de prisão. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de _Lei da Câmara nl' 17/84 (n~'
2.845(76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei n9 3".&07, de 26 de agosto de 1960, para dispor sobre o segurado que tiver assumido cargo público e perdido o prazo para c-ontiituar contribuindo
como autônomo. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câm~~a n_~' 5?/84 (n' 759/83,
na CaSa de origem), determinando que os depósitos e
repasses dos órgãos púbUcos federais do Nordeste sejam feitos ilO Banco do Nordeste do Brasil SfA. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 14/85 (n~'
2.393J79, na CaSa de origem), que altera a redação
do art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pela Lei n~' 5.452, de 19 de maio de 't943,
que dispõe sobre a concessão das férias anuais remuneradas. Votação adiada por falta de quorum.

Ata da
3~

-Projeto de Lei da -Câmara ntt 17/85 (n9
2.296/83, na Casa de_ origem), que dispõe sobre a de-fesa de médico servidor público, em processos judiciais decorre-rytes do _exercício da profissão. Votaçio
adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 423/85, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 124/85 (n~' 4.014/84, na Casa
de origem), que prolbe a pesca de cetáceo nas âguas
jurisdicio"nais brasileiras e dá outras providências.
Votação adiada por falta de quorum.
.::.::... Projeto de Lei do Senado nl' 173(82, que altera
dispositivo da Lei n' 6.515, de 26 de dezembro de
1977, possibilitando o- divórcio entre pessoa nunca
antes divórciada e outra já divorciada anteriormente.
Votaçio adiada por falta de quorum.
~Projeto de Lei do Senado n9 225/83, que cria e
regula a aplicação pela Censura Federal, o certificado de liberação restrita e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nl' 96/80, que dispõe
-sobre a participação dos servidores nos órgãos de direção e_ fiscalização das entidades que menciona.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n-9 129/80.) Votação adiada por falta de quo-Projeto de Lei do Senado n~' 129/80, que assegura a participação dos empregados na direção das empresas públicas e sociedades de economia mista.
(Tramit~ndo em conjunto com o Projeto de Lei do
Se-riado n9 96/80.) Votaçilo adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 33'6/80, que dispõe
sobre p-rivilégios assegurãdos às empresas de auditagem de capital nacional dá outras pfovidénciá.s. Votação adiada por falta de quorum.

e

1.3.1 - Discu_rsos após a Ordem do Dia

SENADOR CID SAMPAIO- Discurso proferido por S. Ex' -em recellte reunião do Parlamento
Latino-Americano, sugerindo a adoção de medidas
com vistas à solução do crônico problema do endividamento d_os_ países Latino--Americanos.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Editorial
de O _Globo intitulado "Esvai:iã"rrie-nto cOnCretO... re, ferente ao esvaziamento ecónôm"ico do Rio de Janeiro. -

siNA DOR BENEiJ!TO FERREI Ri ---Á~álises
sobre o sistema tributário nacional.
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SENADOR FÁBIO LUCENA - Considerações,
sobre possíveis motivos que teriam levado o Deputado Ulysses OUinlarãt:s a- vOta~ contra a anistia.
SENADOR BENEDITO FERREIRA, para uma
expliCação - ObserVações-ao discurso do Senador
Fábio Lucena.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Pesca predatória da baleia nas costas brasileiras.
SENADOR ITAMAR FRANCO --Apelo ao M:inistro __Wa_ldir _E:ires em favor da instalação de uma
agência do INPS no Município de Campo Belo-

MG.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Dia do Servidor Público.
SENADOR ÁLVARO DIAS- Defesa da implantação de um sistema integrado de produção a partir
da construção da Ferrovia da Produção na região
oeste do Paraná, como forma de viabilização do sistema agrícola daquele Estado.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Descontenfamento de associações de classes de transportes
rodoviários de cargas do Estado de Pernambuco,
com ~ Circul~r n9 27, da SUSEP, que viria a determinar a diminuição da eficiência do frete final daqueles
transportadores.
SENADOR ODACIR SOARES- Denunciando
irregularidades praticadas pelo Governo de RondôM
pd~ ~tual diretoria -do Banco do- Estado de
Rondônia - BERON.

ni~

e

i.:3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL
- N's 237 e 238~ -de 1985
3-' PORTARIA DO DIRETOR-GERAL DO
SENADO FEDERAL
- N9 69, de 1985
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PAR'I'lDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN'I'ES

Sessão, em 25 de outubro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Frage/li, Passos Pôrto,
Hélio Gueiros e Luiz Cavalcante. '

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

- Gal vão Modesto - Odacir Soares - _Hêlio Guei·
ros ~ Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho - Marcondes Gadelha- Cid Sampaio- Nivaldo
Machado-. Guilherme Palmeira- Luiz CavalcantePassos Pôrto - Nelson Carneifo - Itamar Franco José FrageHi- Enéas Faria- Jorge Bornhausen- Octaviõ Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A lista de presença acusa o comparccimneto de IS Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos itossos trabalhos.
. O Sr. J9-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-

te.

É -lido

o segUil1ie

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDEN'I'E
DA REPÚBLICA
ruitituindo autÓgrafos de ProjetQ de Lei sancionado:
N9 253J85_(n9 527J8'?, na origem), de 23 de· outubro do
corrente, refere-nte ao Projeto_~e_I..ei da Cârpara n9 162,
de 1985 (n9 6.444(85, na Casa de origem), que dispõe
sobre a T:..tbel~ de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, e dá Ol,ltras
providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7 .388, de 23 de
outubro de 1985)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
Jido Vai _à pUbliCãÇão.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1"- Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 321, de 1985
Visa proibir, ao Banco Nacional da HabitaçãoBNH, e aos agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE, cobrança aos interessados nas operações relacionadas com a aquisição da
casa própria, qualquer valor pela prática de ato administrativo ou contratual.
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O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. E vedado, ao Banco Nacional da Ha~
bitação- BNH, e aos agentes do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo, cobrar aos intereSsados nas
operações relacionadas com a aquiSiÇão da casa própria
qualquer valor pela prática de ato administi'àtivó--Q_u
contratual, seja ele precedente, concomitante ou_ subseqüente à operação, instrumental dela.
Justificaçil.o
Bendita correspondência que a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos diadam.ente despeja em meu gabinete, porque não raro noticia abu~os insuspeitados, e me
inspira--iriTCilltiVUS-ae natureza proibitiva como a Presente. A carta que me endereçou Mário Reis da Cunha, residente no Rio, se constitui np mais recente testemunhõdessa ~orrespondência fecundante, pois informa sobre
abusivas cobranças pela prática de atos administrativos
ou contratuais no ãmb_ito do Sistema Financiíi'i:)de Ha-_
bitação.
Ca!!sou-me estranheza- a notícia, porque.; quando da
instituiçãO do BNH, houve preocupação, em homenagem ao sentido social da política habitaciomd que se
inaugurava, em poupar as pa-rtes a gãstos que pUdessem
resultar em encarecime:nto d{reto ou indireJo da_ ªq!J,isição da casa prôpri::i. Com efeito, a Lei n' 4.380, de 21
de agosto de_ 1964, não só falou de simplificação das escrituras e dos critérios para efeito do registro de imóveis,
como da necessidade de economia de emolumentos. Ne&sa Lei chegou-se à quebra de privilégio nolar1al, insculpido no artigo 134, II, do C. C., atribuindo-se caráter de escrítura p-ública aos instr_umerttos particulares para transmissão ou constituiição- de direito real em contratos de
qualquer valor, relativos à aquisição da casa própria (artigo 60, n's 2 e 3, e parágrafo 5').
Em diligências junto ~o BNH pode ser constatado que
os agentes financeirOs estão aUfo-i'izadoS a eXigir-enl.Olumentos ou comissões por atos administrativos ou coritrã..:-tuais. As partes são onerada_s por taxa de inscrição e expediente - TIE, taxa de cobrança e administração TCA, c por taxa-de tnirisferêncía :.....·rr. Esta ê a mais
nova de todas. Em sua criação houve requintes de mal·
dade. Ela pesa sobre o mutuário que aliena seus direitos.
Isso significa dizer que quem entrou não pode sair senão
sob tripúdio.
_
Cabe ver como são exigíveis esS.ãs extravagâncias dó"
Sistema Financeiro de Habitação.
Pela TT, que é a mais recente perversão do Sistema, o
alienante fica sujdtO ao pagamento de até 2% do valor de
seu saldo dcved_or. CriOu-Se a Resolução BNH n'
143(82.
Pela Resolução retrocitada, e também pela que a revogou, a vigente resolução do Conselho de Admin"istraçào
n\1 16/84, o adquirente da habitação e o novo mutuárÍQ
final pagavam TCA à razão de 0,20 UPC nos financiamentos de até 1.350 UPC, e à razão de 0,26 UPC nos demais financiamentos. Acontece, porém, que a Resolução
por último mencionada exasperou_a taKa, nos termos de
tabela progressiva, caprichosamente elaborada. Hoje, a
TCA varia de 0,20 UPC até 2 UPC!. ..
Resta tratar da TIE. Pela Resolução BNH n' _143/82
já se percebe que a TIE obedece a dois pesos e duas me-.
didus: o udquírente du habitação deve·a à raz;ão de 3%
sobre o valor do financiamento, até um teto de l5_UPC,
ao passo que.o novo mutuário final fica sujeito a ela pela
soma de dois valores, atê 3% do valor do financiamento,
limitado aiS UPC, e até5% da diferença positiva entre o
valor da dívida assumida pelo adquirente (fianciameftto)
e do saldo devedor do alienante.
Por aí se vê que o Sistema Financeiro de Habitação é
entendido _em habilidades financeiras, mas em matéria de
consecução de política habítac_ional por interesse social é
um completo desastre. Realmente, não se juStifica, à luz
do interesse social, a exigência de semelhantes desembolsos às partes interessadas na aquisição da _casa própria.
Em verdade, o Sistema Financeiro de Habitação
perverteu-se, desviando-se do sentido social, que lhe foi
traçado, pela concessão demasiado generosa de estímulos aos agentes financeiros.
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O_SR._PRESJD_ENTE_(Pa~sos ~_ôrto)-:- O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O-SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL-AL. PronunCia
o seguint.~ discurso. Sem reyisão do Ôra,_do~ J 7 , Sr. Presidente, .Srs. Senadores:
"O (a) Sr. (a) acha cert.o ou errado os parlamentares
receberem jetons sem comparecer às sessões?.,
Essa a pergunta feita pelo IBOPE a seis mil pessoas de
nove capitais - Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Recife e Florianópolis -,conforme noticia o Jornal do Brasil
em 20 do corrente mês.
No total dos entrevistados, 89,1% desaprovaram a
paga do jeton- aos ausentes; 8% não opinaram; e -apenas
2,9% acharam certo o pagamento.,
De-qU3õTãSfXfSqüisá:S de opinião jã vi publicadas, ne-- i'lhuma éoin-resültados tão contrastantes ~ntre- o Sim e o
Não como-esta, o que evidencia o repúdio da Nação à
benesse do jeton aos ausentes. Tal repúdio vem estampado quase diarfamente nos jornais, por editoria,is, articulistas e cartas de leitores.
C'olh_o. únl<l pequena -amoStfa dOs -periódiCos:
I) Do Editoria.l ..VasosComunic<irites",doJomaldo
'Brasil:
... A instituição parlame;ntar ê insubstituível à prâtica da democracia, mas a moralidade dos costumes
politicas é indispensável ao bom conceito da representaÇão política.
A questão política e a qUestão _moral são relacionadas pela opinião pública como igualmente graves."
2)

Do artigo assiiuldo .. Ausência de poder.. :

uo País aguarda que o Congresso- conquiste a
confiança pública e passe a compartilhar com o Executivo a resPonsabilidade pelas decisões de governo. Os responsáveis pela sua condução nesse caminho acertam quando afirmam que Parlamento fechado é democracia banida. Mas ela continuará banida se _suas por_!as permane_cerem abertas_ apenas
for-rn8Iininte. por- força -do absentefsmo. ou~-en
quanto Continuar a realizar três sessões extraordi·
nárias por dia- sucesssivas e com duração de pou·
cos minutos, suficientes para que um deputado QU._
se__n_a.dor peça sua suspensão_ "por evidente fal!a de
-~quOrUmn- CujO óriico resultac;io- prâtico é iarãntír
o pagamento de jetons tanto à minoria presente
quanto à maioria ausente."
De "Cªrta de Lei_tor''. d_o jornal Folha de$. P!!-ulo:
"Em verdade, é de entristecer que representantes
do povo no Congresso, com as responsabilidades
- das mais elevadas furi.Ções, preteridam sustentar falsas posições sob o_ pretexto da defesa das institUições áemocráticas éj_ue dirigem quandO, na realidade, derendem a(JUelei -qtie -deSCUini:ire_m_ õ-dever
que a_sstlmiraf!l fren~e _à soci~dad:_~·~ _
Nos últimos dias, tem sido repetidamente noticiado
qu_e o Relator da ComissãQ Mista In_terpartidãria, que examina a devolução das prerrogativas do Poder Legislativo, irá propor a incorporação do jeton ao subsfdio.
Ora, para que tal ocorra, ainda neste final de legislatura,
só emendando-se a Constituição, o q-ue,- pór dois moti~
vos não me parece deva ser feito; primeiro, porque jâ estamos de nova ConstituiçãO â vista, bastante soberana
pará â(!sffiarichai qualquer malfeito; e segundo, porque a
emenda, feita -pof- rlóS,· Sêus 6eilelícíádos, seria um tremendo casuísmo que a opiriiãã pública não nos perdoaria. _Em meu apoio vale citar trecho da carta d_o __leito_r
FertlandO-Joqie ao (}"Estado-de S. Pltulo:

Stilit das Sessões, 25 de outubro de 1985. - Nclson
Carneiro.

"Agora, como na história do marido enganado e
-o-diVã, eles pretendem modificai a ConstituiçâO, incorporando os jetons ao fixo. 1! o cúmulo da malandragem!"

(Ãs Comissões de Constitulcão e Justtça, de Economia e de Finan~"as.)

E o ca;;ufsmo é tanto maior porque ela passaria por
ciffia de 21_j- prOpostas de erTiendaS que aguardam vo-
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tação: _e_ ainda por cima de mais cem outras, que esperam
leitura effi_Pienãrio. Para finalizar, penmto-me lembrar-lhes, Srs. Senadores, que, dirigindo-se a seus discfpulos, disse Jesus Cristo:
"Vós sois o sal da terra, porém se o sal tornar-se
in~ípidO, com que se hã de salgar'?"

O CongressO Nacional, instância máxima do poder do
povo, é bem o sal da democracia. Se esse sal tornar·se
insípido ao gosto do povo, com que se há de salgar a vida
democrática nacional?
O Sr. Benedito Ferreira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Concedo o aparte ao
eminente Senador Benedito Ferreira.

O Sr. Benedito Ferreira - Intimamente- tenho tido
problemas com o Apóstolo Paulo. Ele, como o mais culto dos Apóstolos, depois de escrever mais livros do que
todos os demais em conjunto no Novo Testamento insiste em dizer que a fé é que salva. Eu, por uma razão muito
íntima e muito interior, fico em conflito, porque creio
que o que mais vale é a obra. A fé sem obra é morta, entendo assim. Daí Por que, sempre achei que o que mais
vale, acima do verbo, é o exemplo e sobretudo quando o
exemplo parte de quem tem a responsabilidade maior de
produzi-lo. Sem dúvida alguma, V. Ex", a par da sua palavra, consolida a_sua palavra, o seu verbo através da
açào, do fato su~stantívo. Dai por que hâ só que selouvar as denúncias que V.- Ex~ tem feito, o Seu repúdio ao
pagamento dos jetons aos faltosos. Mas em que sempre
aplaudi, sem favor nenhum, a postura de V. Ex!- nesta
Casa, gostaria riobre Senador Luiz Cavalcante, que o
povo também soubesse que nós jâ tivemos colegas, aqui
no Senado, que tiveram de deslocar suas famfiias de
Brasília para o seu Estado de origem. porque a soma de
todos esses pendurucalhos, que ornam e teoricamente
enriquecem-o subsídio do parlamentar, não eram bastantes !Para aquele nQsSO colega sustentar sua famma aqui e·
marlter suas despesas no seu Estado de origem. Invoco
isso, porque sabe V. Ex~. sabe a Casa, que Deus foi tão
generoso c-omigo e tanto tem depositado na minha mão
que realmente, sou um dos poucos nesta Casã que posso
me permitir o luxo de pagar para ser Senador. Logo estOu rri urro à vontade para levantar esse aspecto da questão. O mal, Senador Luiz Cavalcante, e V. Ex• sabe melhor do que ninguém, é que quand_o se fixa o subsídio do
parlamentar se faz de maneira demagógica, fixa para o
parlamentar um subsfdio que é realmente_um verdadeiro
escárneo, um verdadeiro deboche. Exigi-se que um parlamentar faça face de todos os custeios que o cargo lhe exTge Coin eSte SUb$íai0~ sem levar em conta as.. ••facadas"
que leva- usando a expressão do vulgo- como V. Ex.•
a toda hora é abordado em seu gabinete, e até nos corredores. Ainda ontem assistia V. Ex•, à maneira daquele
que_ dá escondido para que ninguém perceba, dobrando
coni todo cuida, como _Q bom cristão deve f~. uma cé-dula, que não sei de quanto e colocava nas mãos de uma
mulher que estava aí a pedir nos corredores. Estou ressaltando este fato, porque sei o quanto V. Ex• é magnânimo:;- é generQso e, como de resto. todos os nossos cole-.
gas o são, até por interesse polftico, que tem que atender
o cabo eleitoral, atender o eleitor que lhe procura. Então, por tudo isso, nobre Senador Luiz Cavalcante, o que
tem que se fazer, e o que se procura fazer agora na reforma gue restaura as pn;.nrrogativas, não é, sem dúvida alguma, acrescer o subshlio..do jeton, mas sim fazer com
que se acabe com essa farsa de tixar um subsídio mentiroso,-para depois começar a inventar ajuda de transporte
do Estado, ajuda de transporte para o Estado, ajuda de
gabinete, e essa parafernalha que permite publicações
nos jornais que extrapolam· de muito ·a verdade e, que na
realidade, não _sig_nifl_cam _quase -nada em face dos encargOs que o P<irlarrieriiãi pobre tambêm é obrigado a arcar,
que não é o meu caso, porque como eu disSe, rio iiiício;
posso fazer face a tudo isso sem prejudicar a alimentação
e a sobrevivência da_ minha familia. Então, o que se pro·
põe naquela Comissão, da qual faço parte, é fazer com
que tiremos a máscara e fixemos um subsfdio realístico,
compatfvel com as necessidades reais do Parlamentar. b
isso que se propõe, é isso que se quer fazer. Agora, o que
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não se vê também, de outro lado - e aí V. Ex• i:leve estar
atento a este aspecto -

como ontem. os jornais noticia-

~am

que o Sr. Ministro Fernando Lyra, vai se deslocar
para Pernambuco para apoiar um candidato que não é
de seu Partido e só voltará a Brasflia, disse S. Ex•, ...depois. de aputadas as eleições". Vale dizer, S. Ex• vai ficar
lá por certo. até o día 20 ou mais do mês que vem. Ora,
veja V. &• qu_e não vi nenhum comentârio nos jorriã:is
criticando essa atitude do Sr. MinistrO da Justiça. Então,
o que há é que nós, que não podemos nomear, como dizia o velho Sr. Senador Emival Caiado~. "Poder é de
·quem prende, paga e solta". Não é o caso do Poder Legislativo. Então, ficamos nós, V. Ex• cumprindo a sua
missão de homem fntegro, de homem reto, fazendo colocações, e sei ser a melhor possível a intenção de V. Ex•,
para que corrij3:mos essa hipocrisia de subsidias fictíciOs
e combatendo os penduricalhos que permite. Anteontem
vimos na sessão do Congresso Nacional, um Sr. Deputado que sabemos, e vou citar o nome dele, o Sr. Deputado
José Eudes, que nem vem à Câmara dos Deputados, maspor vedetismo embarcando nessa onda de triturar as instituições, porque, ila realidade, não estão querendo acabar só com o Congresso Nac1onaJ; querem acab!p'..também com os Pod!'=.res JudiciáriO e Executiv:o, ~põrque a
moda e aconda no Brasil é demolir tudo, comojãdemoliram ~ Igreja Católica, ~as a verdade é que quet:enÍ dCmÇ>lir as instituições, aquele cidãdão foi para -a tribuna
fazer vedetismo e.criticar, nao Càm- a-serenidade, com o
equilíbrio, com as observações vãlidas -que V. Ex'- faz e,
sobretudo, com o exemplo de V. Ex• V. Ex• tem a cautela
de verificar se a Secretaria de Finanças do Senado, por
descuido, inclui no seu contracheque as sessões às quais
V. Ex• não esteve presente. Sou testemunha disso também, Sen-ador Luiz Cavalcante. 1:: bom que o Brasil saiba
}:Jjsso. O zelo de V. Ex• chegue ao extremo de conferir se
·~:~'sessões que V. Ex• não compareceu foram descontadai..~o seu contracheque. Daí por que V. Ex•, com tOdo
esse··:têlo, com essa sua postura moral irrepreensível, lamentavelmente, desgraçadamente, prestou-se para um
Deputado, que pouquíssimos dos seus colegas o conhecem na Câmara dos Deputados, fazer vedetismo e censurar· a todos nós, como_ se ele fosse um nós, que permanentemente aqui estamos. De qualquer forma, Senador LuizCavalcante, quero registrar, a par desse aparte, as minhas homenagens a V. Ex• e sObretudo fazer justiça à atitude de V. ;Ex• que te~ o fulcro na moralidade sempre exercitada b,or V.. E}J ~eus parabéns.
O SR. Lui'z Ç~~J<.C.ANTE ~O meu muito obriga'·
do, Senador Bened1fb'~r.a_..
Era O que eu tinha a dizet, :Sr.. Presidente.(Muito
bem!)

U SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soar_es, comO Líder do
PDS.
.
.
O SR. ODACIR SOARES (PDS - RO. Pronuncia o
seiuinte discurso.) ___:_Sr. Presídente, Srs. SenadOfeS:
Centenas de greves têm paralisado os mais diverSOS setores do Pais. O -irrompiine"nf()cfesses movimentos é a
conseqUência natural da reação dos trabalhadores brasileiros, tantos anos contidos em seus mai~ simples sentimentos e mais puros anseios.~ o sinal de que a -derilocracia vai-se instalando no recôndito das fábricas, dos escritórios, ·das universidades, das instituições bancãrias, das
empresas estatais e de tantas outras entida<Ies que produzem bens e serviços. É a manifestação da liberdade soberana das associações dos trabalhadores que buscam conquistar seus mais lídimos direitos: 1::, enfim, a luta em
prol de maior jUstiÇa- social. - - 9
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categorias profissionais, cada quarsegundo-Seu poaer de
pressão, tê-in Conseguido reposição safariãl, reajuste com
base em índice sU.perTOr aó INPC,-adiantamerito ~."piso"
sà1arial, qUinqüênio, fri~iliO;·grãtificaÇão Por Produtividade, ajuste de curva salarial, reenquadramento, promoção, redução da jornada de trabalho e tantas o-utia"s
vantagens imaginadãSPOt\ líOeris sindicais, cÕnstantes
do rol das reivindicações apresentado em cada dissídio.
Uma classe profissíoi1al, embora numerosa, embora
importante, embora essencial quanto aos serviÇõs que

presta, não vem, contudo, tendo acesso a essas vantagens, pois encontra-se, há llJUitos anos, submetida ao silêncio,
Proibida pela Constituição brasileira de manifeStar-se
através de movimentos grevistas (art. 162), a classe dos
funcionários Púbficos foi duramente atlngída pof incon-tãveis distorções ncis últimos anos. Carente de p-OSsUir ifetivoS instrumeõtos de reivindicações, ela foi lançada à
mais -aviltante situação.
Seus vencimentos sofi'eram -viOlenta contração nos últimos anos. A partir de março de 1979 até julho de 1985,
os reajustes salariais do funcionaliS_mo público situou:-se~
quase sempre, em patiilliãres inferiores aO estabelecidO
pelo lndice Nacional de PreçoS ao Consumidor. Dos 12
reajustes ocorridos no período considerado, apenas quatro (inarço de 1980, abril de 1981, maio de 1982 e julho
de 1985) foram marcados por percentuais superior ao-do
INPC. TodOs- os demais foram bastante inferiores.
VáriOs- estíidõs-têm-siao· reatizados para mostrar a
queda abrupta do poder aquisitivo do funcionalismo
público. Ainda recentemente, antes da edição da Lei n'
7.333. _de 2 de julho de 1985, que reajustou os vencimen~.
tos, salários e soldos dos servidores civis e militares da
. Uniãó, a impreÓsa, por várias vezes, divulgou cálculos
, que _demonstravam estar os aumentos salariais dos fun'cionãrios públicos, a partir de 1979, em média, abaixo dQ
custo de vida, o que lhes significara acumulada perda do.
poder aquisitivo. À êpoca, o salãrio real dos servidores
situava-se aproximadamente em 25% do salãrio percebido há_seis anos. Tão-somente_e111 25%, repetimos.
De acordo_ com os câlculos realizados, ainda no primeiro semestre deste ano, a recomposição do poder aquisitivo dos funcionáriOs, no" mesino nível ao existente
em 1979, somente se daria se o reajuste de julho tivesse
sido dC 291% para á categoria rião beneficiária de gratificação, de 226% para os heneficiãrios de gratificação de atividade de apoio e de 117% para a categoria de atividades técnico-administrativas. ,
Apesar disso, os vencimentos. dos funcionários públicos foram reajustados com base no percentual de 89,2%.
_Compararldo-se o percentual aplicado ao reajuste do
salário dos funcionários públicos com valores que pautaram_o reajusle salarial de outras categorias profi~ionais,
o de servidores de empresas estatais, Por exemplo, vê-se
que a medida não foi inteiramente jUstã, pois sabe-se
que, em vãrias delas, houve reposições salariais que re-trocederam ao ano de 1984. No entanto, o Governo optou por recompor, a médio prazo (até o final de 1988), o
poder aquisitivo de seus funcionãrios. Segundo declaração do Sr. Ministro da Administração (Gazeta Mercantil, de 29 de julho de 1985), até aquele ano deverão ser
' recompostas as perdas Salariais de 364% do funcionalismo público federal, acumuladas de 1979 a 1985.
Muito embora tenha sido o INPC instituído após pesquisa realizada c_om o propósito de se estabelecer parâmetro adequado para correção salarial no Brasil, o Governo não o utiti;zou _oos reajustes dos vencimentos de
seus fuhcionãríoS, preferindo arbitrar os aumentos de acordo cóm a conveniêricia de cada momento. Assim é
que, em cada correção satafial, o Governo alegava baixa
. disponibilidade orçamentária e premente necessidade de
combate à inf1.ação. lmpreterif,elmente tais argumentos
passaram a significar,.de maneira_sisternãtica, a atribuição- de irrisórios percentuais à correção dos vencimentos dos funcionãrios públicos.
Ao Governo faltou base ética para tratar de assunto
tão sério qUanto -o-reajUSte salarial de seus fun~ionârios.
Para o aumento do salário dos trabalhadores das entidades particulares, o Governo impunha a utilização do
\NPC. Mesma obrigação estabelecia em relação ao reajuste dos salários dos servidores das empresas estatais: A
seus fuhciOn_ã-rioS -maisp-r6ximos, aqueles da administração direta, quer estatutários, quer regidos pela Consolidação .9as j..ei~ do Trab_alh_o, º~º-º~roo oferecia, atra~
vés de decre~o~lei __ e_nviádõ 8.9__ COilgress_o ~acional, ()
arbítfío que -predeterminava o Percentual que seria utilizado, calculado _em função de casuismos~
_~a disgimi_wção ~m_r~lação à categoria dQs ftJ[lcionáriõs públicos levou-os à situação -insustentável, do
ponto de vista dos vencimentos percebidos.
O Sr. Benedito Ferreira-- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. ODACIR SOARES nador Benedito Fc::rreira.

Com muita honra, Se-

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• antecipa as homenagens que esta Casa, por certo, ainda irá prestar aos funcionários públicos do Brasil. Mas V, Ex• com muita oportunidade, põe como que na nossa linguagem sertaneja-,-o- dedo na ferida. Porque veja bem V. Ex• no caso da
administração pública federal, tivemos no período
79/84, ou se quisermos buscar 67 a 84, nós tivemos uma
substancial redução d_os gastos com o pessoal da administração direta. Sem dúvida nenhuma, tomando em relação ao orçamento da União. Mas em contrapartida,
veja V. Ex• o que vem ocorrendo na chamada administração pescentralizada. De 69 a 84, enquanto a receita
tributãria da União cresceu 181.300%, e a ORTN só
cresceu 5.3.300_%,_vale dizer, a receita cresceu quase 4 vezes em relação à inflação, a corrosão do dinheiro no mesmo período, porque esses são os valores da ORTN, do
período de 1969 a 1984. Pois bem, mas em contrapartida
quando se examina as despesas de pessoal da Adminis-tração Descentralizada, que chegou a significar 5,50%,
'em t 984, sobre a receita total da União, esta receita que
:cresceu quase 4 vezes - a inflação verificada no período
,de 69 a 84- em realidade significando em 1969 5,50%
'daquele orçamento desmilingUido, de 1969, neste orça.mento monstruoso de 1984, repito e enfatizo, a despesa
'com o pesso-al da administração descentralizada significou 9.12%. Então, vê V. Ex• que aí há dois pesos e duas
medidas. o--Estatutário sendO ·massacrado, recebendo
menos do que recebem, o INPC, e as estatais que estão
configuradas nesta chamada administração descentralizada, deitando e rolando com o dinheiro público. Por
tudo isso, mais uma vez congratula-me com V. Ex•, e
chama~do a atenção_ para essa verdadeira erosão, e que
contribui, sem dúvida alguma, para que tenhamos um
serviço público precário, poTque não há como exigír de
um homem, com seríssimas dificuldades financeiras, senl
ganhar um mínimo para viver com dignidade com sua
família, tenha ele a iniciativa, a preocupação de ser criativo e- de ser, quando muito eficiente, maS riunca ser verdadeiramente um bom funcionãrio, qtie empresta à sua
função, o entusiasmo pelo cargo, porque esse cargo realmente previne-lhe o mínimo para a nossa sobrevivência
com dignidade. Parabén$ a V. Ex•
O SR. ODACIR SOARES- Nobre Senador Benedito Ferreira, com muita honrl;i incorporo o aparte de V,
Ex• ao meu discurso, porque além de oportuno e indicar
dados absolutamente procedentes, o aparte que V. Ex" acaba de produzir está intimamente vinculado ao espírito
do meu discurso, que ê o de chamar a atenção do País,
particularmente do Governo, para a vexatória situação
em que se encontram hoje os servidores públicos doBrasil, principalmente aqueles da administração federal, os
quais tiveram, neSteS últimos anos, os seus salários defasados em relação ao custo de vida. Espero que o dia 28
de outubro sirva para o Governo marcar uma posição
nova._ em relação aos servidores públicos do Brasil, que
viv~m_h_oj~ marginalizados_ sob todos_os aspectos da própria administração pública. Eu agradeço o aparte de V.
Ex', gue incorporo honrado ao meu discurso .
...f:•ossigoJ~ Sr. Presidente: -Além dessas,_ QUtr_a_s d~storções existiram. Em de--zelnbrq de 1984 e em março de 1985, portanto, nos,estertores de sua administraçãO, o GovernO ã.nterior, talvez
querendo reduzir a defasagem salarial do funcionalismo,
co-ncedeu gratificações adicionais, a título de Gratificação por Desempenho de Atividade TécnicoAdministrativa, para o pessoal de nível superior, e Grati-..
_ ficaçãp de Ativida..des de Apoio, para o pessoal. de nível
médio.' A emenda, no entanto, não foi suficietlte para
melhorru- o soneto, pior que a abrangênda aa 'medida foi
limitada. s'omente foi beneficiado o pessoal da tabela
pe~f!1anente do :P@_nQ de _Ç@ssi_[icaçào de Cargos. Não
fo!a'!IJ.a_y_o~~l<fo~ _o~. r~.n~~Q.I}~~iqs rl;as tab~lª"s especiais,
nem os ocupantes de Função de Assessoramento Supe"'
rior. NovamenteLo_çasuJsrno se fez presente.
O_u~sa dis!QI_ção ç_!lstente refere-se à periodicidade da
correção ·salariaL Embora se possa dizer que, atualmente, o ,Governo esteja pratica"i1do a semestralidade com
seus funcionários, não existi dispositivo algum que estabeleça a obrigatoriedade d:i medidâ 'e os critê_rios que de-
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vem norteá-la. A rigor, para chegar ao hãbito dos úJtimos anos, da correção realizada _em janeiro e julho, o
Governo acomodou a situação. Em 1980, o auritento foi
concedido parceladamente, nos meses de janeiro' ~
março. Em 1981, a fórmula foi repetida, deslocando-se a
segunda parcela para abriL Em 1982 e 1983, o intervalo
foi ampliado, concedendo-se a segunda parcela, respecti~
vamente, nos meses de maio e junho. Com isso, as Perdªs
dos funcionárioS" for"am maiores.
~ notóriO o estadõ de inferioridade em que se encontram os funcionãrios· públicos. Enqu!J.nto não conseguiram ainda a norma que lhes assegure a correção semestrai de seus vencimentos, jã estão outros segmentos produtivos 1 em todo o P~ís, pressionando ·por reajUstes trímestrais' de salários.
-~
- - Tantas distorções acabaram por levar o funcionalismo
público à decadência. ~o que mostra o Jornal do Brasil?
edição de 8 de setembro de 1985, através de matéríaãe
autoria de Augusto Guerra, publicada com 0 titulo. "Decadência do funcionalismo público vem desde l964".
uos problemas (.~)se intensificaram 3 -partif de 1979,
0

Outubro de 1985
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Atualmente_, existem funcionários estatutários e funpela CLT, E existem os funcionários
~~trat~dos através das tabelas especiais, emergenciais,
-de rA"§. _ (~t.inção de ~ssessoramento Superior) e de coovênios. Dos-516.791 funcionãrios da administfacão diteta e autarquias federais, excluídos os do magistério,
35:7% istO é, l3.S..(X)(), encontram~se em situação precãria
perante o Governo.
- EiS~ Sr.-preSidente, Srs. Senadores, a imagem do caos a
que nos referimos de ac_ordo com recente _levantamento
realíZ:aaopela Seàeta-rra de Pessoal Civil do Ministério
da Adminstração, verificou-se a existênCia de mais de
100.000 servidores tabeladOs, -não se considerando os
piOfCSsõft:;s~ distribuídos em 161 tabelas especias, com 22
denominações diferentes e classificados em 49_3 ca1egoríasTundoriars. Existem órgãos em que a quase totalidad~: !~~-~~~~i~?_!CS: .são ~-e tabelas esiJ_~iais.
-É bem verdade que o Ministério da Administração está propenso a enquadrar esses servidores. No entanto, hã
dificuldades de natureza política e técnica a serem venci·
das. Dentre essas, as principais referem-se à exigência de

Ciõr\âriqS ·regidos

~:S~~l~d~f~u~a q~~n~~t:~ ~fm~~~:i~i~~~~~~ig~~~l~a~!:
habilitação em proceSso seletivo, à existência de vagas
nos diversos órgãos, à correspondência de níveis salariais
gorias funcionais- as de nível superior (NS)- tiveram
entre as duas situações, à contagem de tempo de serviço.
Os funcionários estão-se mobilizando para defender
uma defasagem de até 200% em relação à inflação, apesar dos benefiCiOs recentemente -concedidos a título de
seus direitos. A Comissão Nacional Pró-Enquadramento
reposição. Entre os servidores de nível médio (NM), os
promete que o movimento ganharã as ruas, caso não se
supere o impasse existente entre suas pretensões e as prosalários mais baixos, a defasagem chega a 300%.
•• As perdas salarias no serviço ~úblico são calculadas
postas do Ministério da Administração. Será advertência
geralmente com base no salârio miníma, este também
dos funcionários prenúncio de que a classe estã disposta
a ass_umir novos paj:léis perante a àtual realidade brasilei·
reajustado de forma defasada nos últimos 20 anos,. Um
estudo_ d_esenvolvido no Mini~tffio 4-a. Ac;l,ministrlição de~
ra?
monstra que, em 1976, a mais-baixa referência saiS.i-iã.fnO-Sr. PresTderite e Srs~ Senadores: não foram apenas esserviço público (NM· I) correspondia a 2,29 Salãt'iõs
sas distorções que atingiram, no passado, os funciomínimos, e a maior (NM~35) a 14,26 mínimos. Hoje, á
náriós públicos, vo1tamos a insistir. Outras discriminações se impuseram à categoria. Todos conhecemos a
referência NM-1 jã foi süj:iCrada pelo mínimo vigente,
que é de CrS 333 milt20 e, consegJ!_entemente, extinta. A
injuriosa protelação que, nos anos passados, se fez em
N M -35 corresponde, atualmente a 6,17 mínimOs- (cerca-- - -relaçã03õ pag3iilt!ilto dO-f 3Q salário aos funcionârios esde Cr$ 2 milhões).
tatutãrios. A cada exercício; o Governo acenava com a
.. Entre as referências do nível superior, as defasãgens
possibilidade da concessão do 13Q salário, logo retirada
são igualmente acentuadas. Em .1976, a NS-1 corresp_o!l_com a alegação de que ..os estudos recomendavam a
transferêiu"::ia da inedÍda para- o anõ segUinte. Somente adia a 7,57 salãrios mfnimos, enquanto hoje equivale a agora, est~ o Governo disposto a eliminar a ii:ljustiça CO·
penas 5,5. A mais alta- NS-25- tin_ha o valor de 25 salãrios mínimos, e atualmente correspOnde a 17,45. -- --meuaa conffa seuSSerViãõfes, atfibuindo-lhes o direito
''Os cálculos tentam, mas não conseguem, levar em
ao l3Q salârio: No entanto, v·ai-lh-es Pagar, ne5ie ano, aconta as disparidades que ocorrem no serviço público,
pen-a·s--dois doze avos do valof' do salário.
prejudicando alguns e beneficiando outros níveis e cateO impedimento_ imposto aos funcionários, no que se
gari as funcionais. A mahf recente se deu em março quanrefere à sua sindicalização, é outro ponto que contribuiu
do os funcionários de nível superior, além do reajuste
para o agravamento de sua marginalização.
Sem a possibilidade de apresentar-se com autonomia
concedido, em janeiro, tiveram seus-salãrios ampliado~
perante-O-Governo, ·a citegC:iffa--viu:se- desprovida de
em 8'0% a título de gratificação, enquanto os de níVi1ID6dio receberam um acréscimo de apenas 20%.
todo e qualquer instrumento de reivindicação. Sem direiAberrações também houve, no que concerne à ausênto à negOCiação- de Seus mais elementares direitos,
tornou.se ~lasse cat.i_va do paternalismo governamental.
cia de critério único na Concessão de aumentos a eyervido~p_e:ramos;sr. Presidente~ Srs. Senadores;- que a Nova
res civis e a militares..
Rç_púl;lli~a a~s_urrta f!_ova po_sturà perante oS funcionários
Novamente é Augusto Guerra quem afirma:
públicos brasileiros.
..As perdas salarias começaram em 1964, com as
defasagens salariaiS eritrC os vencimentos dos servidores civis ·e-os dos militares. Na ~oca, os salários
correspondentes aos níveis mais alto da carreira do
funcionalismo civil, classifiCãdos pelas .letras...N" e
..0", eram eqtiipafadOs, respectiVamente, aos de-um
tenente-coronel e coronel do ExérCito. Hoje, um servidor de referência NS-25 (a_mais alta do s~rviÇO _______

O_SR. Nivaldo Machado_ Permite v. Ex'" um aparte?

O Sii. ODACIR SOARES- Pois ilão. Ouço, com

riluita honra, o apai'te-de_V. Ex•, nobre S~nador Nivaldo
Machado.
- - 0 SR. Nilvaldo Machado _ Nobre Senador Odacir
-Soares, quero associar-me a v. Ex• najusfa homenagem
que presta ao funcionãrió público, na ante-véspera do
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milhões, incluindo gratificações. Seu corresponden:..
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Não bastaram, no entanto, as disparidades e a compressão salarial para lançar o caos no serviço público.
Acrescente-se a difererença de regimes e de modalidade
de _c:ontratacão.

pre.c;tad_os pela classe. E V. Ex• salienta, agorâ, o caos
que existe no campo da remuneração do servidor públí·
co, principalmente nos últimos anos, quando, através
das chamadas tabelas especiais, foram admitidos milha-

0

te militar é 0 salário de um oficial em início dé car-homenagem, traz a debate o problema da remuneração
reira.
-que está aquém não só das necessidades do servidor,
.. Em 1964, 0 regime militar recém-instaurado
como das re:iponsabilidades que ele exerce na_ máquina
concedeu um aumento de 140% !lOS servid.ores fedeburocrática do Estado, cujo _f)lncionarnento se torna inrais -CiVIS, beneficjaii.do os militares cOm au-mento de ---dispensável ao bom andamento do serviço público e ao
400%~ Desde então, as disparidades entre as suas capr~pri~ desenvolvimento bra.sileiro. Quero, porta~ to,
tegorias fOf.ãffi-sC acentUandO é so-mente em 'Ulho
sol1d_anzar-me com o pronunciamento de V._ ~x', e dt::Cr
passado os reajustes foi!tfn. -c-onceQidos, obed:e~ndo _
que e met~ do Governo promover uma pohtlca s~lanal
. - d'
b (
%) , ~ ----coerente e JUsta, de modo a remunerar os seus servtdores
a níveis condizenteS com a importância dos serviços
a um mesmo 10 tce para am os 89 ' 2 ·

res de servidores, hoje em dificuldades diante da necessi-.
<;laQe_ Q;t regulariz~ção de sUa situação, o que poderã, in~
clusive, implicar até em dispensa de grande parte deles.
Portanto, desejo mais uma vez, ao associar-me ao pronunciamen~o de V. Ex•, trazer, em nome do Partido da
'Frente Liberal, a homenagem devida à laboriosa classe., e
o propósito de lutar em favor de suas ju_stas reivindicaç-ões, e_ntre as quais, o direito ao 13Q salário e o novo
Estatuto, _dando-lhe condições de conquistar um padrão
,de; vida ap níyeJ .de. dignida9-e _da pesso~ humana.
O SR. ODACIR SOARES.- Agradeço o_aparte de V.
Ex-'_ que re~ístra, sobretudo, a preocupação desta Casa
com a questão do servidor p'úblico federal brasileiro,
cuja situação~ neste momento, atinge um nível deprecariedade tão elevado, que a todos nós preocupa. De modo
·que na anteVéspera da data dedicq:da ao servidor público
- dia 28 de outubro - que ocorrerã na próxima
segunda~ feira, eu registro nã'ÇI_ apenas com o meu discur~o. mas com os_apartes, incltiSive este de V. Ex•, a preo·cupação do Senado Fed~ral:'km o servidor público bra·
sileiro, aquele servidor que l.Qca a estrutura, a mãquina
,administrativa da Nação WJra a 'frente, no rumo dos
~randes destinos que estão 'reservados ao nosso País.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ODACIR SOARES nobre Senador Nelson Carneiro.

Com muito prazer,

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre SeQador Odacir Soares, era meu propósito ocupar a fribunâ hoje para focali~
zar o problema do funcionalismo público, às vésperas da
comemoração do seu dia. Mas, V. Ex• jã o raz de maneira tão brilhante, tão detalhada e tão eficiente, que dispensa a minha intervenção. Apenas quero solidarizar~me
com V. Ex• quando faz um retrospecto e reúne esse punhado de esperanças de que tem vivido o funcionalismo
púbfico no País, -ria esperança de um 13Q salârio que as
condições financeiras do País não permitem, ao que dizem as autoridades, que seja dado ainda este ano. Quan~
do não se conseguiu ainda a concretização das medidas
para solucionar o pmblema dos celetistas e dos ocupantes das tabelas especiais; quando muitas outras aspi.:
rações do funcionalismo público vão sendo retardadas,
façamos votos para que esse adiamento não seja contínUO e não se- teproduza através dos anos. E que, muito
em breve, o funcionalismo público civil da União e o
funcionalismo em geral, inclusive o que presta serviços
nas repartições militares, que são também funcionários
civis, tenham um novo Estatuto com o reconhecimento
dos seus direitos e o atendime_nto de suas justas reivindicações. FelicitO V. Ex• e rasgo o meu discurso porque o
que V. Ex• está fazendo é muito mais eficiente. do que eu
faria neste momento.
O SR. ODACIR SOARES- V. Exit sabe, nobre Senador Nelson Carneiro, da profunda admiração que tenho, principalmente pelo trabalho grandioso, pelo serviço imenso que V. Ex' tem prestado à Nação em todos
os seto:res, através .. da _su_a atividade le_gislativa, quer
como f?'ep~~ado, quer como Senador e_ta_mbém, particularmente,_ em relação aos serviços que, como legislador,
V_ Ex_~ tem prestado à causa do trabalhador brasileiro
em geral, com as leis Ctue jã fez aprovar no CongreSso
Nacional, que jã foram sancionadas, com os projetas
que tem apresentado para o aperfeiçoamento da.OmsOlidação das Leis do Trabalho, do Fundo de Garantia,
desses instrUmentos legais voltados para o social que ai
estão, a preencher o grande armãrio, a grande biblioteca
legislativa do Brasil, e também em relação ao próprio
servidor público brasileiro. V. Ex' tem_ sido um homem,
neste Congresso, muito preocupado com a questão do
funcionalismo público e registra, com o seu, aparte, e~~ª'
pr-eocuj)ação que, a meu ver, deve ser - e é - objeto
hoje Oa preocupação de todo o Parlamento brasileiro. O
senado Federal_ e~ Câmara P,os Deputados estão sensíveis à questão do servidpr pW.blico. Eu mesmooesteano,
tive oportunidade de apresentar um Projeto de lei que estabelece, que concede o_ 13Q salãrio aos servidores públi~
cos civis e militares da União.
De modo qu~ o aparte de v~.Ex~. ao meu discurso,
)l~te momento, só vem engrandecê-lo, não <i penas. pela
procedência das afirmativas, pelos dados que inserem no
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meu discurso, mas também pela origem do aparte, que
vem de um homem público da estirpe de V. Ex•.
Recebo de um amigo, que estã assistindo à sessão do
Senado, Sr. Sebastião Bortoni, um dado interessante: diz
ele que cresce ass~stadoramente o número de servidores
federais que pedem transferêcia de volta para os seus Estados de origem, tendo em vista a tremenda dificuldade
de viverem em Brasília com o que ganham atualmente.
Esse também é outro aspecto da questão do servidor
púbJico. E, a meu ver, esse problema, como digo no discurso, só vai começar a ser resolvido defi.nitivamente no
momento em que se permitir a sindicalização para, o servidor Público.
Masy pro&:>igo, Sr. Pr~idente:
Que a Nova República lhes conceda, antes de mais nada, o direito à Sindicalização, confonne afirmações re'centes óo Sr. Ministro da Administração (COfrelo Brazillense, 12 de setembro de 1985).
_ _
' É nosso entendimento que a sindicalização deve preceder a todas as medidas que venham a atingir a classe: não
somos favorãveís a Que se outorgue -um- nOvo estatuto
sem que a categoria participe de sua elaboração. Julgamos também que o novo Plano de Cl_a_ssifi_cação de Cargos deve ser negociado sob a égide sindical.
t da essência da democracia que as negociaçpes se
processem mediante o diálogo entre as partes envolvidas.
Sabemos que o atual Governo está empenhado na retirada do entulho autoritãdo depositado no País. A ocasião
é propícia à instauração-de autêntico espírito democrático, também nas relações entre o Governo e seus servido-

res.
Acreditamos que o_ funcionalis_mQ público possa ser
tratado sem atitudes autoritárias e patema1istàs. Aliás,
esse é o anseio da 'classe, claramente manifesto no ofício
enviado Pela Confederação dos Se(Vidores Públicos do
Brasil, em l3 de dezembro-de 1984, ao então candidato à
Presidência da República, Dr. Taiicredq Neves. Oito oficio proclamava:
..Os servidores públicos do Brasil não abrem
mão de sua participação na pesquisa, debate e encaminhamento de soluções de o_rdem profissional, ou
global, de cill.~_sejam partes legítimas, assim como os
diversos segmentos sociais, do ponto de vista dos direitos. tanto quanto dos devere~: "
E continua õ mencionado otlcio:
"Esta postura ético-sbcial impõe a negociação,
com ampla divulgação no âmbito das repartições e
perante a opinião pública, de um pacto entre as autoridades às_ quais venha a ser entregue a área de
Administração (DASP ou Ministéri9) e os representantes dos servidores públicos, iideràdos Pt::Ia
CSPB."
Através do documento foram--encarilÍnhadas propostas Que visavam,- à efetíva valorização dós servidores
públicos. Eis al&:umas delas:
-criação qe organismos paritários de negociação
para anális~. diagnose e decisão de problemas crônicos,
críticos ou emergencials;- Fixação da periodicidade do reajuste salarial dos
Servidor~~ públicos, em paridade com as demais categorias de trabalhadores, com base em 100%'dos índices de
aumento de cust-g <te vida;
- Reposição 1ias parcelas de retribuição (salários,
vencimentos, pr-ó'f'entos e penSões) confiscadas nos últimos vinte a'nos, com a reposição gradativa de seu poderaquisitivo-''ào nível de marçO de J.979i
- Pagamento de 13"' salário e do adicional por tempo
de serviço a todos os servidores;.
- InstituiÇãO de ''piso" salariai nunca inferior a dOis
salãrios mínimos;
~ Reconhecimento do direito dos servidores públicos
-<'Hivre associação e sindicalização;
- Redução dos gastos administr_at_ivos abusiVO$: -;·mão-de-obra indireta (leasing);
-Aprovação de novos Estatutos paia o funcionalismo público, em consulta ampla à categoria;- -Adoção de urn "Plano de Car.reira e Salários,. que
se fundamente na realização plena dos serviços públicos
e, i_mpedindo artifícios~ excepcionalidades ao mérito e à
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profissionalização, seja fonte de estímulo para o servidor
e_de v_alorizaçãQ de seu trabalho;
- Instituci_on_aliza~ã_o de sistema democrãt_ico-de Pessoal e desenvolvimento de Recursos Humanos;
_...,Aplicação dos princípios de isonomia e eqUidade
relativamente aos servidores .civiss e militares;
--Limitação do provimento dos cargos em comissão
por pessoas estranhas ao serviço público, com sua desti~
nação prioritária aos servidores mais capacitados.
Em síntese Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas são as
principais demandas feitas pelos servidores públicos à
,nova República. Elas expressam propostas de ampla e
profunda renovação do funcionalismo público brasileiro:-Visam a permitir a instalação, no Brasil, de moderno
e eficaz sistema de administração pública, corrigidas as
distorções do passado.
Temos certeza de que se trata· de reivindicações inspiradas no mais puro desejo de"jlarticipação da construção
do atual momento histórico brasileiro.
Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com essas
reivindicações, quer o funcionalismo público brasileiro
aparelhar~se para, efetivamente, poder contribuir na implementação do Programa de Prioridades Sociais, do
Plano Nacional de Desenvolvimento, do Programa Nacional de Reforma Agrária, da reforma Tributária e de
tantos outros programas que se destinam a criar, no Brasil, uma nova ordem social. A classe quer, sobretudo,
preparar-se para poder contribuir na implantaçãO da
nova -o-rdem constitucional.
Entendemos Sr. Presidente, Srs. Senadores, que é ur~te a revitalização de todo o serviço público brasileiro,
através da plena profissionalização de seus funcionários,
Sem isso, dificilmente poderá o País almejar tantas mu.:
danças quantas as anunciadas.
Mudanças não se fazem apenas com a enunciação de
princípioS e com a formulação de estratégias. Mudanças
se processam com pessoas competentes, criativas e disw
postas.
Possam os funcionários públicos brasileiros, no próximo dia 28, sua data, receber do Governo o anúncio de
medidas que os tornem verdadeiramente partfcipeS do
pro~só de mudança nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR, PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Srs. Senadores, encontra-se, na tribuna de honra do Plenário do Sen"Rdo_ Fed.eral, o sr. MTri~strô-dO-Inú~riot-éfiR.epública
Federal da Afeffianha, Dr. Friedrich Zimmermann, ~a:~
companhado do Embaixador Walter Gorenllob e c~mi
tiva. S. Ex• visita o noss_o País e a Mesa do Senado, na
fornia dQ Regimento, vai suspender·a sessão por 5 minutos, para· que todos Os Srs. Senadores possam cumprimentar o Sr. Ministro ·e o Sr. Embaixador.
( Suspen's"a. às !5 horas e 38 minutos, a sessão é
reaberta às 15 horas e 42 minutos.)
ó~ sR: PRESiDENTE_ (Passos PôrtO)" _;_ Est~ reabeàã
a sessã:o. ·
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges
para uma breve comunicação.

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo comunicai' à Casa que acabo de receber uma
~visita, muito ilustre, de líderes da cidade de Arraias do
nordeste de Goiás; que veio trazer a sua solidariedade à
posição que tenho tomado com relação à criação do Estado de Tocantins, atrav_és_ do Projeto de Lei Compleme~tar. E deixaram aqui o seguinte decumento:
Comissão de Arraias em visita ao Senador Mau_ro Borges -:- data 2_5-10-85.
Veio ofereCer solidariedade ao Sellador pela emenda apresentada com relação ao Estado do To~
cantins.
Essa emenda significa uma redução subStancial da
ãrea,__ com justificativa aprj:sentada,
I -Dr. Palmeron de Sena e Silva
Representante do Prefeito Municipal;
2 - Ezita Ferreira Lima
Presidente da Câmara Municipal;
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3 - Dr. Lirando Jacundá
Lí@r da Juventgde, ex-Vereador;
4 - Cassimira Aires Costa Alves
Secretâriâ-MuniciP-al de Educação;
· 5 --Dr. Edi de Paula e Sousa
Delagado Regional de Educação;·
6- Dr• Magda Suely Pereira Costa
Diretora do Colêgio Estadual Pro~ Joana B. Cordeiro;
7- Juvelan de Paula e Sousa
Vereador A rraiano.
I!Ssas pessoas, Sr. Prestdente, estão engajadas na luta.
no se~tido de que a região nordeste do Estado dese~a'
manter-se como parte integrante do Estado de Goiás.
Era otque tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alte_vir Leal - Mário Maia - Fâbio Lucena- Alexandre Costa --João.Lobo- José lgnácio FerreiraAlfredo Campos- Benedito Ferreira- Henrique Santillo ~ Mauro Borges.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a
hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã quorum para ·deliberação.
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituídas dos Projetes de Lei da
Câmara n's 3, 13 e ! 4. de ! 98!; 9, !O e 55, de 1982; 22/83;
17 e 55, de 1984; 14 e 17, de 1985; Requerimento n'1
423 j85; Projetas de Lei do Senado n9s 173 j82; 225 /83;
96, 129 e 336, de 1980, ficam com a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Volta-se à liSta de Oradores.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador c,id Sampaio,
p_or permuta com_ o nobre Senador Aderbal Jurema. ·

O SR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADP POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o ~e
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Tenho ocupado esta tribuna para focaHzar o esvaziamento econômico que vem sofrendo o Estado do Rio de
Janeiro. Diria que, de alguns anos para cá, esse esvaziamento não se refere apenas ao setor econômico·mas, infelizmente, vai estendendo-se a outros setores.
_Nesta ~portun_idade; Sr. Presidente, quero ler para que
· figure nõs Anaís dã Casi;Cõmo uina advertência, o editoríal de" O GlobO, do díi -21 do corrente, sob o título
"Esvaziamento Concreto"~ Diz aquele prestigiOso órgão
da imprensa fluminense:
"Os sinais de esvaizamento do Rio de Janeiro,
que começa, a deixar de ser a segunda economia
mais importante do Brasil, depois de São Paulo, começam a avolumar-se rapidamente. Uma semana
após a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
- FIRJAN, haver divulgado estudos segundo os
quais dentro dos próxímos d_ois anos este Estado será ultrapassado por Minas Gerais em importância
ecõhômica, a Fiat anuncia a possível retirada, do
Porto desta Capital, do embarque _dos automóveis
de sua fabricação destinados à eipôrtação.
Complementando a notícia, um alto funcionário
da Fiat informou que a empresa já pensa em transferir o embarque dos automóveis para o Porto de
Vitória, o que possivelmente acontecerá em meados
do próxim"õ ano.
Isso, que poderia parecer pura implicância para
com o Rio de Janeiro, resulta na verdade de um cor..
reto aproveitamento da infra-estrutura de transportes posta à disposição das empresas que desejam
participar do esforço brasileiro visando a aumentar
as suas exportações.
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O problema tem, de infcio, dois aspectos principais e ímediatos: primeiro, a opÚação do Porto do
Rio de Janeiro é obviamente mais cara do que a do
Porto .de Vitória e toda empresa privada procura
constantemente a redução dos seus custos; segundo,
o transporte dos a~tomóveis do pátiO da f~brica, em
Betim, Minas Gerais, para o Rio, ê realizado porestrada de rodagem, o que o torna muito mais oneroso do que para Vitória, através de estrada de ferro.
Tudo isso está acontecendo porque a estrada de
ferro que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, ope-.
rada pela Rede Ferroviária Federal, não tem capaci-"

dade ou simplesmente não se interessa por fazer o
transporte; ao contrário, a Estrada de Ferro Vitória

á Minas, cuja eficiência é recõl1becida por todos, esw
tá interessada em transportar até Vitória _os auto~
móveis da Fiai e outras tantas cargas.
Essa questão setorial não teria tanta impoàâQéía se não envolvesse problema mais grave que afeta
rrontalmente o Rio de Janeiro: a Companhia Vale
do Rio Doce, proprietárfa-da Estrada de Ferro Vi~
tória a Minas, assinou recentemente com a Rede
Ferroviária convênio para a retificação do ramal de
Costa Lacerda, que representa hoje em dia um esw
treito gargalo no transporte entre Belo HoriZOI_lte e
Vitória.
Com a retificação desse treceho, a E.F. Vitória a
Minas estará apta a transportar enfre as capitai~ de
Minas Gerais e Espírito Santo, antes de dois anos,
cerca de IS milhões de toneladas de carga geral
anualmente.
Isso significa dizer que Vitória dentro de pouco
tempo será o porto de embarque mais económico
para a exportação dos produtos industriais e dos
grãos agrícolas produzidos não somente por Minas
Gerais e Espirita Santo, mas também por Goiás e
Mato Grosso.
Na equação dos transportes marftimos, o Rio de
Janeiro está cercado por três dos maiores portos
brasileiros - Vitória, Santos e Paranagtiá. Quanto
às ferrovias, uma antiga política de extirpação doS
ramais deficitários de então acabou por atiit.gir a efiw
ciência dos troncos princiPais e o resultado é uma
operação ferroviária além de Qu~lciue_r conta perdu~
lária.
Nesse setor, o esvaziamento económico do Rio
tem uma enorme colaboração de más estradas de
ferro, que pUradoxalmente o seParam dos dois
maiores centros brasileiros: São Paulo e Belo Hori#
!onte."
São t:stas, Sr. Presidente, as considerações que queria.
fazer.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• eminente
colega?
O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador Luiz Cav_alcante.

Com muita honra,

O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre S~nador, V. Ex• não
adimite que a fusão do Est~~o da G_uanabara, a velha
Província fluminense, seja a responsável maior por esse
decesso na ecnnnmia do seu Estado? Esta é a minha per~
gun~a.

O SR. NELSON CARNEIRO- Não levo à conta da
fusão esse esvaziamento. Vários fatoreS determinaram
que isso acontecesse, inclusive a Pouca atenção- cjue o Estado do Rio de Janeiro vem merecendo do Governo Fe-deral há vários anos. A melhor prova é o desprepar~·- a
ineficiência da Rede-Ferroviária Federal para possibili~
tar, atdi.vés de composições pr6prias, transportai a pro~
dução que vwn de Minas Geraís, de Goiás e-de- outros
Estados.
Estamos sofrendo esse-esvaziamento porque é maiS-fá~
cil, como diz o editorial, através da Estrada de_ Ferro
Belo Horizonte-Vitória, transportar toda essa pro~
dução mineíra que, áinda agora, sai pelo Porto do Rio de
Janeiro, mas uma produção que; evidentemente, é transportada mais cara porque vem através de rodovia.
Entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, temos apenas
um precário trem, quase diria hebdomanário, porque de
vez em quando é que funciona, entre Rio e Belo Hori~.
zonte, trem para passageiros, e o transporte de carga é:
muito pequeno em face das possíbilidades da exporta,.ção
pelo Porto do Rio de Janeiro, Cujas taxas também são altas.

Por outro lado, outros fatores, como a estiag~m, os
s·~bsídios dados ao Estado do Espírito Santo esvaziaram
o norte flt,~ro_inensee tornaram_ aquela região, outrora tão
privitegiada quando dO-a-pogeu da canã-do-açúcar, hoje
a mais pobre do Brasil, curiosamente mais pobre do _que
as regiõ~s pobre_s do N<:>rdeste. E é por isso_ mesmo que se
·variam p;úã o petfó(eo (rue se extrai naquela região asesperanças dos munícipes de metade do antigo Estado do
Rio de-JWeirO_~-Somenie com os royalties retirados do
petróleo extraído daquela área se poderá revitalizar esses
Mu-nicípios. Mas não só -é só: disse eu que há, no setor
económico, um esvaziamento ~isso tenho proclamado
desta tribuna -em outros setores também, e é pena que
tul aconteça. Por isso refiro esses fatos, como representante do Rio de Janeiro, na esperança de que para ele
atentam tlão só as autoridades estaduais. mas também as
aUfõrídades fe,derais.
-Muito obrigado a V. Exf
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas..)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.

U$R. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_~
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
__ \!:alto hoje, Sr. Presidente, neste final de tarde e de semana. com cOnOtações até o final de período legislativo,
para, mais uma vez, já a esta altura como que num realejo, numa.or_questração, ocupar a atenção da Casa' trazendo ao debate, à consideração dos Srs. Senadores, mais
um aspecto, mais uma das inúmeras distorções que aqui
tenho trazido incrustadas no nosso sistema tributário.
E mais uma tentativa, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
para juntos, e à luz dos números que retratam as nossas
tristes e: penosas r~alidades_, b_us_ca~m~s - j~_nto~~ repito
- e:ilcoõlrãi-Um:a safdaPara eSti-SitUãÇão que, na minha
linguagem de homem da roça, tenho adjetivado, talvez
para--estranheza dos menos familiarizados_cotll esta lin-guagem', cõnio sendo um emaranhado, um cípoal, esse
cipoal de dificuldades, Sr. Presidente, _que vem crescendo
desgraçadamente a cada Governo q_~~ assume a direção
do-Pais, que vem dirigir os nossOS destinos.-IaiúO é verdade, Sr. Presidente, esta nossa preocuw
paçãO que, na penúltima sessão do Congresso,.examinâvam9~_a preten_s~ r~forma tributária, aquilo que_!iie convenciOnou chainar de rerorma tributária, porque tudo
neste Pais, quando implica qUalquer alteração de distribuição--de reCursos ou de- altei-ação ligeira" de qualquer
alíquo~a _de tribUto,_ chamam_Os de -~ef~rma t_ributá_rja~_
Tenie1 ali~ Sr. Presidente, como estãoolembrados os Senadores presentes na ocasião, demonstrar o verdadeiro
descalabro em que encontramos no que diz respeito às
contas da administração Pública- não só federal, como
estadual e municipal ~ aliás, como reiteradamente venho ·razendo aqui neste Plenáóo nos últimos anos, dando
cop_t~cuçãg~ªo trabalho _que iniciamos na Câmafa dOs
Deputados e que tenho feito, Sr. Presidente, senão mostrar o vertigioso crescimento real das receitas e, ao mesmo tempo, a pulverização dos recursos com o ~m_~re
guismo e, sobretudo, o custeio da administração, engolindo todo o ~forço do_ contribuinte brasileiro.
õO grave, Sr. Presidente, é que temos estado muito atentos, sobretudo nos meios de comunicação, em enfocar
a administração federal, de modO particular, quando se
fal~ ern_ __ ~orc!omj<_t.s, _esquecidos talvez de que ai, realmf:nte: se -explica e se justifica, por que se o exemplo
m3ior, se mais ser~ exigido biblicamen~e_ daqueles que
niais ___iecebem, maior parcel-a de responsabilidade cabe,
sem dúvida, aos Poderes da RepúQlica. Mas, enfocando
as mazelas das mordomias na área federal, nós nos esquecemos_d_QS -~feitos deletérios, a sua repercusSão nas
contas estaduais e municipais e a esta altura, Sr. Presidente, sabemos que já não ê mais caso de Tribunal de
Contas; seria talvéz, para muitos gestoies estaduais e
municipais, caso verdadeiramen~~ ~e p~!i_cia.
Demonstrei Sr. Presidente, no retromencionãdo e rápido pronunciamento da s~s~·,4f·..PJngreSso; <fua?do
se discutia a_ criaç.ão de mais um tributo, 9ue tal medida,
sem dúvida alguma, seria um mal, porque"" o avantajado
- da nossa carga tiíOutária desaconsellJ_a, mesmo em face
.das gritantes dificuldades do Erário, qualquer aumento
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de tributo sem um exame mais apurado. Sem dúvidã alguma, era um tributo que iria onerar um segmento verdadeiramente _privi~egiado da sociedade, e inventava-se
gravar, para dal reCeitas aos Estados, às transações de.
veículos usados. Veículos usad~, Sr. Presidente, que, na
realidade, em um Pi!fs como o Brasil, que inexplicavelmente tem um automóvel para cada 8 habitantes urbanos, e cerca de 12 ep1 relação à população global, nos indica que 12 estão tfagando tributos para permitir que um
tenha automóv_el, e isso atrav6s dos subsidias ao petróleo, através da liquidação criminosa, artificiosa e, afinal, criminosa do lmP-osto Único sobre CombustiveiS,
tal a preocupação em çortejar e bajular quem tem automóvel de passeio nestD.-País, que essa fonte de receita dos
Estados e municípios que significava 16%, em 1973, em
relação a toda a ~e:ceita Tributária da União, chega agora, em S5, siçnificando 0,7%, vale dizer, menos de 1%,
bem menos, 2/3 de 1%. Mas, como eu disse, não o seria,
como não foi, e; assim entenderam os congressistas, ad_misSNel mai~·,_êÍual_quer aumento do Imposto, mesmo
,esse__setor, rt;.áfmente, seria um daqueles que, em última
instância, poderia ser gravado após disciplinarmos os
gastos públicos e impedirmos os abusos e os desperdícios
de dinheiro do suado contribuinte brasileiro, mas admitindo, para raciocinar, que se deva tributar ou acrescen:tar maíS algum setor -dã. ·econOmia, que se fizesse e se
faça, naquele segmento de privilegiados, daquele que, às
ve:?:es, deixa até a própria família passando dificuldades
- s-em dúvida alguma, isto acontece muito -e, ufanosamente, no exibicionismo mais que idiota, alardear. ..eu
vilT! no meu carrQ". Então, que se pague pelo exbicionis-mo dQ ..mendigo d_e gravata".
Não éjUsfo,"S!. Presidente, ê _quê os outros, _que não
têm esse exibicioríismo e não se pode permitir a tal tipo
de luxo, continuem pagando para subsidiar esse segmento menor da população, esse segmento que realmente
chama a atenção, segundo os jornais desta semana, em
primeira página, dizendo que 65 mil automóveis novos,
mensalmente, estão sendo colocados no mercado brasileiro e a preferênCía ê para os carros mais suntuosos e
comprados à vista, o que é mais grave, porque a filas
para entrega Já estão delongandO mais de 20 dias- vale
dizer, compra-se um carro e leva-se 20 dias para receber,
e 65 rpil carros, mensalmente, estão sendo absorvidos
pelo mercado interno.
Mas a verdade, Sr. Presidente, ~que nós brasileiros,
realmente, esperta-mente, velhacamente- eu diria- somos daqueles que queremos comer omelete sem quebrar
os ovos; _queremos desfrutar de um conforto que o nosso
poder aquisitivo real não permite. E se o salário do pecado é: a morte, não vejo como, Sr. Presidente, possamos
continuar a transferência para os ombros de Deus,
acusando-o de nos infligir um destino ruim, quando dá
um destino bom para outros povos, ou, então, continuarmos com.o homens da Oposição jogando a culpa no
Go~erno, como se o Governo fosse uma entidade extraterrena e não um produto do nosso meio, da nossa raça.
Demonstrei ali, Sr.- Presidente, naquele pronunciamento, os absurdos da carga tributária -como já o fiz
em relação ao Produto Interno Bruto -o que ela já signiticã, efetivamente, sobre o Produto Interno Bruto brasileiro.
Mas eu gostaria, chamando a atenção dos Srs. SenaCores, e para que conste dos Anais - sobretudo para
que conste dos Anais, já que tenho uma preocupação
muito grande c:om a posteridade, para aqueles que vierem, amanhã, compulsar os Anais desta Casa verificarem que a nossa geração de Senadores, efetivamente, trabalhou e se preocupou com o problema.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de regist :_que, enquanto
o Orçamento da União de 1969, época em que se consolidou a implantanção do Sis.tema TriQutário, até o final do
ano passado, cresceu 181 mil e 3Clq% em 1969, o valor da
O RTN daquela época era 4 t cruzeiros e 42 centavos esse Orçamento significou 450
e 30t.8 ORTN. Já o
Orçamento de 1984, com a ORTN custando 22 mil, 110
cruzeiros e 46 centavos, resultou 1 milhão, 529 mil e 466
ORTN, vale dizer, quase quatro vezes em termos de
ORTN. Esse~ndicador, Sr. Presidente, nos diz que, enquanto a Receita Tributária da União cresceu 181 mil e
300%, a ORTN só cresceu 53 mil e 300%. Mas nós diz
também ~ue, àquela época em que o dinheiro era pouco , ~
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as despes áS de capital significavam :28,75% sobre o Orçamento; no entanto, agora, com esse gigantismo de Orçamento, desgraçadamente, as despesas de capital só significaram, em ,1984, 20,13%; já as despes~ correntes, Sr.
Presidente, que àquela época engoliam monstruosamente a parte dQ "'leão' .. pesavam 71,25%, isso em 1969.mas admitindo-se que o dinheiro erá pouco e os encargos
eram muitos. vá lá!
E em i984, Sr. Presidente, essas mesmas despesas signifiCaram 79,!56%, ressaltando o crescimento vertigirioso
das receitas da União. Já citei, aqui, uma das explicações, além dos lubrificantes para a máquina, além de
manter os nossos servidores públicos mal pagos, ressaltei
que ria tal administração descentralizada, onde meia dú~ '
zia de marajás mandam mais do que o _Presidente da Re~
pública - não esse que ai está, que não tem sustentação
político~partidâria, mas rdândou e manda mais do que a~
queles que tinham ;} sua disposição os atas institucionais
- conseguirãm fazer, Sr. Presidente, com .a incorporação de todos os modernismos para uma adrriinistração, com toda a tecnologia colocada à disposição, que
determinariam, sem dúvida alguma, uma despesa de custeio e de pessoal bem menor, conseguiram- elevar a despesa do pessoal da administração descentralizada, que
significava 5,5% daquelr;, "orçamentinho" em 1969 para
9,12% para esse monstruoso orçamento, para essa insuportável carga tributária de 1984. Mas, e os Estados, os
coitadinhos dos Estados_ e os coitadinhos dos munici~
pios? Pois bern, Sr. Ptesidente, consegui números confiá~
veis, mais tive que recorrer ao Tribunal de Contas, de~
pois de me socorrer do Ministério da Fazenda, depois de
compulsar todas as estatísticaS publicadas neste Pais,
tentando compatibilizar uma com a outra. Mas, tal a dificuldade, tal o conflito entre uma e outra que optei pela
pres~ de contas dos tribun~is.
t'ois bem, os Estados que em 1973 tinham receitas totais de 29 bilhões, 715 milhões e 763 mil cruzeiros, chegaram a 8 trilhões, 313 bilhões, 422-rililhões e 399 mil cruzeiros em 1983, vale dize~:, tiveram um crescimentO de
28,178% nas suas i-ec_eitas totais e nas. suas reCeitas tríbu-.
târiaS o crescimento foi de 30,747%, enquanto que a
OR.TN, no período 73(83, só cresceU 14,156%, bem menos da metade do crescimento das receitas tributárias.
.Mas, em compensação, as despesas com pessoal, com
empreguismo, com a politiCãlha e para abrigar os cabos
eleitorais, nós tivenlos um crescimeõ.tO -de 46,444%, mais
de três vezes a valorízação da ORTN e 60% mais do Que
cresceu a receita tributária que, cotrió nós vimos, jâ cres~
ceu absurdamente. E as despesas de custeio? Afilão hõu_~
ve regateio, Sr. Presidente, elas cresceram 43,927%, mais
de três v~s. portanto, do que cresceram as ORTN.

· Então;~ Como êxplicar, senão examinando as contas
das estatais, que os grãos pudessem ser o (mico item, a alimentaÇão no Brasil pudesse ser o único item que acompanhou os Cndices de crescimento noS serviços prestados
pelas estatais. O dobro, em qualquer outro setor da economíá, fcii ·a el_evação que se alcançou nos alimentos no
Brasil nos últimos anos. O dobro, o triplo, em alguns casos, mas compatível, única e exclusivamente, com os
preços, serviços, mercadorias e bens oferecidos ao consu~
midor brasileiro pelas malfadadas estatais.
Examinei, tambêm, a conta dos municípios. Esses mu~
nicipios têm, realmente, nos angustiado, têm~nos preo~
cu pado pela pressão crescente que sofrem seus adminis~
tradores, porque, em verdade, o êxodo rural está como
que asfixi.ãrido as cidades, e o Poder Executivo Municipal ê, inequivocamente, aquele que está sempre à mão do
contribuinte; o contribuinte entra no seu gabinete, sem
marcar <iudíêncii e serii bater na porta, tal a piox.imidade
e a intimidade.
Pois bem, vejamos o que aconteceu com os munici~ pios. Comecemos pelo ano de 1970. As receitas totais
dos municípios-das capitais cresceram 56.870% rio pedo~
do de 1970 a 1983- não obtive dados de 1984 -~mas
em compensação, Sr. Presidente, as despesas de pessoal
desses municípioS creSceiãin 84.507%. ~ o caso de se perguntar: os funcionárióS--das prefeituraS das capitais devem estar ganhando muito berit? Não, Sr. Presidente, estão ganhando muito mal. t=: o empreguismo, é o abrigar
Oli ..nada fazem .. , são os apaniguados que lá estão, gravarido o·eráriO e p~dindo que se pague, que se remunere,
condignamente, aqueles que carregam a administração
pública municipal nas costas.
Mas, não bastasse isso, quando as O~TN, no período,
tiveram uma valorização de 14.[56%, as despesas de custeio cresceram 83.556%.
Sr. Presidente, se as capitais abrigaram a grande leva
de migrantes, tambêm ocorreu isto no interior, sem dúvi~ _
da alguma. Vejamos, particularmente, os municípios do
interior, de 1970-para 1983.
No caso dos muriidpios, estoU- examiriandO"I-ec"eitas
estatais, porque sabe V. Ex• que, a partir de 1967, o po~
der de tributação dos municípioS fói cOmo qt.ie transferi~
do para os Estados e, mais ainda, para a União, que, a~
vocando para si a responsabilidade de arrecadar, retorna
aos municípios, atravês dos chamados fundos; daí por
que não me preocupei com a receita tributária, já que
esta tem sido de menor-relevo no contexto dos municípios.
O certo- é, Sr. PfCsfdenie, que aS receitas totais dos municípios do interior tíveram um incremento, de 1970 a
1983, da ordein de 63.704%.
· ·
-

Sr. Presidente; ê des.necessârio dizer que as empresas
privadas que se inviabilizaram, que estão levando os seu~,
empresários, -seUs titulares até o suicídio, exatamente
)10rque não puderam, não tiveram como acompanhar os
índices da ORTN, pois estavam produzindo para vender
para aqueles que ganham no INPC, em percentuais abai, xo do IN PC, mas compranP.o máterias~primas para pa~
_gat em dólares ou ORTN, ou acima da ORTN. ~o caso
de se comprar das estatais, tendo como clientes e como
compradores aqueles que ganham percentuais bem a,quém dos 100% do INPC. E óbvio. que essas empresas, usando toda a iniciativa e toda a criatiVidade, tinham que
caminhar para a insolvência; porqUe i:Jão têm o socorro
tributário fornecido pelo Tesouro Nacional para acobertar a mazela com o dinheiro do contribuinte, praticado
pelas tais estatais.
Há poucos dias, eu mostrava que, enquanto o roceiro
se descapitalizou, eriquanto a agropecuária caiu de_ 30%
da sua participação' Oa Renda Bruta Nacional para 10%,
examinando os índices de preços nós verificamos que o
que mais encareceu, no Brasil, de maneira astronómica,
foram exataménte os-alimentos. Ora, Sr. Presidente, se a
agricultura se descapitaliZou ao ponto de ser reduzida à
condição de miserável, onde e para quem o lucro? Especialmente agora que há um monopólio estatal para a
compra de grãos. Nos últimos anos a nossa insaciedade
de estatização nos levou a transformar a velha e antiga
Comipsão de Financiamento da Produção em uma com·
panhia estatal que, hoje, compra toda a produção __ de
grãos no Brasil.

E lembro a V. Ex• que, neste perfodo, a ORTN só teve
a valorização de 14.156%, vale dizer, menos de um quar~
to daquilo que significou a receita dos municípios. Em
compensação os ..coitadinhos" dos nossos prefeitos aumentaram a despesa dos municfpíos, Com "pessoal, em·
88.4~~% _nesse períoc.lo, __ e -as_ despesas de _-çusteio em
83.582%~

Eis aí P9_r _q_u~_n~s1 __ q_ue temos a resp~nsa~Hidade de
~rd~nar ~ _re~~~~<? -~1"!~~--a~ lJpida_des,_ P!tr-tic_ula_r!llent~_ o:
Senado- alias única razão de ser, de existir do Senado,
po-rque não teria outra se~ão manter o equilíbrio da Fe~
deração - não tivemos a PreOcupação maior de regulamentar a fiScalizaÇãO financeira, que ''dormiu" na Constituição- por 1T ã!YóS.-ETa~ peio-·meilos, já eStá dando os
primeiros passos. Depois de 17 anos, instalamos a C o~
missão de Fiscalização e Controle, graças à .. lei Mauro
Benevides", que levou 17 anos para ser gestada e aprovada por esta Casa.
--- Mas, Sr. Presidente, que valor tem a fiscalização fi~
nanceira, se não há parâmetros para diScipHnar-os gastos
com peSsoal? No entanto, "dorme" há l 7 anos na Constituição, repito, Perdoem-me a orquestração e o realejo
com que trato deste assunto, "dorme" lá o art. 64, sem
que se registre, nos Anais da Câmara e do Senado, uma
tentativa de quem quer que seja para regulamentar esse
capítulo da Constituição.
Como falar em prerrogativas? Como vindicar prerrogativas, Sr. P~esidente, se, com as maiores e mais impor~
tantes prerrogativas tivemos tanta preocupação que sequer as regulamentamos?! Caminhamos para uma nova
Constituição e, agora, talvez, em nome da nova Consti~

Sâbado 26

4159

tuiiite, não vamos regulamentar o art. 64, por que a nova
CoristituintC cuidará do assunto.
Sr. Presidente, trago hoje um assunto grave, e que fala
de perto, como disse, de mais um capítulo dessa novela
que vem se desenrolando nestes 18 anos, caminhando
para 20._ Trago uma das mais velhas questões que, atra~
vês dos tempos, tem desafiado os legisladores brasileiros
e que, desgraçadamente, perdura até os dias atuais, que a
o nosso sistema tributário, espécialmente no que diz res~
peito às transações comerciais entre as Unidades da Federação.
Do Impêrio, Sr-. Presidente, temos notícia de um verdadeíro flagelo, deis grailde& e verdadeiras guerras tribu~
tárias entre as províncias e atê mesmO entre as chamadas
câmaras ou os municípios aluais. No início do regime republicano, entre os muitoSqU.e pontificaram -nessa luta,
para corrigir essa distorção no sistema federativo, buscando um sistema tributário adequado ao Brasil,
destacou-se o paraense Serzedello Corrêa, não só na Câmara dos Deputad_os, mas depois como Ministro de Estado da Fazenda~Sr. Presidente_~_ nessa pçsquisa,_ nesse trabalho que há
alguns anos venho empreendendo, recolhi alguns apon~
t<!mentos, realmente, interessantes. E ele nos chama a
atenção como chamava a atenção dos seus pares e, naturalmente, da posteridade, para o fato de que uma tonelada de sal, embarcada em Mossor6, tantos e tamanhos os
impOStos a· que -estava sujeita no perCurso, que, diz ele,
"chega no Rio de Janeiro mais cara do que uma tonelada
de charque importada da Argentina."
Muitos anos, Sr. Presidente, quase 70 anos depois,
após muitos governos, muitcis Ministros, muitos Senadores e Deputados, muitos tributaristas, é que chegamos
a 1967, com muitas tentativas, sem dúvida, e algumas
modificações, mas mantendo sempre, desgraçadamente,
a tributação em cascata, mesmo no comêrcio interesta~
dual.
Esse tipo de tributação, sabem V. Ex•s, que além dos
incovenientes de todos os impoStOs- indíret_os, que atin~
geme gravam, indistintamente, todcis que consomem ou
utilizam um bem tributado. ~válido, rilesmo, repetir que
atê aquele que vive da caridade pública está sujeito a este
tipo de tributo, porque am""ealhando os trocados da cari~
dade pública, ao comprar qualquer bem que ele vai utilizar ou consumir, estarâ pagando imposto, ferindo, assim, claro, sem dúvida, o princípio da justiça fiscal, da
justiça. trlb-utâría._MaS a: verdade- é que o imposto indife~
to, além de todos os seus incovenientes tem mais esse. E,
por mais que se intentou, não foi conseguida a uniformidude das alíquotas internas nos Estados, ou mesmo nasr
operações interestaduais, o que contribuiu, em muito, -e.
c_qntjnua c:9n_tribujndoJ para agravar as disparidades entre as regiões dos Estados, entre os Estados e as regiões.
Isto porque, Sr. _Presidente, enquanto os Estados de
economj_a primária, para fazer face aos seus encargos administrativos, gravavam à época do antigo Imposto
sobre Vendas e Consignações, que ê o penúltimo, ê o anÍecessor_do IVC, do ICM, gravavam- e me parece que
V. Ex_• foi GoVerna_dor à_ êpoca, ainda, do Imposto sobre
Venda e Consigilações- gravavam exorbitantemente os
seus poucos e fracos contribuintes, enquanto isso, São
Paulo e Rio de Janeiro podiam ser benevolentes. Tendo
nluitcis ã qUem gravai, cOnCedh1.m iiiCentivos e-is-ençõeS- emantinham, invaríavelmente, alíquotas bem menores.
Tanto é que nos idos de 1960, enquanto Goiãs cObrava
quas~_ 8% de rvc, naturaiment:e ip.cluindo nesse total um
corolário de- taxas e contribuições, São Paulo nunca ultrapassou 4,8% no gravame do Imposto sobre Vendas e
Consignãções.
Pois bem, mantinha-se o círculo vicioso. Os Estados
mais fracos, economicamente, gravavam muito Os poucos contribuintes, e esses logo que obtinham algumas
condições transferiam os seus negócios e investimentos
para São Paulo e Rio de Janeiro -_ê claro- onde além
de menor carga triQutária e incentivos, contavam com a
ínfra~estruhira lá ·exrstente.
Com o nosso sistema tributário, criamos e aliirienta~
mos, até 1967, uma espécie de imperialismo doméstico. E:
isso que o Senador Cid Sampaio vai preconizar no Parlamento Latino-Americano, quando nem sequer dentro de
casa conseguimos corrigir essa distorção, pois estão pen~
sando no modismo: porque deu certo na Europa, deve
dar certo aqui. Então, vamos nos preocupar lá fora em
fazer um mercado comum latino~americano, qu3.ndo nós.
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não temos sequer um sistema tribuiãrlo Triteiestadual
uma --mão-de-Óbra útil, um homein ambicioso que quer
brasileiro consentâneo com as nossas reais necessidades
progredir. Dai por que saiu da sua terra e Foi para lá; não
de desenvolvimento harmônico. E essa anomalia
para fazer estação de_águas, mas para trabalhar. Então,
ameaça, sem dúvida alguma, a estabilidade da Fede-eles têm_ a mãQ_-de-obra de graça.
ração.
~
I_stg l!!dQ .R_o~ql!e Sr. Presic~.ente. basta-lhes. e muito, a
A verdade, sr. Presidente, nessa espêcic: de imperialiscontribuição das empresas, cuja organização não commo domêstico, é que, por acrésCimo, o Governo· federal
por_~a _Q _fªJ!ligerado "caixa doi.s", as empresas de capital
contribuía, e contribui para agravar tais disparidades,
aberto, as grandes multinacionais que não vendem sem
nota.
concentrando os seus investimentOs nos_ dois poderosos
Estad_os, enquanto em nome da autonomia federativa_
M:3s,_tome~_os 00111:0 fi~ur~ ~ E~tado· de São Paulo
não intervinha, como era do seu dever, para corrigir tais
que sozinhO de_tiõ.ha, do antigo rvc, 49.5% do total arfe-.
distorções; pelo contrário, estimulava, e estimula, porcadado_no_ País. Em_ primeiro Iugar,.em 1967,jã particique lá estão os grandes meios de comunicação, lá estão
pava,-sozinho, com 51.12% do total arrecadado no País;
os grandes jornais, lá está, como dizia o saudoso Presi_isto no primeiro ano, secundado pelo Estado do Rio de
dente Getúlio Vargas, o tambor que marca a cadência
Janeiro, inchi.llidõ-se a cidade do Rio de Janeiro, que; em
para a nacionalidade. Então vamos bajular e_ cor_tejar!J.s _
1_9_6_7; {et~v_ff_l_~_.U% e 9 r~to _pl:!-ra _o_ t_esto_;j_~to ê,
Oll:-__
grandes massas votantes do Rio de Janeiro e de São Pautros vj_ntee üm Estados da FederaçãO Dão São Estados irmãos_.e_-nem __ membros da, Fed!!raÇão, s_ão o resto.
lo.
Para se ter uma idéia da situação reinante, especial-Aplicando o velho ''jeitinho''. }á C:ril -J968;=viüiloS-en.:.
mente quanto à concentração da -riqueza, bastaria, Sr.
centrar São_Paulo em décimo lugar na escala de índices
Presidente, a constatação de que, em 1966 -sabe V. Ex•
de creScimento da receita do ICM e o Estado do Rio_de
JaneirO em, décimo primeiro lugar.
que me reporto ao tempo do antigo Imposto de Vendas e
Consignação- São Paulo, o Estado do Rio e mais a ciSr. Presid~nte, esta é uma forma de aferir o comportadade do Rio de Janeiro, arrecadavam sozinhos 64.1% de
menta das receitas, porque há um índice de crescimento
de receitas e, na escala, o Estado que mais se esforça para
todas as receitas estaduais do IVC restante, como se vê,
35.9%.aos demais Estados. Imaginou-se que, com a imarrecadar, obviamente, vai ocupar um lugar mais destaplantação do novo tributo, o ICM, e com a nova sistecada e aqueles que não têm interesse d~ arrecadar, porque não precisam, podem se permitir o luxo de serem
mática de crêdito entre operações realizadas com mercadarias, eliminava-se a tributação em cascata e as disbonzinhos com os contribuintes locais, como é o caso. E
vou_ demonstrar is_to, à s_aciedade. a V. Ex•s; por que não
torções das receitas. Contudo, mesmo considerando-se o
fiscalizam -internamen-te, Sr. ~~sid~J?:te_? Por que o hogrande saldo das receitas estaduais, como já demonstramos, como um todo, mesmõ--assini, dentro do ve:Üto
iii~õZinho 1~- do_ Pia_L!-_Í, _o homenzinh~ _lã_ do no~te__ de
princípio de que toda__águ_a_c.orr~ para o mar, os privileGoiáS, o -aOênliCo--e i-aqUÍÜco_lâ dõ ffieu Siffão paga iingiados, Rio de Janeiro e.Sào Paulo, aumentaram a sua
posto para o erário paulista, Sr. Presidente? Paga para
participação, passaram de 64.1% para 66.25%sobre o to- São Pat!lo propiciar cdnforto aos seus residentes, ental do ICM arrecadado.
quanto- o riosso nativo_que consome bens de S_ão _Paulo
Ao reservar para si a prerrogativa de legislar sobre o
pesa na administração de Goiás. Isso significa -despesas
ICM, o Governo federal, sem dúvida alguma, teve em
para a nossa administração, mas com a sistemática atual
ele é um contribuinte do erário paulista, vou demonstrar
vista moldar o novo tributo, que é tipicamente, sabemos
todos, um tributo aplicável a estado unitário, mas intenisso, Sr. Presidente.
tau amoldá-lo à realidade de uma Federação. E, assim,
Temos, então, Sr. Presidente, a partir de 1968, um
fomos, com nosso jeitinho, através de emendas à Constinovo ciclo de distorções tributárias entre as unidades da
tuição, leis complementares, resoluções do Senado ecooFederação. Em 1969 vamos localizar São Paulo em 18~>
vênios interestaduais, adequando a sua_ cob~allÇ.a,_ M~~.
lugUr na escala _de crescimento de receita e o Estado do
até aqui, mC:smõ com aS várias modificações não elimiRio de Janeiro em -17~"; em 1972, vamõS -enContrar trêS
namos a grande iniqauidade tributária, que é o pobre pados grandes deserdados, Espírito santo, Mato Grosso e
gar pelo rico. E se os pobres ficaram mais pobres, e os riGoiás, ocupando os três primeiros lugares nos fndices de
cos na realidade ficar_am_mª:is_ric_QS, é_ porque em verdacrescimento de receita de ICM. São Paulo o 13~' lugar e o
Estado do Rio o 19~', "isto em 72-. Em 80, Sr. Presidente, o
de, Sr. Presidente, melhorou a situação_ dos Estados meEspírito Santo, novamente em l9lugar, o índice de cresnores, não há como negar. Mas, nã_o_ hã como negar,
cimento de_receita. E ainda v~mQs encontrar São Paulo
também, o quanto agigantou Slo_ Paulo e Rio de Janeiro
no perído. Mas as melhorias, nas demais unidades da Fe~
no 239 e 0 Rio de Janeiro olimpicamente no último lugar,
deração, além de não corresponderem ao sacrifíCiO de
ou seja, no 26~'. Em 84, 0 velho Mato Grosso ocupou 0 19
seus habitanles, porque duramente _ça!)tiga,dos pela málugar e São Paulo _0 _2_1_1', enquanto o Estado o Rio de JaneifÇlioc_alizo_u-se _no 17~'. Em termos relativ_os, Sr. Presiquina fiscal dos Estados pobres, que precisam arrecadar
dente, SãÕ PaulO, que detinha -5 l,f2 no total do ICM em
de qualquer maneira, essa:s melhorias estão infiiiitam:ente
67, chega em_84 somente com 37,35%. Vale dizer, enaquém, em termos de benefícios e desenvolvimento, daquanto o ICM global cresceu 364.870%, no período, o
. quilo que se observa no Rio deJ_aneiro_ ~ e'!l SãoPaulo._
Sr. Presidente, no meu Goiás costumamos dizer que
ICM de São Paulo, isoladamente, só cresceu 267.800%.
enquanto fechamos uma porta,' o ladrão abre umajaneÃ primeira ViSfiCteril-se a impressão de que, nos últimos
la. No caso, mesmo detendo 0 poder de legislação do
17 anos., São Paulo teria aberto mão, em termos relatilCM, não conseguiu -õ Governo Federal c particularvos, de quase I/4 da sua receita de ICM; através do inmente 0 Senado, impedir 0 "jeitinho" carioca e paulista
centivo da não fiscalização, ou na base _do ~·paga quem
quer", para financiar uma das maiores economias invisíde conceder a isenção.-0 _"jeitiilbO" _d_e_u umjeilol y~_mP~.--chegar lã. Isenção total s_obre 0 ICM_ e, conseqüentemen':' ··-·veis do mundo. Mas na verdade, Sr. Presidente, a dura
verdade é que o Brasil todo, através da União, dos Esta~
te, aí vem 0 mais grave, porque, dando isenção na_form_a
que deram para 0 JCM, deram tambémao_I_PI, ao lmpOsdos e Municípios, todos pagaram até aqui, e não sei se
vãO Corlti_nu_a( pagando - eu espero que o Senado não
to de Renda e às demais taxas de contribuições dessa
nossa parafernâlia tributária que· aí está -em vigor, atra-permita- para que São Paulo desfrutasse a sua situação
atuàl.
vês de um expediente nojento, imoral, criminoso da pura
e simples não fiscalização.
A União, com a omissão dasreceitas, via venda sem
Sei que estou sendo repetitivO, Sr. Presidente. V. Ex•s.
nota fiscaf e subfaúiram-entOs niais_ que grosseirOS-e es~
devem ter ouvido, mas de cinqUenta vezes, eU demi.õciãr
·candalosos, praticados em São Paulo e Rio de Janeiro,
este fato. Vamos batendo nesta teç_la, Sr. Presidente:, y_aabriu mão do I PI, do Imposto de Renda das pessoasjurímos batendo com aquela teimosia -da água na pedra du:-Oi"CaS e rJ.Sícas, illém das contribuições parafiscais.cDs Esra. É verdade que a hão fiscalização, ou seja, apes~r des:__
tados e Municípios, com a sistemática do ICM nas opese sistema, arrecadam Sr. Presidente, e de maneira tão
-rU-çõeiiilferestaduais e sofrendo ainda os efeitos d~ roercrescente com a concentração de rendas, porque todos
cadoria sem nota e subfaturada, além dos créditos falsos
vão para lá investir, pois recebem a mão-de-obra de
de notas frias, com raras e pouco significantes e;<:Ceções,
graça, do Nordeste. Quando o homem nordestin.9 sa,_i__da
todos pagaram e continuam pagando tributos a SãO Pauestatística de consumo para ser inco-rporado à estatística ~- --ro,atravesao ICM cobrado na saída das mercadorias;
ou seja, o consumidor residente no Acre é contribu_in~e
de produção e chega em S,ão Paulo para traba1har, e
nada gastaram para preparar aquele homem, para criâdo erário paulista e carioca, através do ICM. No entanlo,_para qualificá-lo, pois mesmo desqualificado ele é
to, aquele mesmo consumidor acreano recebe assistê_ncia
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governamental, obviamente. do .Estado do Acre. Além
de prejudicado nas cotas federais, o Estado do Acre,
comO de resto, "o resto", cotas que seriam bem maiores
não fosse a isenção, entre aspas, naturalmente, concedida pelos Gove~os paulistas, alêm disso não consegue o
Acre, atrair investimentos _que, inteligentemente, vão
para São Paulo, onde os empresários implantam seus
empreendimentos para desfrutarem de uma infraw
estrutura que; o rest~_do Brasil não pode oferecer, e ainda
livres da asfixia fiscal que os Estados pobres são obrigados a aplicar em seus contribuintes. O descaso em contro1ãr-a arrecadação e, conseqiientemente, aumentar a
receita tributária de São Paulo,,fica extremado de dúvida, Sr. Presidente, não só em São Paulo como no Rio,
pois eies não têm, sequer, um sistema de autenticação
mecânica de perfuração, para impedir a circulação das
ch::imadas notas fiscais frias, o que permite as mais danosas fraudes. inclusive contra· os outros Estados~ repito,
com- os -creditas do ICM.
Não há por que se preocupar. Qualquer unidade
pobre tem, nas suas regionais, nas suas.delegacias, autenticação mecâtiiêa para controlar o talonário. Dirão os
tributaiistas; os encarregados da Receita de São Paulo
que num País e num mundo onde se falsifica dinheiro,
falsificariam ta-mbêm as m·ãqu1nas de perfuração. Já recebi essa resposta algumas vezes e a reputo como cínica.
É escarnecer demais dos Estados pobres. t verdade que
poderão, realmente, falsificar as máquinas, mas será um
trabalho a mais para o falsãrio. O que não se pode permitir ê que um falsário qualquer vâ a alguma tipografia
de porão e mande confeccionar as notas que quiser, a seu
bel-prazer, continuando a emitir notas frias e vendendo
até como créditos para sonegadores dç outros Estados.
Na tabela que trago, Sr. Presidente, vamos encontrar a
evolução das receitas de todos os Estados, desde 66, Sob
o antigo IVC, e a partir de 67 até 84, com o ICM,
podendo~se notar que os maiores índices de crescimento
de receita, que _correspondem a 3 ou 4 vezes os alcançados_ pçr São Paulo, no período, são exatamente os dos
Estados mais pobres ou de economia agropastoril.
Tenho aqui o quadro, Sr. Presidente, e não vou me deter porque tenho certeza que os Srs. Senadores poderão
exa~Tnâ~IO ffielhor, quando publicado. Mas ele indica,
por ·exemplo, que o Espírito Santo, - só para aguçar a
curiosidade de V._ Ex•- conseguiu crescer, nesse período, l.24"l~630%; -Vãle dizer, mais de cinco vezes o que
cresceu São Paulo e o Espírito Santo. Um Estado tão
pobre, sobretudo depois dessa política de erradicação do
café, fic_ou_ tão combalido na sua economia que o Governo Federal não teve outra alternativa, senão incluí-lo,
para- efeito- 3.té de Úibutação do I CM, naquelã. alíquota
especial de mercadorias das Regiões Sul e Sudeste, endereçadas ao N ardeste. Contemplou-o com os beneficias
da,dos, para minorar em muito essa defasagem criminosa
que V. Ex~s poderão constatar nos números e tabelas que
aqui encaminho.
·
Sr. Presidente, para uma apropriação dos resultados
de lucros ou perdas de ICM nas transações interestaduais realizadas entre as Unidades da Federação e aqui
fui obrigado, porque não existe publicação, a ater-me
·nos anos de 79 a 83, vale dizer, por cinco anos só, tenho
aqui os quadros que retratam todas as entradas e saídas
de mercadorias tributadas e também as alfquotas dire-renciadas de região para região; vale dizer, o com~cio
·interestadual, das Alagoas de V. Ex•, com os restantes
vinte e três Estados, e assim sucessivamente. E isso no
perfodo mencionado dos cinco anos.
Tenho, também, Sr. Presidente, além dessas tabelas,
que são várias e que vão exigir, sem dúvida alguma, uma
leitura paciente e até exaustiva por parte dos Srs. Senadores, tenho aqui um demonstrativo da evolução das receitas do .ICM interno, quer dizer, tributação-das operações internas de cada uma das vinte e três Unidades,
também abrangendo o mesmo período de cinco anos, e
também retratando o ICM interestadual obtido nas Operações interestaduais sujeitas ao ICM, porque hã.que se
diferenciar, como nós o fizemos, de operações tributadas
~
e operações não tributadas.
Agora, o que assusta, Sr. Presidente, e que realmente
retrata o absUrdo, é que nós Senadores, os nossos home_ns do Executivo, agindo como avestruzes, porque sei
que ninguém quer o esfacelamento da Federação brasi-
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Iêira, mas talvez com medo de arrostar Q, -potencial de

com todo Q_s_eu poderio que eujâ aludi, que eujâ trouxe

fogo" dos meios de comunicação paulista e carioca, ou
seja lá qual a razão, que só_Deus_s_abe, o certo é que esse
quadro retrata, de maneira irretorquível e irrespondivel
como "<>5 Estados pobres vêm financiando os Estados ricos através de ICM.
Daria a V. Ex', Sr. Presidente, um dado apenas. Não

à colação, com tudo isso, a renda de São Paulo, em 84,

me vOu deter na tabela porque ela ê longa e compreende,
como eu disse, num período de 5 ano_s, todas as operações. O ICM apurado, não só do comércio interno mas
do_ comércio interestadual de cada uma das vinte e três
Unidades aqui examinadas. Seria exaustivo lê-la. Mas
darei apenas um dado. TOdas as Unidades pobres têm o
grosso da sua receita no ICM interno, este é o ponto
realmente nevrálgico. Oitenta e nove por cehto, como é o
caso de Mato Grosso, como é o caso de Goiás, é arreca~
dado internamente e 10 ou 11% é obtido na operação in~
terestadual.
·
Temos esse process_o, essa verdadeira bomba de
sucção exaurindo não só o sob o aspecto econômico e fi~
nanceiro, mas até mesmo a contribuição tributária dos
Estados pobres em favor do Estado exportador de ma~
nufatura.
E o que é grave, Sr. Presidente, o que oc-orre em São
Paulo é que este Estado, tem a sua receita embasada na
receita iriteresüiduaL
Sr. Presidente, ocorre-me neste instante, um argumento que gostaria constasse dos Anais, para ele também
chamando a atenção de V. Ex•s Se São Paulo, conforme
indica aqui, faz do seu !CM externo o contexto, a grande
maioriá da sua receita, como explicar, Sr. Presidente,
nesse-período em exame, período da recessão, período da
crise,_a situação dos consumidores paulistas, que detêm
o maior poder aquisitivo, indiscutivelmente, em relação
ao resto do Brasil'? Não hã quem ouse afirmar o contrãrio, tenho certeza, nem para justificar uma imoralida~
de como esta.
Duv.ido que o Sr. João Sayad, que foi Secretário da
Fazenda em São Paulo, ou o Ministro Dilson Funaro,
que é empresário em São Paulo, para embasar as necessi~
dades do erário, tivessem eles o argumento, não diria co~
ragem, a não ser produto de total desinformação ou então de má fé, não quero cometer a injúria, tivessem eles a
coragem de embasar a justificativa de um aumento de
tri~uto antes de rever essa imoralidade que ocorre em
São Paulo, porque não tenho dúvida, Sr. Presidente, se~
ria duplicado o imposto de renda no Brasil. Não tenho
dúvida, Sr. Presidente, de que seria duplicado o- IPI do
BrasiL Não tenho dúvida de qUe SãO-PaulO-duPliC:ãria-0
seu ICM, se houvesse fiscalização em São Paulo, se São
Paulo parasse de esmagar o resto do Brasil com a não·
tributação com a não~fiscalização, para ali sugando todos os investidores brasileiros.
Porque, em realidade, quem levanta uma porta de manhã cedo, em São Paulo, tem cento e trinta milhões de
compradores, porque ali é o grande empório nacional.
Além dessas vantagens locacionais, das vantagens que
um sem-número de fatores que o emp-resário é obrigado
a otimizar para a implantação do seu empreendimento,
eles têm esse maior, que é a isenção total de tributos, através da não- fiScalização.
Mas, Sr. Presidente, volto à minha preocupação: chamar a atenção de V. Ex•s para o fato de que, sendo São
Paulo o de maior poder aquisitivo, os seus trabalhadores
têm pisos salariais que agridem o resto dos trabalhadores
brasileiros, porque eles têm organização, eles têm logfsti~
ca, eles têm o apoio dos meios de comunicação, eles fa~
zem greve, passeata e quebra-quebra, o resto do Brasil
trabalha e não tem tempo para essas coisas. Roceiro não
faz passeata, roceiro não tem tempo para fazer quebraquebra, não tem tempo nem apoio de meios de comunicação para alardearem seus abusos e seus absurdos grevistas, para nós que não temoS o grevismó, aqui -no inte~
rio r, para nós do meu Goiás, os homens de mãos calosas.
do meu Goiâs, esse fato ê: espantoso e realça, de maneira
irretorquível, repito, esse crime patrocinado da não~
fiscalização.
Goiâs, Sr. Presidente, em 1984, em termos de ICM in~
terno, atentem bem, excluindo o ICM interestadual, dividindo o ICM arrecadado dentro de Goiás, nos limites
da sua fronteira, significou, em núnieros arredondados,
30 mil e 630 cruzeiros per capita, enquanto São Paulo,

foi de 30_ mil e 530_cruzeiros.
Sr. Presidente e Srs~ S"enadores nós que produzimos
comida e que a vendemos a preços mínimos, Deus sabe
como!
Como nós não sonegamos, como nós exercemos a úni~
ca- e eu não quero ser radical como Adam Smith- a
ún"ica profissão verdadeiramente honesta que é aquela
que não permite falsificação nem filigranas, que é a agri~
cultura, contribufmos, Sr. Presidente, com 30 mil 630
cruzeiros per capita em 84. E São Paulo que nos humilha
pela sua riqueza. pela capacidade aquisitiva do seu povo,
exatamente em S4 a renda de ICM interno das fronteiras
paulistas sign'ificou única e exclusivamente 30 mil 530
cruzeiros.
Sr. Presidente, às vezes me torno repetitivo e até um
tanto quanto enfático, ou enfarativo, mas é neCessárid. ~
necessãrio que nós, nesta casa; que receberemos, em
breYes dias, uma mensagem do Executivo, e Deus sabe o
que virâ nessa mensagem, se uma proposta para adequar
a ch_am_ada parafernália tributãria que está em vigor, éor~
rigirdistorções, ou se aumentos na carga tributãria, não
nos cabe aqui, Sr. Presidente, dizer que somos contra,
mas- cabe, antes de tudo, indicarmos alternativas, soluções. Daí por que, c-Cim a-Permissão e com o apoio de
V. Ex~s. é do meu propósito, no inicio da semana que
vem, dar entrada de uma proposta, que deveria ser de iniciativa do Executivo, de um projeto de resolução do
Senado Federal. Como não_ é do Executivo, tenho que
fazer um projeto de lei complementar, para alterar essa i~
niqüidade~ E busquei nos Anais da história até palavras
textuais de Serzedello Corrêa, do eminente tributarista
paraense, do patriota, até, Sr. Presidente, para deixar ex~
tramado de dúvida que pudesse eu ter preconceitos contra São Paulo, não bastasse a minha condição de filho de
paulista e-casado com uma paulista. Poderia parecer que
eu estivesse com preconceitos, quando, na realidade, é, exatamente, o contrário, Sr. Presidente. O que me Preocu~
pa é que possa continuar crescendo essa disparidade. E,
a esta altura, já não é bem o caso do meu Goiás, que tem
alcançado índices apreciãveis de desenvolvimento, não
obstante essas distorções. Mas, estamos aqui propondo a
criação do Estado de Tocantins, qUe tCril, inequívoca~
mente, hoje, graças ao zelo do GOverno Estadual e tamM
bém ao esforço, SObretudo o esforço da gente tocantínea,
uma capacidade -contributiva bem maior do que quase a
tota,lidade dos Estados nordestinos. Darei, como exemplo, a minha Araguaína, que iêm unla renda per capltaquatro vezes maior do que a renda de São Luís, capital
do Maranhão, terra do eminente Presidente José Sarney.
Logo, vê V. Ex• que não se trata de um problema par~
- ficulilr de Goiás. mas trata-se, sem dúvida, de exercitar,
aqui;""nesta Casa, a razão maior da minha presença, Sr.
Presidente, como é a razão maior da presença de V. Ex•,
preservar a Federação. E como edificar uma casa, que se
quer permanente, se nós a edificarmos em cima da areia?
Como imaginarmos- uma federação forte, Se nós não a
conStruirmos em cima da rocha da verdade?
t pois, Sr. Presidente, com estas colocações, que eu
pretendo apresentar um projeto de lei complementar que
eu espero tenha o apoio de V. Ex•s e, sobretudo, com o
aprimoramento, com as luzes dos verdadeiramente en~
tendidos na matéria para que nós possamos exercitar o
nosso dever maior que é impedir essa distorção que pre~
judica tanto os Estados menos favorecidos.
E, eu Yoltarei, Sr. Presidente, enquanto a paciência ge-nerosa de V. Ex• consentir, trazendo a debate outros aspectos da nossa situação tributária, porque as pesquisas
que venho realizando têm-me propiciado, além de conhecimentos novos, provas daqueles indícios, daquelas
-dúvidas e preocupações que, há muito, eu venho constatando dentro do nosso sistema tributário. Eu voltarei,
Sr. Presidente, para examinar outros aspectos, e desse
contexto de exames espero que nós ofereçamos ao ExecutiYo a alternativa que· o momento brasileiro está a exi~
gir, para resolver a vergonha desse déficit público, que
não é noVidade. Sabe, V. Ex•, que 95% dos empréstimos
externos brasileiros, desde o primeiro até o último, sem~
pre foram para rolar dívidas ou para cobrir o déficit
público. Não é n~ovidade, pois, mas_jâ é tempo, 'S-r. PresiM
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dente, como Nação adulta, jã é tempo para nós, que queremos exibir foros de um povo civilizado, não nos transformarmos em uma preOcupação constante para aqueles
que nos emprestam dinheiro, mas sejamos, sim, motivo
de tranqiiilidade para aqueles que participam do nosso
progresso e do nosso desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENEDITO FERREIRA.
Uma das mais velhas questões que, através dos tempos, tem desafiado os LegiSladores Brasileiros, e que per·
dura até os dias atUais, esem dúvidas, o nosso Sistema
TributâriO, eS-pecíalinente no que di.i: respeito as transações comerciais- entre as Unidades da Federação.
O ImpériO, temOs-li.Otícias do verdadeiro flagelo das
"Guel-ras Tributárias" entre as províncias e até mesmo
entre as chamadas Câmaras, os Municipios de então.
No início do Regime Repúblicano, entre os muitos
que pontificaram na luta por um Sistema Tributário adequado ao Brasil, destacou-se o paraense Serzedelo Correia, na Câmara dos Deputados e mais ainda como Ministro da Fazenda.
Dele temos em seus pronunciamentos as mais duras
críticãs-aõs -abusos da multitributação a que estavam su~
jeitas as mercadorias que transitassem entre os Estados e
até mesmo nas fronteiras municipais, -q-uando assinalava
que..~ Hl tonelada de sal embarcado em Mossoró, tantos,
e tariulilhos impostos no percusó que, chega ao Rio de
Janeiro, mais cara que 1 tonelada de charque importado
da Argentina".
Muitas anos, quase 70 anos depois, muitos Governos,
Ministros, Senadores, Deputados, Tributaristas nos con~
duziram a 1967, com muitas tentativas e algumas modificações mas mantendo sempre, a tributação em cascata
mesmo no comércio interestadual.
Além dos incovenientes de todos os impostos indire~
tos, que atingem e gravam indistintamente todos os que
consomem ou utilizam o bem tributado, por mais.que se
intentou, não foi conseguida a uniformidade das alfquotas internas nos estados ou mesmo nas operações interestaduais, o que, contribuiu o muito para agravar as disparidades entre os Estados e Regiões.
Isso porque, enquanto os Estados de economia primária, para fazer face aos seus encargos administrativos,
gravavam exorbitantemente os seus poucos e fracos contribuintes, São Paulo e Rio de Janeiro, podiam ser benevolentes, tendo muitos a quem gravar, concediam incentiYos, isenções e mantinham as alíquotas invariavelmente, menores.
Tanto é que, nos idos de 1960, enquanto Goiás cobra·
va cerca _de 8% de IVC, incluindo neste total um corolário de taxas e contribuições, São Paulo não ultrapassa~
va 4,8%.
Pois bem, mantinha-se o cículo vicioso, os Estados
mais fracos economicãmente; gravaram muito os poucos
contribuintes e estes tão logo obtinham condições, trans~
feriam os seus negócios e investimentos para São Paulo e
Rio"- de Janeiro onde, além de menor carga tributária e
incentiv-os, coritavam Com a infra-estrutura lâ existente.
Com o nosso sistema tributário criamos e alimentamos até 1967 uma espécie de "imperialismo doméstico.. ,
mas a verdade~- que, por acréscimo, o próprio Governo
Federal, contribuía para agravar tais disparidades, concentrando os seus investimentos nos dois poderosos Estados, enquanto, em nome da autonomia Federativa,
não intervinha para corrigir as distorções.
Para se ter uma idéia da situação reinante, especialmente quanto a concentração da riqueza, bastaria a
constatação de que, em 1966, São Paulo, Estado do Rio,
mais a: cidade do Rio de Janeiro arreeadavam, sózinhos.
64, I0% de todas as receitas estaduais do IVC, restando,
como se vê,- 35,90% aos demais Estados, Territórios e
Distrito Federal. Com a reforma tributária de 1967, com
o ICM, imaginou~se que, com a implantação do novo
tributo e com a nova sistemática de crê:dito entre as ope~
rações realizadas com as mercadorias, eliminava~se a tributação em "cascata" e as distorções das receitas. Contudo, mesmo considerando-se o grande salto nas Receitas Estaduais como um todo, mesmo assim, dentro do
velho princípio de que "toda a âgua corre para o Mar",

DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL (Seção II)

4162 SábJ!do 26

os privilegiados, Rio e São Paulo, aumentaram, passaram de 64,10% do IVC. para 66,25% sobre o total do
!CM.
~o

reservar para si, a prerrogativa de legislar sobre Q
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No quadro que segue, vamos encontrar a evolução das
receitas de todos__os Estados, desde 1966, sob o- antigo
-IVC, e a partir de 1967 até 1984 com o ICM, podendo
notar que os maiores índices de crescimento da receita,
que correspondem a 3 ou a 4 vezes o alcançado por São
Paulo, são exatamente dos Estados mais. pobre$ ou de ec-onomia agropastoril.
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O descaso em controlar a arrecadação e conseqUente~
mente,_ aumentar a receita tributária fica extremado de
dúvidas quando se constata que os Estado de São Paulo
e Rio até aqui, não têm um sistema de autenticação inecânica (perfuração) para impedir a circulação das chamadas .. Notas FísCais- Frias", o que permite as mais que
danosas fraudes inclusive contra os outros Estados com
os créditos fictícios de ICM.

Á U ni'ã.Õ, com a omissão das receitas, via vendas sem

·~

Y.l· ....blt>

R;>Cr:o.M.4ot~

tos para desfrutarem de u-rna infra-estrutura que o relito

do Brasil não pode ofei"ecer e aiil.da livres da asfixia fiscal
que os Estados pobres são obrigados a aplicar.

. ~~.~~~~1~~~!- ec.sy?f~turaJ!l~tas mais que grOsseiros e es-

n:::O.'Cl!.f..J!

""'
""'

Ou seja, o consumidor residente no Acre é o contri*
buinte do Erário paulista e carioca atravês do ICM e n_o
entanto, aquele mesmo consumidor acreano recebe a asistência governamental do Estado do Acre, além de prejudicado nas cotas federaiª-, ql!_e seriam bem maiores não
fosse a. "isenção" coricedidas pelos governos paulistas,
não conseguem atrair investidores que inteligentemente
vão para São -Paulo, implantam os seus empreendimen-

uma
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Em 1972, vamos encontrar três e dos grandes deserdados, Espírito Santo, Mato Grosso e_ Goiás. QçU.pando os
três primeiros lugares nos índices de crescimento de Receitado léM, São Paulo no 131' h,agar e o Estado do Rio
_em 191' lugar.
Em 1980, o Espírito Santo novamente nQ primeiro lugar do índice de crescimento, vamos encontrar São Paulo no 23~> lugar e o Rio dc:;.Ja.n.eir9 no ~ltimoJugar, ou
.seja no 26~>. _
Em 1984, o velho Mato Grosso ocupou o l9lugar e
..São Paulo no 211', enquanto o Estado do RiQ de Janeiro
localizou-se no 171' lugar.
Em termos relativos, São Paulo que detinha, 51,12%
·-~do total do ICM em 1967, chegar em 1984 somente com
37,53 sobre o t_Qtal, vale dizer _que, enquanto _o lCM _global cresceu. 364.870% no período, o ICM de São Paulo, i-soladamente só cresceu 267.800%.
-- Ã-pririldriCvlsta~ -tem-.:.se- a 1nfJ)t'tsSão·_-que, rtos-17 anos,
São PiiitOtCfia -aberto as mãos, em termos relativos, de
quase-1/4 da sua receita do seu ICM, através do incenti~
vo 4a não-fisCãlízaÇão õu -do...paga quem quer", para fi~
nancúir
-das inâti)re:s-eCOnõiii.ias invisfveis do mu_ndo. Mas a verdade, Sr. Presidente, a dura verdac:J.e é que
o Brasil todo, atravês da Un,ião, dos Estados e .do_s,_Munidpios, todos pagaram atê aqui para que _SãO Paulo
- -desfrUtasse a sua situação atual.

-~

UC1

Os Estados e Muncfpios, com a sistemática do ICM
nas operações interestaduais e sofrendo ainda os efei.tos
-- da mercadoria sem nota ou subfaturada com raras e
PQl,ICO__ ~ignificantes ex.ceções, todos pagaram e continuam pagadno tributos a São Paulo a.través do ICM
cobradp _na saída Qas. mercadorias.

Temos então, a partir de 1978, o novo ciclo de dis- totÇOestfibu~f1isCritre ~.s u ni~ades_ da Fedefaçãn_ e .em
J~69,já ~am-O~ IÕ~Iizar Sã~_~a~,aló no 18~> lugar e~ Esta~
do dã Ria--em 17~ r~,~gar:-

-ae-

.L11

candalosos, praticados em São Paulo e Rfõ de Janeiro,
abriu lnão do 'IPI e do Imposto de Renda das Pess-oas
Juridicas C-Físi!::aS, ~além das contribuições para.fiscais.

Aplicando o velhQ "jeitinho" jã em 1968, vamos encontr<!-r Sã<>: Paulo em I()<} lugar na escala dos índices de
crescimento de receita do ICM, -e o Estado-do Rio ll'ilugar.

JCM, o Govti'ifi.YFederal, teye eJil v~ta, ~mo14ar o novo
tributo, tipiCarilerite de Estado Unftáfio, à featldadC
uma Federação, forilos, com 9 no~o...jeitinhq", _através
de Emendas a Constituição, Leis Complementares, Resoluções do Senado e Convênios, aaequado a_ sua aplicação e cob_rança. E:_ verdade, mas atê aqui, mesmo com
as várias mo"dificações, não eliminamos a grande iniqUidade tributária, que é o" pobre pagar pata e pelo rico c
HSe os pobres não fiçaram m~is pq_bres,_ C? os ricos mais
ricos" as melhorias nas demais Unidades da FecieraÇão,-além de não corresponderem aos sacrificios dos seus habitantes, estão infinitamente aquém, as observadas__ no
Rio e em São Paulo.
Sr. Presidente, no meu GoiâS, a nossa gente cos~uma
dizer quç ••enquanto fechamos uma porta o ladrão abre
a janela... No caso, mesmo detendo o poder de legislar
sobre o ICM, não conseguiu o GovernO Federal,_iropCdir
q••jeitinho" carioca I? paulist~ 1 de, c.onc~derem isenção
total do ICM e conseqUentemente, dó 1PCd.O itTIPOsto-·
de Renda, as demais taxas e c:ontiib_uições da noss~ ..parafernãlia. tributária", através da pura e simples Não Fiscalização, ou seja~_-arrecadam tanto -_e de mari~ilj t_ão
crescente, com a concentn1._ção_Qe rendas,_que-P~omo--
vem, que, basta-lhes e muito, a contribuição das Empresas cuja otganizaÇão não comporta o' famigerado _caixa
2.
Tomemos como figura o Estado de São Paulo, que,
sozinho, detinha do antigo IVC em t 966, 49,50% do total
do País, e vejamo-lo em primeiro lugar, em 1967, participando sózinh_q com 51,12% do total arrecadado no Pais
no primeiro ano, e secundado peta Estado dO ·-RiO~
incluindo-se a cidade do Rio de Janeiro que, em 1967, reteve 15,13% sobre o total do lCM do País.

_Outubro de 1985
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tl'.S. REX:EITAS_ DO IOI INTERNO E INl'ERES'!:ADI,AIJ

~ PE:ti\,S ~

1.979

.J:l'\ FJ';DEMÇ!b.

--1983

em
UNI01\DE

1.979

Tiro 00 ICM

1.980

1.981

L982

1.983

oes

10I'AL
..

125

5
295

18i
485

148

300

6671

INl'Elli'S'ml011L
AC

23

IN'l'EROO

'IDTAL
IN1'ERESTl\lXIA

'!1M

JNl'ERNO
'IWAL

-

=

INTERNO

=

..

I~

PI

509
2.265

771
4.461

14., 74%

1.343

2. 774

5.232

100,0

85,26%

I

4.336

1.736

1..9431

7.235

'1:4. 730

z;o15

4.681

8.6721

18.869

44.679

..

IN1'ERESTl\lXIA

MA.

52
1.291

IN'l'EROO

-~

PA

%
l\CM •

'

I INTERNO
TOI'AL

'
I

..

972

l. 736

14.730

26.617

2. 71E

1.9441
7.371

7.235

973
1.94.5

lO. 779

29.472

51.313

65,85%

4.454

9.3151

--18.0141

4Lioz

77.931lj

100,0

821

70

642

'

2.815

-

--

'34,l.St

~

12.282

34,93%

2.323

9301
4.879

9.960

14.891

17.5491
32.695

65,07%

1.463

3.024

5-.809

12.775

27.173

50~244

100,0

583

1.080

1.653

3.167

9. 707

16.190

46,08%

420

99

2.647

5.632

9.248

18.938

53,92%

1.003

2.07

4.3oo/

8. 799

18.955

35.128

100,0

... ..

.

CE

.!Nl'ERESTAOOAL

2.172

4.36

7.517

13.356

34.896

62.304

43,92%

INrERNO

1.390

3.59

8.790

21.720

43.889

79._382

56,Q3t

3.562

7.95(

16.307

35.076.

'>8. 785

141.686

100,0

793

1.729

51,25%

1.49!

3.645

6.476

15.1231
13.741

27.383

695

2.~841

6. 754

26:052

48,75%

1.488

3.22

6.629

"1.3.230

28.864

53.435

100,0

1.519
474

3.13
1.17

4'.353
4.510

7.6621
9.9601

16.139
26.437

32.81
-42.553

56,46%

1.993

4.31

·8.863

17.622T

42.5761

.75.365

100 o

3.973
3.900

9.919
6.89

25.252

48.7531

104.325

"192.=

~.020

24.989,

60.684

.107.486

6-4,14%
35,86%

73./42

165.009

299.708

100,0

.

·:=
i INI'EREsrAPQIIL

'"'

--·-·

INl'ERNO .......

=

'

lNl'ERESTADtlAL

i?B

IN'l'EROO

=
IN1ERESTADU11L

PE

AL

.INrERNO

=

7.873

lNl'ERESTADtlAL

6811
1.440

1.00

2. 705

5.656

12.463

22.506

21,49%

3.26

9.805

20.971

46.747

.82.228

7.8.,51\

2.121

4.26

12·.510

26.627

59.210

104.734

100,0

INl'ERESTAilOAL

514

97

1.275

15.958

·36,98%

580

1.43

3.S80

3.7411
.7.235

~.454

INl'ERNO

13.918

27.196

63,02%

2.40~

5.255

10.9761

23.422

43.154

100,0

=

'IDTAL

·16.81

36.272

'

=
SE

43,54%

-

I

1.094[
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1.979 ·:= 1983
Tiro CO.Ia-l ..

UNI 01\DE

INl'EllESTADUAL
INl'E!W:l

BA

=-=

i.sz:

3.55

INl'ERESTAilil'IL

1.09

2.69

IN1'ERN:)

1.69

4.0a

10.36

21.4a2

rorAL

2. 78

6.77

15.14~

30.2511

INlERNO

2.31
'3.08

9,61

rorAL

5.40

U.67

1a0.83
103.16

298.699
1a7 .126'

61,48%.

284.00

4a5.a2s

100,0

6.09

a.475

41.10

Ga·~

na--

38,52%

1o,gn
. 89,03%

7. 7asl

1.7.162[

47.19

77.213

100,0

4.7a~

--a. 769

30.a6

48.207

36,64%

45.74

83.364

63,36%

76.60

131.571

J.oo-,o
10,92%

3;9~5

3.725

14.25

26.2a5

22;09~

49.403

130.10

214.314

89,08%

26.02

53.128

144.36

240.599

100,0

6. 70

59

1.10

1~755

12.704

10,64%

3.91

10 .• 873

28.031,

61.92 - -106-663

89,36%

IDrAL

2.51

5.02

1:2.62~

30.578!

68.62

119.367

100,.0

25.22

35.88

71.07

150.195

347.39

629.769

71,09%

1.49

20.44

40.39ó

75.226

118:46

256.029

28,91%

26.71

56.. 33

111.466

-225.4211

46S.a5

aa5. 79a

100,0-

3.07
1.32

-~.76

7;02

47-02

6.70

.1:2.1:2

41.62

78.490
-86.691

52,54%

.4.40

;1.1.46

·19.15

;.:a8.64

165.381

100,0

INI'E:RESTJ\OOA

26.ao
'6.01

55.14
.10.07

80.09
146.9'02
49.609 . •·lJ.8.098

2s2.61
561:559
307.25 . 491.054

·'-s>;35%

=

32.82

65.22 :. 129.104 ·. 26s.oool

559. 8dL o52. 613

100,0

'IO'rAL

=

~=

=

INTERNO

-.

=
INl'ERESTl\CUI>L

oc

%
l\01.

1:.91

INl'ERES'I7IIXl
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2;05

I

'

_res

""'
=

INTERNO

lNl'ERESil>!IlU
SP

110.39
a42

=
"'

52.65oi

16'.320

lN1'ERID

i

26.429

ara!

I INI'E:RESTJ\OOA
'ES

52.94
47.45

6.9671

INI'ERl'<l
i

2S.a41

57

INI'E:RESTJ\OOA

Mi

26.ao9

6.129

2.97

lNI'ERE:STADllA
DF

20~300

'

l.9a3_

1..982

.14

ll'ltEREsTI\IX1
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'

l.9aL

1.9.80

1.37

INI'ERESTAOOAL

MS

7 .8JJ9
4.53
12.34

INl'E!W:l

""

1.979 '

·=·

=

72.57

2.547

16.597
25.109 .
' 41.706

47,46%

46,65%

179.B
.76.24

276.222
. 213.4a4

-sss:n1
.440.208

1._313.1*.397:373.
855.96 :t.640.226

59,-37%

54.32
1:26.90

255.37

4a9. 706

995.929

2.169;6a 4.037:599'

100,0

15.55

31.4'8

.1.08

6,90

16.64

.. 38.3a

'6.50

.'1,4~63

'3.53

7.38

10.04

22.01ó

~3.24l

40,63%

84.999

277.17

• 452.452

72,23%

,J4.32~.

. ;sg. 731

7l.a9

.l73.93a

.27,77%

77'.57(1

144.730
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626.390
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,.·21.99
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO"RESULTADO ·oA-PARTICIPA€ÃO NAS' TRANSACÕES
DO ~ICM L!QUIDq ~OBA'QQ. l':'P:R _Q_NI_DAPES BENEFICIADAS E PREJUDICADAS

Em

1) UNIDADES 'BENEFICIADAS

(*)

Cr~

SP

876.035.042

70,72

'IG

110.011.845

8, 88

"-"

106.624.703

BA

92.379.936

8,61
7,46

se

47.456.487

3~83

ES

6.291.414

0,50

1.2n. 80_0.327

100~00

2) UNIDADES PREJUDICADAS

•

Resultado ICM

~

61,37

404.971.211 (-)

RJ

L_

Mil

Resultado IC...'-1

Unidade

RS

46;454.145

(-)

7,04

PR

42.343.089 (-)

6,42

PA
AL

25.119.091 H
19.895.587 (-)

3,01

CE

19.586.016 (-)

2,97

DF

H.l52.268 (-)
14. 37"6 ~ 2.32 (-)

2,45

RN
MA

l4. 363.176. (-)

2;17

PI

11.394.836 (-)

1,73

MT

10:_663. 7ll (-)

1,61

3,8l

i

2,18

MS

9.225.234

(-)

1,39

PB

7. 041.512

(-)

1,07

SE

7.032.427

(-)

1,06

PE
GO

5.418.223

(-)

o-,82 -

o ,.54

3.537.632 (-)
__ ,?.333.233 (-)

AC

I

0,35
~-----··~-

659.907.623 (-)

100,00

(*; Resolução ~9 7 de 1.98~r Art9 2 considera-o integrante do NORDESTE

Como síntese dos resultados das transaçõcs interestaduais, tep1os o Rio de Janeiro como maior perdedor mas
que tem os seus prejuízos atenuados ex.atamente pelos
·Estados nordestinos.
Com a "parte do Leão" São Paulo, nas transações obtém o lucro de 876 bilhões o quC corrêspondC ã. 70.72%.
Minas Gerais- fica coril 110 Dífhões, o Amazonas,
graças a Zona fFanca de Manaus, lucra '106 bilhões, a
Bahia ficou coin 92 bilhões, Santa Catarina com 47, e o
Espírito Santo·com 6 bilhões, enquanto todos os demais
Estados tiveram que:: '"bancar" os tais lucros.
· No entanto, da análise das mencionadas tabelas, o que'
caracteriza mais ainda a iniqUidade do sistema atual, é a
percentagem das Receitas Internas, em relação às Receitas Totais dos Estados que obtêm lucros, retratando
mais uma vez o descaso com a fiscalização_ de_ntrQ das '
suas fronteiras.
V~e d1zer, os governantes podem ser: "bonzinhos".
Podem graças às contribuições dos Estados mais pobres,
agradar os seus eleitores, não fiscalizando.
São Paulo, como exemplo maior, de Governantes
.. bonzinhos", apesar de ser o mais rico Mercado Interno
da Federação:· só obtém 40,63% da sua receita no seu
Mercado Interno. Os restantes 59,"37% são arrecadados

põs--ÕutrOS Estados, daí por que a sua i-êceitã' t'ót"ãi de
'ICM, só cresceu um terço (1/3) no perfodo, em relação à
maioria dos Estados pobres.
ORIOdê"Taneíro,õride tem- sido notãvel o crescimênto
da Receita Interna nos últimos 2 anos, ainda assim, com
.todo o seu pujante Mercado Externo, até só obter
46,65% e os restantes 53,35% siio sugados dos outros Estados.
Por outro lado, com exceção da Bahia e Pernambuco
no Nordeste e o- Amazonas no No-rte, todos os demais
custeiam _as suas administrações com fulcros nas suas
rendas internas.
No Centi-o-Oeste, temos o mais sério dos contrastes,
isto é, onde as mãquinas arrecada'doras são mais atuantes, e por esta razão obtém, permanentemente os maiores·
índices de creJ>cin:tento·das Rece~tas e, tanto GOiâs, comoMato Gi'ossQ, \•em CO~nseguindo mais 89% das suas recei~
tas lotai~ dos contribuintes ali residentes, ou seja, nos limites das suas fronteiras.
Viffios,
PfeSideõte;atê''aciui o quanto nós aqui no
Senado, t.emos sido descuidados com a nossa tarefa
_maior que é, Promover o equilíbrio entre as Unidades da
Federação, descuido das receitas tributárias e permitin·
do as _distorções aqui assinal~das.

:sr.

E verdade que, a maior parcela da culpa cabe, inegavelmente, aos governqs estaduais, porque são executores
dos orçamentos.
Te'mos então- que, tivéssemos acompannado mais de
perto as adminiStrações dos nossos Estados, -por certo
não teríamos consentido o gigantesco endividamento in_'terno_ e externo dos mesmos, para realização de obras,
em grande parte prioritárias, mas que poderiam, em
muitas Unidades da Federação ter sidO-.constru{das com
os montantes dos impostos sonegados.
Para se ter uma id~fa do endividãmento dos -Estados e
Municípios nos últimos 4 anos, especialmente nos Esta~
dos dos governantes "bonzinhos" em matéria da arrecadação, vejamos.
Em i980, Õs Estados e Municípios, tinham uma dívida·
externa de US$ 2,290,208,000 e em dezembro de 1984, a
mesma atingia US$ 12,565,826,800,.conforme relãção anexa.
Enquanto a dfvida interna dos Estados e Municí'pios,
em 1981, atingia ~r$ 247.414.000.000 em 1984, conforme
quadro anexõ;da Secretaria de Economia e Finanças do
.Ministério da Fazenda, jã atingia Cr$ 27.534.992 milhões.

4172 Sâbado 26

Out11bro de 1985

Valendo ressaltar que, do t_otal da divid_a __ e~tç_rnaL _ _ _Resta-me,---ªr_!__p_~ide~_!_pa~!l co~~ui_r, cOmuni~r <1:
44,91% cabem ao Estado de São Paulo, o qual nãO í!r,;:e- __
y~ssa_ Excelência e aos Senhores Senadores-qu-e,_ e<>tollcadando propositada e politiqu-eiramente, ímPostOs-dOS
·UltinlaiidO~oS-eitlldOS,-e -aírídã-:-esta Seffiana;-apresenta:rei
seus residentes, por certo, espera que, com a nossa omisProjeto de Lei Complementar, disciplinando as aHquotas·
são, paguem-lhe tamanha dívida, os contribuintes dos
do ICM, par<!-l!S operações interestaduais o qual, espero_,;
Estados pobres.
o Semtçio,_ m~nw_~!TI ~nto ~rdiarnente, venha a co_rrig~r:

aS ano-mall"âS

aQUrãSsíllalaCfaS~=- =- · ,__

- - - -·- --

E o maís importaô.te, Sr. Presidente, vamos cominar
oS Estados que patrocinam a sonegação do ICM. a arrecadarem as suas receitas dentro das suas fronteiras e.
COI'!;Se<Íüentemente. incrementaremos• .em muito a receita
da União.' atravês da arrecada,ção do IPI e do Imposto
de_ Renda, atualmentt:: ..isentados" pela não fiscàiização
·

c

do ICM.

DIVIDA EXTERNA Dos· ESTADOS DA FEDERACÃO.-&R.ASI!:
POSIÇÃO-.EM 31 DE DEZEMBRO -84 --

~-

us

$

l . 0:00
. _ _A

ÚNIDADES

DAS PREFEfTURAS

1.072.6

ACRE
.ALAGOAS

( .5 .000.1)

68. 353 .. ó

AMAZONAS

(17 .506; 1)

6L619.S

BA)iiA

( 3.333.3)

528.300.6

CEARÁ

f

307.666 .o

8.666.8)

D. FEDERAL

23.388.6

ESP. SANTO

84.869.7
253.020.2

GOIÁS.
MARANHÃO
M.

( 1.458.5)

147.777.6

GROSSO DO .SUL

148.417.2

MATO GROSSO
MINAS GERAIS

176.482.5

(Juiz de Fora
( 2.533.3)

1.421.416.1

PARÁ

32.809.4

PARA!BA

60.000.0

PARANÁ
PERNJIJ:ffiUCO

(Londrina 3.266.6)
(Curitiba 14.684.$)

846.094.8

(Rei:ife 14 :s60.6)

240.325.0
23.700.0

PIAUI
RIO DE JANEIRO

(165.398..5)

44.400.0

RIO G. DO NORTE.

1.147.700.5

RIO G. DO SUL

299 • .674 .8

SANTA CATARINA
SJ\0 PAULO

SERGIPE

995.119.3

(s:caetano ,zo;OOO~O)
(S.Bernardo 3.375-.8)
(S.Pau1o. 21\4.089-.5)
(
287.465.3)-

5.644.174.8

"9.444.0
12.565.826.8
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Ü SR. PRESIDENTE
Benedito Ferreira,

(Luiz_Cavalcante)- S~nador

sinto~mc

impelido a dizer a V.

Ex•,

expressando um ponto de vista pessoal, que mais do que
o discurso, V. Ex• nos deu uma magnífica aula sobre tri~
butação. Na condição de aluno atento os meus agradeciM
mentos a V. Ex•.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) -Concedo
a palavra ao nobre Senador _Eábio Lucena.
·

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discursO. Sem revisão do orador.)- Sr_. Presi-'.
dente e Srs. Senadores;
·
__ . __ _
Sinto-me no dever· de vir à tribuna do Senado, nesta
tarde, neste quáse crepúsculo, para formular, dentre outras considerações, a pertinente ao crepúsculo dos deuses, acontecido na última sessão do Congresso Nacional.
Em verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda estou sob o impacto da perplexidade, do desacreditar no
que vi, ouvi, no que li e senti. Não pude ainda compreender, Sr~residente, talvez por deficiência sensorial de minha parte-,~s razões que levaram o Congress-o Nacional,
pela cortduta de suas principais lideranças, principalmente pelo comportamento do Presidente da Câmara
dos Deputados, o eminente Deputado Ulysses Guimarães, também Presidente do meu Partido; não pude entender e nem compreender aquele espetâculo vergonhoso
e tão deprimente, que colocou o Partido do Movimento
Democrâtico_ Brasileiro, aos olhos da Nação atónita,
como agente proCessador de fé púnica diante do povo
brasileiro. A fé púnica, Sr. Presidente, contra a qual os
Romanos sempre se erguiam, porque os Cartagineses
não cumpriam jamais a fé jurada, a palavra empenhada.
E assim, Sr. Presidente, não posso entender como foi
possível que um democrata, um liberal do talento do
Líder das Oposições ao regime autoritârio durante cerca
de _18 anos, o homem que encarnou e simbolizou a restauração do estado de direitQ, a reconquista das perspectivas democrãticas nesse País; como um democrata do
mais alto coturno, como o Deputado Ulysses Guimarães, tenha decepcionado a Nação brasileira, nivelando o
seu voto, na forma e no conteúdo, ao do Deputado Sebastião Curió que não se peja, e nisto~ sincero, de sempre confessar que nasceu faScista, vive fascista ê Vai morrer fascista. Não posso entender, Sr. Presidente...
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA - Desde que me permita
continuar com o preâmbulo do meu raciocínio.
O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex~ estã fazendo realR
mente u~ belíssimo discurso, eu não -queria....
O SR. FÁBIO LUCENA~ Permita-me continuar com
o meu preâmbulo do raciocíniO. ______ _
Não posso entender, Sr. Presidente, mas devo, à luz
das minhas conhecidas 1imitãções intelectuais, fazer as
considerações que acho do meu direito e ~o meu_ deyer
formulá-las ao Senado da República.
Nos termos do art. 47 da Constituição Federal, atendida a exigência do§ 3'i' do item 2 do mesmo artigo, isto é,
o recolhimento de no mínimo de um terço de assinaturas
de Deputados Federais e de Senãdores, e percorridos todos os caminhos do Regimento Comum do Congresso
Nacional, um Deputado pelo Estado do Rio Grã.nde do
'Sul, o Sr. Jorge Uequed, apresenta uma subemenda à
proposta de convocação da Assembléia Nacional Constituinte, oriunda do Senhor P_residente da República, e
essa subemenda é colocada em votação no Congresso
sob o caráter de destaque.
Na primeira votação, as Lideranças dos maiores Partidos do Congresso votam a favor do destaque e, no dia
'seguinte, Sr. Presidente, na votação do mérito, o Presidente. do PMDB, que no dia anterior havia dado o seu
voto favorável à anistia ampla,- geral e irrestrita, e não
quero entrar no mérito da proposta de anistia do Deputado Jorge Uequed, estou analisando os fatos como as vi
e como eles foram apresentados ao Congresso Nacional,
no dia seguinte, o Presidente do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro muda a forma e o conteúdo do
seu voto, tendo votado SIM na primeira chamada, ao se~undo chamamento responde com um NÃO. O que teria

aconteCido, Sr. Presidente, para que um homem com a
autoridade moral do Deputado Ulysses Guimarães, esse
homem em que todos os desamparados. brasileiros fizeram se sentir como se fossem eles próprios, ao longO do
quase interminãvel período de luta contra o regime autoritáriO; ó qUe poderia ter acontecido, Sr. Presidente, com
o Deputado Ulysses Guimarães, que enfrentou a polícia,
que enfrentou cães de caça, cães policiais em vários Estados deste País, que foi perseguido, que foi ameaçado,
·que transformoU a sua vida num sacerdócio em defesa
_ c!_os ideais democráticos deste País; o que teria acontecido com_~~e bfgamo._$_r. Preside_!lte, que se casou com a
sua própria espOsa e Com a denlOcracia brilsileira; o que
teria acontecido Para que, em apenas 24 horas, mudasse
ele o seu voto, desnorteando a Nação inteira, despertando a perplexidade em todos os brasileifos que, agora, se
quedam numa indagação pungente, dramática, lancinante, a pergu~J;tar, a perquirir, a indagar: por que isto aconteceu?
O Sr._Nelso!l Carneiro-

~ermite

V. Ex•

~m

aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Tenho, Sr. Presidente, mi-

nhas respostas. Isso aconteceu porque o Presidente José
Sarney foi_ coagido pelos três Mi_Qistrõs militares. E coagido pelos Ministros militares, mandou intimar os Líderes do Congresso, principalmenté o Deputado Ulysses
GUimarães, e fez com que aquele gtande homem, aos 69
anos de ida4e, no alto e no esplendor da sua glória,
transformasse a sua biografia, qUe hoje Poderia encher
bibliotecas inteiras, e a transformasse dentro de um crepúsculo num verdadeiro opúsculo.
Isso foi o que aconteceu, Sr. Presidente, porque o
Congresso, atuando dentro_ das suas competências constitucionais, das suas prerrogativas que extravasam do
texto cons_tituc_iQ_nal; porque o Cq_ngreSso, exercendo o
poder de enlenda à Constituição Federal; porque o Congresso. cumprindo única e exclusivamente mandamento
que se contém no corpo da Constituição; porque o Congresso assim_ agiu, rebelaram-se os Ministros militares e,
através da submissão do Presidente da República obtida
por eles e do rebaixamento das lideranças do Congresso,
forçaram a· Congresso a rebaixar-se, o Congresso que é
um Poder do Estado, ao qual constitucionalmente estão
subordinadas as Forças Armadas, porque as Forças Armadas são instituições nacionais permânentes mas administrativamente subordinadas diretamente ã a1,1toridade
do Presidente da República que é o Chefe do Poder Executivo, Poder que a Constituição define e_rn igualda(le e
em harmonia com o Poder Legislativo, que é exercido
pelo Congresso Nacional e_ com o Poder JÓdiciário na
sua mais alta expressão que é o Supremo Tribunal Fede~

.
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O Sr. Benedito Ferreira """"": Quero colaborar com V.
Ex>

O SR. FÁBIO LUCENA__- ?QiS não.
O Sr. Benedito Ferreira - Sei o quanto V. Ex• é um
homem generoso. Tenho acompanhado V. Ex~ nesta Casa, e sei o quanto V. Ex• ~magnânimo. Temos atê alguma coisa em comum, o que, de certa forma, me envaidece. Na minha obscuridade, ter defeitos que são virtudes
em homens brilhantes como V. Ex• - mas que podem
também signifiCar defeito em V. Ex•- me eleva, realmente.~\/. Ex•, sendo- geneiosO, e como todo generosO, às
vezes, assume uma postura-da qual recUa depois, Oque é
próprio do ser inteligente. Sabe V. Ex• que o único animal, entre os irracionais, que não recua ante um obstáculo intransponível é a topeira. Todos os demais, que tenho
notícia, quando deparam com um obstáculo intransponível, recuam, contornam e ultrapassam. Assim, é
normal que homens inteligentes como V. Ex• recuem
ante o intransponível, como ocorreu com o ilustre Depu~
tado Ulysses Guimarães. S. Ex•, motivado pela generosidade, que é comum no homem brasileiro, ante os clamores daqueles que ali estavam reivindicando e ameaçando
greve de fome - aliás, a greve de fome foi iniciada, na
Câmara dos Deputados -se sensibilizou e, levado por
essa sua sensibilidade, creio que o voto de S. Ex• foi, não
·estou aqui credenciado e nem sou correligionário do Deputado Ulysses Guimarães, creio que ele queria dar oportunidade para se discutir e se debater o problema. Eu,
de minha parte, quero adiantar a V. Ex•. não sou fascista ...

O SR. FABIO LUCENA- Em absoluto, V. Ex•êum
democrata da mais fina cepa.
O Sr. Benedito Ferreira-:- ... mas talvez não seja um liberal na expressão do territo, até porque não gosto da at\tude de muitos que se rotulam liberais que, em última
análise, não são mais que enclausurados egoístas que, a
pretexto de serem liberais, não se metem na vida de ninR
guém para que ninguém lhes incomode. Mas, a verdade,
é que não estou aqui para julgar ninguêm. Só queria
. ponderar a V. Ex• que, nessa posição intransigente que
tenho mantido ao longo da minha vida, subscrevi também a emenda Jorge Uequed, para que ela fosse levada
ao debate, embora dissesse a S. Ex~ que votaria contra, à
primeira vista, porque achava que o que poderia ter sido
feito, já esta feito ...
O SR. FÁBIO LUCENA- O voto de V. Ex• não está
em discussão, nobre Senador, não estou discutindo o
voto- de Y- Ex•_ Gostaria que me permitisse continuar
com meu -pronunciamentõ, porque as 18 horas e 30 minutos estão se aproximando.

O Sr. Benedito Ferreira-- Permite V. Ex• um aparte?
~o

Sr. NelsoD-ÇUneiro -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador Nelson
precedência, peço a V. Ex• que me permi-ta Conceder o~ aparte em Primeiro lugar--ao nobre Senador Benedito Ferreira, pedindo-lhe a deyida escusa.

Carneiro~- pela

O Sr. Benedito Ferreira- Agradeço e fico desvanecido ...

OSR. FÁBIO LUCENA- Pedindo apenlks a V. E<•
que seja um pouco breve, porque disponho de apenas 46
minutos para continUar o meu discurso.
O Sr. Benedito Ferrei;,.- Senador Fábio Lucena, não
fosSe o apreço qtie tenho pOr v. Ex•, a estima pessoal,
não daria apªrte a V. E_x~. como não daria a pen:P,um colega que com~tes.se a indelicadeza de, falandõ com 46. min u_tos c;ie _pnlzo ai ii da para se pronunciar ...
O SR. FÁBIO-LUCENA- i:. muito pouco! Para o assunto é muito pouco!
O Sr. Benedito Ferreira- Não tenho dúvida! Não tenho dúvidas pela eloqUência, pelo brilhantismo e pela inR
teligência de V. Ex•, realmente, é pouco. Mas acho que a
estima que tenho por V. Ex~ realmente me obriga a esse
gesto de humilda,d~:
O SR. FÁBIO LUCENA - -A estima é recíproca.

O Sr. Benedito Ferreira - Gostaria de continuar ouvindo V. Ex•, não sem antes, nobre Senador Fábio Luce-na, -de_ chamá-lo à"_reflexão para que V. Ex•, magoado,
talvez, momentaneamente com a posição do Presidente
do seu partido ..
O SR. FÁBIO LUCENA- Não hã mâgoa com ninguém, Ex•, deixe-me continuar e vai ver que não há mágoa de espécie -alguma.
O Sr. Benedito Ferreira- Mas, V. Ex• chegou a adjetivar o Deputado Sebastião Curió daquele que se autoproclama ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Isso é um problema de
minha exclusiva responsabilidade, rogo-lhe me deixar
continuar, sob pena de ter de apelar ao Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- V. Ex• tinha
concedido o aparte. Agora se V. Ex~ quer cancelar o aparte ...
O SR. FÁBIO LUCENA -Não, não cancelo. Peço
·~ue deixe-me -prosseguir no discurso.

O Sr. Benedito Ferreira -Solicito, então, Sr. Presidente, que a_Taquigrafia retire a minha intervenção, porque ela completa dá a impressão de que teve o propósito
de tumultuar o discurSo de S. Ex•, quando a minha intenção, Deus é testemunha, não era essa. Peço-à-Taqui-.

'--

4174 Sãbado

26~

grafia que exclua o meu aparte e que V,_ Ex•, Sr. Presidente, se for possível, não sei se regimentalmente o ê, elimine o tempo gasto com- esse lamentável ç mais que deplorável aparte que tu_multuou o discurso do _Senador
Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA- Não! Em absoluto.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) _,_Continua
com a palavra o Senador Fâbio Lucena.
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Guimarães, que de minha .defesa S. Ex• não precisa·. Por~
que o que me move, em realidade, é a profunda preocupação de que tão grande homem receba tão grande condenação_ da Nação que tanto defendeu.
O medo é que_ se repita com S. Ex• o que aconteceu
com Sir Winston Churchill, depois da Segunda Guerra
Munçiial. Um homem que derrotou Hitler e salvou a Inglaterra da Alemanha nazista, ao se submeter à primeira

eleição popular, depois da Guerra, foi derrotado pelo
povo inglês, que devia sua liberdade a Winston Churchill.
O meu medo é que isto possa acontecer com o Deputado Ulysses G_uiinarães, apesar das glórias que derrota eleitoral alguma poderâ apagar, nem a História, nem
O Sr. Benedito Ferreira-- Não, não ê aparte. A Taqualquer: outro tipo de julgamento dos homens ou de
quigrafia vai atender a esse meu pedido.
Deus,_ a glQria_ que_ se reveste a figura e a memória do
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Coritirnia
. _"
_
grande estadista britânico.
com a palavra o Senador Fábio Lucena.
Mas, Sr. Presidente, o _Deputado _Ulysses Guimarães
não
podia
fazer
o
que
fez,
outro
qualquer
Deputado
poO SR. FÁBIO LUCENL\- E interessante, Sr. Presi- _
- dia tê-lo feito, menos S. Ex'.
dente, o Senador expõe os seus pontos de vista e o mais iPor que, Sr. Presidente? Porque não foi ele quem o fez.
lustre, um dos mais ilustres dos seus pares, se rebela conFoi o PMDB. Esta é a·realidade.
tra a exposição desse ponto_ de vista ...
Há muito tempo qtie o Deputado Ulys~es Guimarães
O Sr. Benedito Ferreira - Eu fazia um apelo a V. Eperdeu a sua individualidade própria, há pouco taxei-o
x• ..~
- -------"- ~ __._~~-~-.de-bígamo e repito que S. Ex• se casou com a sua própria
0 SR. FÁBIO LUCENA_ Está atendido esse s~!l_lk.. ___ ~~~~e com a_ democ~ci.!!.- brasiJeir~; mas e_le teiJl dois
pelo. Fique tranqailo.
n?mes, ele tem umã _hom om~~ e este e o Part,dodo MoOu o eminente Senador Nelson Carneiro.
vtmento Democr ttco- ra~lelrQ.
ço
--O Deputado Ulysses Gu1mariJ.es não pode tomar uma
decisão em sua reta retilínea, em sua proba,_ em sua indiO Sr. Nelson Carneiro -·senador Fábio Lucena, a
Casa é testemunha do brilho que V, Ex• empresta a todas
mensionável existência de grande homem público, sem
que esta atitu_de se confu_nda com um ato d_o Partido do
as orações aqui pronunciadas e a sua coerênciano_Cxaminar os homens e os fatos. Mas eu me permito SubscreMovin1ento Democráticp Brasileiro.
ver quanto V. Ex• disse a respeito da personalidade do
Esta é a questão das questões, Sr: Presidente. Daí a
preocupação terrível que se me assalta neste momento.
Deputado Ulysses Guimarães, que foi, durante todos esAo recordar que o Presidente José Sarney repetiu idêntises anos, o campeão das memoráveis lutas cívicas, travaco compo-rtamento do ex-Presidente João Figueiredo, adas co_ntra _a_s forças de opressão. Mas, permita-me dizer
dotado na antevéspera da votação da Emenda Dante_ de
que, pela primeira vez, discordo da interpretação de V.
Ex•. O que seria lamentável ê que o Presidente do
Oliveira, el'l) 1984, faz pouco mais de 1 ano. Deputados
PMDB, o lutador Ulysses Guimarães, criasse dificu:tdaFederais do- PDS- declinaram publicamente o seu voto
em' favor da- Emenda Dante de Oliveira. O Presidente
des a que houvesse uma manifestação livre do Congresso
Nacional sobre um tema da maior relevância como o da
João Figiieíi·edo, no dia seguinte, mandou chamá-los a
seu gabinete, no Palácio do Planalto, e te-los a todos moanistia. S. Ex• abriu essa oportunidade com o seu voto,
mas não comprometeu, com essa atitude. a sua posição
darem o seu voto no dia da votação; dia 2S de abril de
1984.
diante do mérito da questão. Era livre. Muitos de nós as·sinamos emendas constitucionais apenas para apoia-meitMenos d~- 1 ano e meio depois, Sr. Presidente, mais
to e depois não nos sentimos obrigados a votar essãs e-precisamente um ano e mef6 depois, o Presidente José
mendas constitucionais, quando elas_chegam a plenário.
Sarney repete aquele deplorável comportamento do PreApenas possibilitamos o debate, debate a que podemos
sidente João Figueíredo, ao mandar chamar ao seu gabirios render mas de que tambêm podemos divergir. O Denete como se fossem garis, o Presidente da Câmara dos
putado Ulysses Guimarães abriu_ essa _Opf:?~tl!~icJ~~~-~-Of!l
DepuiãdOs, -o Presidente -do Senado Federal e os
o seu voto, mas não comprometeu no mérito. Qu-àndo
membros do Conselho Político, e força-os a mudarem o
do exame do mérito, S. Ex• apoiOu o ponto""'de vista exseu-voto, não aos Líderes que haviam votado consentaposto pelo Líder Pimenta da V~iga que o convenceu, e
neamente com a orientação do Presidente da República e
convenceu a vários Parlamentares, de _que o texto aprocom_ o_tal trAtado ou_ acordo__que teria sido -firinadO,- a
vado_ do _substitutivo .era mais generõso dó que aquele- -nível _de .cavalheiros, entre os Líderes do COngresso, o
proposto na emenda Jorge Uequed. Era uma posição,
Presidente da República e os Ministros rriilitares. Mas
uma alternativa que poderia ser aceita por um ou outro.
cons_egue o Presidente da República que o Deputado UDe modo que, peço a V, Ex• que continue fazendo do
lysses GuimarãeS mu-de o seu voto. E essa mudança foi o
Deputado Ulysses Guimarães o alto corrceito que ele meque gerou a perplexidade global em todo o Pais, e poderá
rece, e não vejo nessa sua atitude nenhum fato que-desater repercussões a curto prazo das mais desastrosas para
bone sua brilhante trajetória de homem público.
o futuro da democracia brasileira. Porque se era de suspeitar de que este País vivesse sob a cautela do sistema
O SR. FÁBIO LUCENA -Agradeço a intervenção
militar invisível, hoje não tenho mais dúvidas, Sr. Preside V. Ex•, eminente Senador Nelson Carneiro, que me
dente,
que o Brasil continua a viver, especialmente o Prerecorda a condenação do grego Aristides, condenado ao
sidente da República, sob tutela direta dos três Ministros
ostracismo, mediante o processo da inscrição no seu-militaresL
Alimento a esperança de que a tutela não esnome na crosta de uma ostra. Certo cidadão grego, que
corregue para a cura tela, como aconteceu em 1969- com o
não sabia o pOrquê de conden:ã-lo, encontrou esta expliPresidente Costa e Silva, que por haver adoecido foi decação: ..Só ouço falar de Aristides, o justo. Por isso, vou
clarado civilmente incapaz e curatelado pela Junta conscondená-lo." E o mesmo jufzo que faz coin ·que V. Ex•
tituída
por três Ministro~ militar~ que usurpar~m o Poabsolva o Deputado Ulysses Guimarães, V. Ex• é excesder, e impediram a posse legítima e constitucional do
sivamente justo e o Deputado Ulysses Guimarães é just_o. _
excessivamente.
-~~~@:.~~~~--~~L~~------------Por que isto está acontecendo em nosso País, Sr. PresiMas não o estou condenando, Sr. Presidente, pelo
dente? Por quê? Por que- eu indago- três Ministros
contrário:estou _assllmiildo a tribuna da sua defesa. Na
militares, demissíveis ad nutum, pelo Presidente da Redefesa, hã momentos tão sublimes, Sr: Presidente, e o
pública, subordinados constitucionalmente à suprema
conceito é de Rui Barbosa, que nãQ raro_aquele que deai.ironaaae-·ao--mãio-r magistrado desta Náção~-por- qUe
fende, em todas as oportunidades se coloca nas proximiaioda-~les ~~llJ_fQr~_dç_ coagir e. presSionar o Congresso
dades da divindade.
Nacional, para votar um projeto de lei que atenda não
Não serei Cu a colocar-me nas fronteiras, nas lindes da
aos interesses da sociedade que o Congresso represeilta,
divindade, para formular a defesa do Deputado Ulysses
O-SR. FÁBIO LUCENA- Não! Em absoluto:·o a:.
parte de V. Ex• merece todo o meu a_ca_tjt.mentO,_ij.penas a
premência do tempo ...
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mas aos mteresses de uma corporação militar, de uma
instituição subordinada aos poderes constitucionais da
República? Por que isto estâ acontecendo, Sr. Presidente? Porque a última força mor"al deste País, a única grande força moral desta República, capaz de conter os militares no estritO cumprimentO de seus deveres constitucionais, aquela grande força moral, desgraçadamente, morreu no dia 21 de abril _deste ano. A grande força mo r~ I do
saudos_o Presidente Tancredo Neves, que constituiu a Aliança Democrática e que, com essa Aliança, mandou os
militares de volta às suas profissões nos quartéis, para ali
continuarem obedecendo a Constituição Federal, vale
dizer, a exercer as suas limitadas funções pela Constituição de zelar pelo cumprimento das leis e da ordem, aquela grande força moral_desapareceu d_o nosso Pais e
outra só pode reaparecer, Sr. Presidente, outra grande
força, igual a de Tancredo Neves, só pode reaparecer no
dia em que este País puder eleger, pelo voto direto, o seu
Presidente da República.

Eu podia imaginar tudo, Sr. Presidente, podia at~ imaginar qUe fosse possíVel o absurdo, tido pela Bíblia como
absurdo, de um camelo passar pelo fundo de uma agulha; podia até admitir que issO fosse possível; não podia
jamais admitir que o Deputado Ulysses Guimarães, por
pressão dos três Ministros militares, ftzesse o que fez
contra a Nação brasileira. Isso me entristece profUndamente, isto me compunge, isto me punge, isto me lancina, me massacra mesmo, porque metade da minha existência, toda ela é dedicada ~ bandeira do PMDB, a partir
do velho Movimento Democrático Brasileiro, ao qual
me filiei com 24 anos de idade. Porque entendo, Sr, Pr~
sidente, que, embora massacrado, embora agredido na~
quilo que tenho em mim de mais autêntico, que é a fidelidade aos meus compromissos com o regime democrático
do meu País, porque entendo, Sr. Presidente, que o
PMDB, se está no_ Governo, não pode, em hipótese algu~
ma, abrir mão, abdicar do programa e do estatuto parti~ário que ele juro_u, que o seu filiado; ao assinar a ficha
do PMDB, se compromete por escrito, num juramento
solene, a obedecer, cumprir e acatar.
Por isso, Sr. Presidente, esses fatos todos, além da tristeza que encerram, trazem grande preocupação para o
nosso País. Porque o difícil era acontecer a primeira-Vez,
o difícil era materializar-se depois de 15 de março a
célebre advertência d_o filósofo alemão, autor do 18 Brumârio de Luiz Bonaparte, segundo o qual não se perdoa·
à mulher que se deixa seduzir pelo primeii'o galanteio
que lhe aparecer quer na infância, quer na adolescência
ou na adultidade, como não se perdoa à Nação que se
deixa dominar pelo primeiro prurido de arbítrio que surja aõ Tongo da sua história. Faltava esse primeiro pruiído que vinha sendo tentado, sem sombra de dúvida, para
tentar abafar a apuração, pelos órgãos do Poder Judiciãrio, dos grandes escândalos financeiros que o regime
mnitar legou à Nova República; para abafar, sobretudo,
as -te-ntativas de reabertura do inquérito do RIOCENTRO, cujos cirrtiii'losos, de crime cometido depois da anistia, até hoje não foram sequer indiciados num inqu~ri
to; para abafar o desenvolver, o desenrolar do affalre Alexandre Von Baumgarten que, aos poucos, vai transfor~
mando a penumbra em sombra, a sombra em tênue luz,
a luz em claridade ofuscante, que, aos poucos, vai trazendo das masmorras do regime obscurantista toda a
vefd"ade que enodoava, maculava e manchava a Nação
brasileira, que não quinhoou, em nenhuma fase, do regime Obscurantista, com todos aqueles delitos que foram
praticados contra a essência própria daNação brasileira.
Faltavam os Pruridos, vieram os pruridos, faltava então a primeira oportunidade para que os pruridos_ se manifestassem de forma cabalmente materializada. E esta aconteceu, aconteceu com o encaminhamento da proposta de convocação da Assembléia Nacional Constituinte.
-=--tii'Lg_tJ._nh~- P9LQUe el).?'ertar uma convocação deconstituíiüt!-Uma ·emerida const_if.llcional que tivesse por objeto
a anistia. Eis que a anistia sempre foi objeto de leis ordinárias e a última anistia que tivemos neste Pais resultou
de Mensagem do Presidente da República, discutida, vo- tada e aprovada pelo Congresso Nacional, isto é, na forma_ de lei ordinária. Não havia por que consentirem as lideranças que um assunto completamente distinto do objeto da convocação da constituinte fosse inserido, fosse
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interpOlado, na proposta convocatõ"ria da constituinte.
Mas não é o que se discute, o fato ê que o Regimento
permite a apresentação dessa subemenda, o fato ~que o

autor da emenda obteve o número de assinaturas de Deputados e Senadores, exigido peta Constituição Federal,
o fato é que o Regimento teve todos os seus ritos obedecidos, o fato ê que essa emenda foi protocolizada pela

Mesa do Congresso Nacional, incluída na Ordem do Dia
e submetida à votação pelo Poder Legislativo, da República Federativa do Brasil. Qra, e-pOr est~fato, porque
se cumpre a Constituição, entendem os três Ministros

militares que um ato do Congresso, um ato soberano, na
mais lapidar expressão de sua soberania, que ê a que exsurge de uma proposta de emenda à Constituição Federal, se lograr a sua aprovação, e porque o Congresso exerce um ato soberano, entendam os três Ministros mili·
tares de subjugarem o Presidente da República e de afirmatem à ~ação, perplexa e _atônit_a, que aquela emenda
não poderia ser aprovada porque não poderia ser cumprida. Isto é República, Sr. Presidente'? Não! Recordo
. Rui Barbos~; "isto é reprivada".
A República tem os seus interesses corifiados ao público e a reprivada, isto é, a República particular, tem os
seus atas confiados às privanças, aos interesses claros ou
escusas, mas que não dizem respeito aos interesses públicos, porque o interesse público só se pode encontrar na
órbita Qa res pública dos romanos, isto é, da coisa pública da República, acepção que se lhe dá na atualidade.
Como restaurar a República em nosso Pais, Sr. Presidente? Há dois caminhos e 9s dois caminhos num só se
encontram, os dois caminhos convergem para um só caminho. Se o Congresso Nacional votar o segundo turno
da emenda que aqui se encontra desaparecerão o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados. Foi uma sórdita manobra de uma corrente liderada pelos Deputados Prisco
Viana e BonifáciO de Andrada na Câmara dos Deputados, que ilaquearam a boa fé das _Lideranças dos partidos majoritãrlos e levaram esses partidos a apoiarem e a
aprovarem, por votação simbólica uma proposta de çlestaque que retira do a-rt. 19, da proposta do Senhor Presidente José Sarney, que convoca a Constituinte, o exercício das prerrogativas constítucioniis pela Assembléia ·
Constituinte a ser eleita em 1986. Com isso, ~r. Presiden~
te, restaura~se o espírito e a matéria do substitutivo do
Deputado Flávio Bierrenbach que foi tão repudiado pela
Comissão Mista dos 22 Deputados e Senadores.
Restaura-se porque se recria a figura da Constituinte au:.
t.ônoma. da Constituinte isolada, separada do Congresso
Nacional, figura que só pode acontecer quando ocorre a
ruptura da ordem jurídica, quer por uma revolução, quer
por força de um golpe de estado nas suas variadas acepções: golpe militar ou golpe político. Se isso tivesse acontecido, mais caberia aceitar a tese esdrúxula de se ad..
mitir uma Constituinte isola_cla P,o Congresso Nacional.
Uma Constituinte eleita com o fim exclusivo de elaborar
a Constituição e depois se autodissolver, para facilitar,
Sr. Presidente, com que o poder ec<>nômico fizesse derramar neste País e nele despertar o maior orgiasmo
·econômico-financeiro para eleger delegados constituintes com o fim exclusivo de elaborar uma Constituição
depois se autodíssolver e partir então para a composição
da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Eu indagq:
Nessa grande vacância, o que acontecerá com a insta~
lação da Constituinte autônoma, quem irâ legislar?
Quem irá conceder licença ao Senhor Presidente da República para se ausentar do País? Quem haverá ~e aut_c;>_~_
rizar a nomeação dos MiriistrõS -do Supremo Tribunal
Federal e Tribunais Superiores da República? Quem haverá de autorizar a nomeação do Governador do Distrito Federal e dos membros de carreira diplomática dos
Embaixadores do nosso País no exterior? Quem haverá,
Sr. Presidente, de fiscalizar as contas do Executivo?
Quem haverá de legislar ordinariamente? Quem haverá
de exercer todo o processo Legislativo na forma em que
definido pela atual Constituição da República? Quem Sr.
Presidente? Em 1946, deu-se essa competência ao Presidente da República, Eurico Gaspar Outra, que exerceu a
competência Legislativa na fonna de decreto-lei, pÓrque
a Cbnstl~ü_in(C: não pode editar atas constitucionais gradativamente, não pode hoje, amanhã ou depois, baixar
um ato com força constitucional, de vez que a Consti~
~uinte, eleita para elaborar a Constituição Federal, se e-

xaure exatamente !:.1'9 · momento em que promulga a
Constituição que passa a vigorar em - substituição à
Constituição atualmente.
Isto Parece o óbvio e Q é. Só que é mais fáCil, melhor
dissertar sobre o óbvio dO Que d_issertar sobre o_absurdo.
E é este absurdo qtte se pretende, agora, obter, na Câmara dos Deputados, com vista a atingir os Senadores eleitos em 1982. Reforçando o meu argumento com a feliz i~
magem, há pouco, aqui formulada, pelo eminente Senador Hélio Gueiros, por que essa meia dúzia de Deputados estã atirando no qUe vê para-ace:rtar aquilo q:ue não
vê. Se estivessem ~ legítima defesa, dir-se-ia, em Direilo_ Penal, que estariam cometendo um ato aberrado ictus,
mas isa:o _nã9 ocorre, Sr. Presidente. O que se cOmete é
um aberrado persone, é um erro de pessoa. Queiem atingir os Senadores eleitos em 1982, para a posterlorl, atingirem toda a Assembléia Nacional Constituinte- esta é
que é a realidade-~ que ficará desvestida, desnudada,
despossuída das sUas prerrogativas constitucionais, desaparecendo o Poder Legislativo, durante o interstício que
vigorará entre a instalação da Assembléia Constituinte e
a conclusão do seu trabalho constituinte.
Ora, Sr. Presidente, querer-se-á devolver ao Presidente
da República o poder de legislar naquela vacatio, por
decretos-leis, melhor seria cOnferir aos Ministros militares o poder de editarem atas institucionais ou çomple~_
mentares. Seria mais condizente, mais consentâneo, pelo
menos, com a realidade que vive a República.
Que deve, então, fazer o Senãdo? Deve atCmder ao sã-~
bio conselho desse homem, que é o mais sábio - não tenhO-dúvida de o proclamar- dentre todos nós. Por sua
experiência~ pela translucidez _do seu pensamento, pelO
condoreirismo da sua imaginação, devem o Senado e os
Senadores atender ao conselho do emine11,te Senador
Nelson Cai-riei:r:O.
- O Senado deve mandar a visar ao Presidente da Câmara doS peputados- e isso porqUe o Presidente José Fra~
~elli encaminhou recurso do Deputado Bonifácio -de Andrada à Câmara dos Deputados, que vai decidir, em instância irrecorríVel, sobre modus da votação .do dest_aque,
qUe vai dar razão ao argumento da Câmara dos Deputados. devem os Senadores mandar dizer ao Presidente da
Câmara dos Deputados Ulyss~s Guimarães, porque a idéia inccintrou a simpatia-do Líder do PMDB na Câmara, Deputado Pimenta da Veiga, e essa idéia está mani- resta em palavras. hoje publicadas na imprensa brasilei-

ra.
De~e o Senado, por seu Presidente, Senador José Fragelli, íazer chegar ao conhecimento do Presidente da Câmara que o Senado não dar~_ quorum para que_ ~e prossiga· na vofação dessa emenda porque o Senado não pode
consentir com esse esbulho que se urde cPntra a Nação
brasileira. Esbulho_que-consiste ilo pretexto de convocar
uma Assembléia Constituinte livl-e e soberana, mas desvinculada; de modOCOtTiPieto do Poder Legislativo ordinário, como se a Constituição em vigo·r tivesse tidO o seu
império derrogado em sua totalidade e, como pudesse o
País vive( à mercê de uma supressão do- seu Poder Legislativo, o que significa um estímulo poderoso, um verdadeiro afrodisíaco para aqueles, Sr. Presidente, que a toda
hora pensam e dormem coni a idéia de golpe de Estado.
Se o S-enado não adotar o sábiQ _conselho do Senador
Ndson-·tari'tei"ro, -o senado estai'ã contribuindo para
uma- hecatombe institucional nesta República.
Não' podemos, Sr. Presidente! ficar sem Senado e sem
Câmara, enquanto a Constituinte trabalha. E" SõU, talvez, o mais insuSpeito para abOradar este assunto, porque eu próprio, des"ia tribuna; propus a redução do meu
próprio mandato para quatro anos, a fim de que a Constituinte pudesse ser origiríâria; de fato e de jure, mas, perc_~bel_ldo,_SL P\"?Sidente, que eSsa 1déia, aléril de contrariar o bom senso, contrariava os mandamentOs COõstitucionais effi_V_ígõr~--abdiCIUel de teYar 3.vãnte·a riiinha intenção. primeiro, porque eu mesmo a sentt deslocada dos
objetivos rea_is que eu pretendia a ela conferir; segundo,
porque senti que não me assistia o direito de tentar, por
uma ou outra forma, uma espécie de cassação da metade
do.s mandatos dos Senadores que foram eleitos em 82.
Em assim sendo, Sr. Presidente, esgotando·se o prazo
corlstitucional para a tramitação da emenda e, desde que
a·Câma-rados Deputados, por uma minoria, autora dessa urdidura, não entenda ou não queira aceitar a serieda-
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de das mensagens do Senado, do uldmatnm do Senado,
em defesa da República, em defesa da Federação, porque o Senado, Sr. Presidente, é uma Embaixada dos Estados, jmunto à l.Jn{ão Federª.l, c aCãrnára dos Deputados é _a i:ePresenütÇão da democr~cia, ê à representação
do povo.
As~im como nãq se pode el~minar do texto da ConSti.::
tuição, a C a;; a da demo<:i'aciã, que é a Câmara dos Deputados, não se pode riscar, como se pretende, na Câmara,
do corpo da ConstituiçãQ, a Embaixada dos Estados, a
Casa da Federação. a Câmara dos Estados, que é o Senado Federal.
._
Nessas condições, Sr. Presidente, o Presidente daRepública muito tem que faZer por este País, Basta que Sua
Excelência mande ao Congresso nova proposta convocatória de Assembléia Nacional Constituinte ainda este
a!Jo. Af, erttão, as lideranças do Ci:ú1gres~o, d_epois de terem vivido essa experiência QUe devo cOnsiderar amarga,
porque para mim foi simPlC:snlente decepcionante, as lideranças do Congresso,- no Senado e na Câmara, à luz
dessa experiência, -estarão cãpaC:itadas a impedir a ocorrência de novos aclives ou declives, estarão habilitadas a
conduzir a tramitação da emenda, no sentido de que se
convoque a Assembléia Nacional Constituinte, porque,
a pennanecer a emenda que a{ estâ, Sr. Presidente, rejeitada que foi a anistia_, antecipo o meu voto, se é Que a emenda vem ao- Senado, de votar contra a proposta do
Presidente da República, porque não serei eu quem vai
admitii que se possa ou deva _fazer uma assembléia nacional constituinte neste Pais, sem antes decretar, por via
do Congresso Nacional, uma anistia ampla, geral e irrestrita.
Ora, Sr. Presidente, não tenho nada com a afirmação
de~te o_u d_aquele general que, hã vinte e um anos, atrav~
da df:cJuragein ou de outro processo infame, expulsO.u
um seu colega do ExércitO. da Marinha ou da Aeronáutica e que, hoje, não deseja vê-lo reconduzido, restaurado
à ativ.idade da .corporação, envergando as mesmas dragonas ou as mes,mas patentes do oficial ou .do oficial general, hoje, na atiVi~ade. Não tenho nada a ver se esses
oficiaiS, -que foram pUriidos. não tiveram a oportunidade
que lhes foi negada, porque lhes- foi negado o direito de
defesa, de fazerem os cursos curriculares, p3.ra atingirem
a prà_r:noção, isso não me diz respeito, não tenho nada
que ver com isso. O que tenho com que ver, Sr. Presidenr
te, é com o fato que constitui um grave precedente, isto
que aOOnteceli no Congresso.
Os nfffitares, por seus ministros, vergam o Presidente
da Repíiblica, subjugam o Presidente da Câmara dos
Deputados, antes, homem que jamais úsou dobradiça na
cintura; homem rêto, probo~ digQ.O, q~e polarizou, durante vinte anos, a confiança; as expectativas e as mais
sagradas esperanças do povo brasileiro.

E. por l)!eio da Vergança do.Presidente da Câmara dos
Deputados,. os--três ministros militares mudam a decisão
do Congresso Na_cional, pela pressão, pela intimidação,
pelo medo e pe(a força, por enqua'nto não ostensiva, mas
pela pior de todas as forças, é aquela força que vive na
inviSibilidade, é aquela força imanente, é aquela força
iminente, que, como--a-agressão iminente, nada a distingue da agressão atual, para o efeito do exercício da legítima defesa, como e>;cludente de_.criminalidade.
Esta que é a força mais grave, Sr. Presidente. f: aquela
que está -esCi::mj]i~, qa .~sperança e na expectativa de
uma oportunidade, .cJ.e ~:~ma brecha, de uma fresta, para
manifestar-se novamerite, com toda a sua torpeza, com
todas as suas maléficas conseqUências, como as quê produziu, ao longo de 20 anos, contra todas as cabeças_indefesas das cidadanias _brasileiras.
Não, Sr. Presidente! A Nação não pode permitir que
isso aconteça! Mas há um precedente e esse precedente é
sério. ~a autorida_de moral do saudoso Presidente TanM
credo Neves, capaz de manter civis e militares dentro do
estrito cumprimento das suas obrigações e deveres constitucionais, essa força pode ressUscitar de uma única fórmula: 09m a eleição diretaj~ do futuro Presidente daRepública..
O Sr. Hélio Gueiros_- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu só queriã
avisar a V. Ex• que só há 2 minutos para concluir a ses-

O Sr. Hélio Gueiros- Deixe-me terminar, nobre_Senudor, por favor. Deixe-me terminar.

são.

O SR. FASIC) LUCENA- Info-imai' os mii.iiStrOs militares ê uma coisa. Mas os miniStroS- militares dizerem
que nâ'o ·aceitam a decisão do Congresso, isto é subversão. da o_r_9e~jurfdica. V. Ex• me prov~ o. contrário.

O S~ FÁBIO LUCENA ~ Assim que S. Ex• terminar o aparte, e eu sei que V. Ex• é tolerante, e a magnanimidade de V. Ex• é do tamanho do Nordeste e o Nprdes'te é do tamanho do Brasil. Asshn que o Senador Hélio
Gueíros termiriar o seu aparte, eu;-com a sua magnanimidade, terminarei, eni poUcos mihutoS, o meti pronüii-·
ciamento.
-

. O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Fâbio L~Jcena,
ouvi, com a máxima atenção, todo o discurso de V. Ex•,
interrompido, algumas vezes, por algum chamado fora
do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (~assas_ Pôrto)_- Sr. Sepad_or
Hélio Gueiros, sou obrigado a interromper o aparte de
V. Ex• para submeter ao Plenário a prorrogação da ses~
sãO por mais lO minutos, porque só temos um minuto
para o encerramento regimental da sessão.
Em votação a prorrogação,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprováda.
FiCa a sessão prorrogada por rnaiS ro miriúiOs-e-solicito ao nobre orador que, concluído _o aparte, S. Ex• também conclua, porque ainda há um orador para falar em
explicação pessoal.

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Fábio Lucena, ouvi atentamente e não quis interromper V. Ex• até pOrque V. Ex•
abordou muitos itens em seu discurso. Poderia dizer, rapidamente, para não levar muito tempo que, em.muita
cOisa concordo com V. Ex• mas discordo_ frontalmente
do início e do fi_na;l do discurso. de. V.- E~•
O SR. FÁBIO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Hélio Gueiros- Quero

~salvar,

por exemplo,
quando V. Ex• se refere à intimação de ministros niilitares. Quero dizer a V. Ex• que estou no exercício everitual
da Liderança do PMDB e, da parte dos ministro"s inilitares, não recebi nem intimàção nein intimidação, com relação a mim isso não houve. Agora, quando aqui existe
algum projeto de lei Qoriúelação à educação, acho a coisa mais normal e maís natural do murldo Que 0-MIOiSti'O
Marco Maciel, da Educação, tome conhecimento do_ que
se discute aqui.
O SR;. FÁBIO LUCENA -~mbÇm_~u._Agora, acha~
ria ariormal se o Mínisir9.M;u:;.c Maciel disse~e que não
aceifáifa a_decisão do.'Co~8resso. Es_ta é_a questão.

O Sr. Hélio Gueiros ~ Então, não vejo nada de mais
em o Ministro Marco Maciel totnar conhecimento do
que o Plenário do Cori&ressO Nacional ...
O SR. FÁBIO LUCENA -

Nem eu.

O Sr. Hélio Gueiros- ... está apreciando, decidindo
sobre o Ministério da Educação. Também não vejo_nad.a_
de mais em que o Ministro Carlos Sant' Anna procure tomar conhecimento do que aqui no Congresso se discute
sobre problemas e planos de saúde._
O SR, FÁBIO LUCENA -

O Sr. Hélio Gueiros

Nem eu.

~

Também não vou estranhar
que o Ministro Affonso Camar&o procure-tomafCõ:Ohé·
cimento do que aqui se discute, não ficando indiferente__
ao que aqui se dis-cute sobre ferrovia, sobre hidrovia,
sobre rodoviaS.-Âcho- que-ele tem;-an-fe& de tudO O dever.-.
e a obrigação...
- --

O SR. FÁBIO LUCENA~- ~J.J._g_Qstaria que_y. ~x~§e
limitasse aos três minístros militares. Eu nãó--faleiem_Ministro civil, Ex•
O Sr. Hélio Cueiros- Mas ai é o que vem, nobre Senador. Agora, quando se trata de Ministro militar tom_ar
conhecimento do que o Congresso_ está apreciando e de·
cidindo sobre assuntos que interessam a parte deles, por
que esse preconceito?
O SR. FÁBIO LU_CENA- Não há preconceito. Não
há Pre-conciifo~ Há um inconformismo. V. Ex' e.stá__u.s@:-__
do de um sofisma muito inteligente. Faço justiç?- a sUa
_inteiígêftCía. Há. um inconformismo, e a diferença .. :-

Q_ Sr. Hélio Gueirós - V. Ex• nobre Senador Fábio
Lucena, então tem fontes que a Liderança-eventual do
PMDB não !_em.

Outubro de 1985

O SR. FÁBIO LUCENA- Não foi o conjunto,_fohm as Lideranças d() Congresso, principalmente o Deputado Ulysses Guimarães.

sr.:-

o Hélio GUeirosFábio Lucena ...

o que houve,

nobre Senador

O SR. FÁBIO LUCENA- -Vergou-se vergonhosaw
menteu~--~-

0 Sr. Hélio Gueirns Lu_cena ....

O que houve, nobre Sena.dor

~ãbio

O_SR. FÁBIO LUCENA- Tem. V. Ex• participo!-! de
uma reunião comigo e ouvi o Deputado Pimenta da Vei~
ga afirmar aos Colégios de vire-Lideres da Câmara e do
~nado que ~stávamos Sob um risC? de um confronto en~
tre o Congresso Nacional e as Forças Armadas. V. Ex•
ouviu como eu ouvi.

O SR~ FÁBIO LUCEiiA - Vergou-se, vergonhosa·
mente, do topo da sua glória e do alto da sua idade, nivelando o seu voto ao do Deputado Sebastião Curió, cuja
ideologia eu respeito. mas prefiro votar com Satanás a
votar com o Deputado- Sebastião Curió.

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador FábiO LuceOa,eu não sei porque toda a ve:l, que se usa esta palavra confronto ... _

O SR. PRFSIDENTE (Passos Pôrto) --Peço ao Se~
nhor Hêlio GueirOS que-permita ao orador encerrar o
seu discurso.

1

O SR. PRFSIDENTE (Pasaos Pôrto. Faz soar
panhia.)
-'
-

a_cam~

O S~;, F4bio Lucena - Sr. Presidente. a sessão foi
prorrogada por mais de lO minutos.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas é que hã
um orador.
O Sr. Hélio Gueiros- ... pretende-se logo achar que
isso vai termiriar em golpe de estado, el1) golpes de qualquer espécie. Eu canso de ver aqui Ministro da Fazenda
e do Planejamento díscordarem de projetas, principillmehte, em curso no CongresSó Nacional. E não hã nada
de mais nisso.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, eu estou
. fa.J.ando ·_dos__três_ministros militares.
O Sr. Hélio Gueiros nobre Senador?

Por que esse preconceito,

O SR. FÁBIO LUCENA --Não é preconceitO, são fa·
tos.
O Sr. Hélio Gueiros- Eles podem opinar. Por que
eles não podem opinar, dar opinião, dar parecer sobre
projetas...
O SR; FÁBIO LUCENA- Podem opinar, mas não
podem ameaçar. Podem opinar, quem disse que não?
Mas não podem ameaçar. Estão proibidos pela Constituição Federal.

_O

·s_r_!--fi_~~o__Gueir~_ ---:-__ ~ ~lªro q_ue eles não p_odem

ameaçar...

-

o- SR. FÁBIO 'LUCENA -

-

Mas ameaçaram.

O Sr. Hélio Gueiros _,. ... atê por que, nobre Senador
~?C~a·--~~~a uma inj_úrüi ...

t:'ãf?io

O SR_. FÁBIO LUCENA- Mas ameaçaram. E ê preciso que a Nação disto tome conhecimento.
-

----- -------

o Sr. _Hélio Gueiros - <W seria uma injúria ao congresso Nacional achar que nós nos curvaríamos a
ameaças veladas ou não veladas. V. Ex', com isso, injuria a soberania do Congresso_ Nacional. E, eu tenho certeuC..
- O SR. FÁBIO LUCENA- Não me atribua esse cri·

~e- ~?-~ira a h~':!Ea__ d~_Co~g!esso ...

O Sr. Hélio Gueiros- Exatamente. Então, nobre Se. nàdor ....
_- 0-~::FABfõ-.LúCENA-.::.. ... pelo Contráiiõ-.-esfoli- d_cfç_nd_(!-[J_çlç a_ Qon_r~_do Co~gres~ç__ nas suas acepções
muis Iegítim~s.
O Sr. Hélio Gueiros- Então, nobre SenadOr ...

O SR.• F ÃB(O LUCENA -Sr. Presiderite, vou encer·
rar...
O Sr. Hélio Gueiros --0 que houve, nobre Senador
Fábio Lucena, foi durante uns trinta ou quarenta dias se
alinhavou um acordo entre as Lideranças polrticas aqui
no Congr~so Nacional, entre o_PMDB, entre o PFL, entre o próprio PDS. Agora, se se acerta um acordo, se se
discute, todo mundo entende...
O SR. FÁBIO LUCENA- Quem rompeu o acordo?
O Deputado Ulysses Guimarães!

O Sr. Hélio Gueiros - Todo mundo entende que
aquele ê o resultado do consenso ...
O SR. FÁBIO LUCENA -Quem romp.eu o acordo?
Sr. Presidente, eu quero concluir, eu quero concluir._
O SR. PRFSIDENTE (Passos Põrto)- Nobre-Senador Hélio .Queiras. faço um apelo a V. Ex•, pois vamos
ter uma seSsão do Congresso e vamos transferir esta discussão para a sessão do Congresso.

O Sr. Hélio Gueiros- Não tem graça se na hora de se
concretizar o acordo, de se honrar os compromissos, se"
tire o time de campo e se faça enveredar por outro cantinho.

O SR. FÁBIO LUCENA- Concluiu? Eu quero concluir. Si. Presidente.
O Sr. JÚlio Gueiros- Nós não seríamos confiáveis,
nobre Senador_ Fâbio Lucena, se,_ durante trinta dias,
quarenta dias, acertássemos uma coisa e,_ quando chegássemos mi. hora, fizéssemos outra. Isso, sim, seria contrà o
Congresso Nacional. Mas quero dizer a V. Ex' que, em
face da exigUidade do tempo, deixo para outra oportunidade Para dialogar com V. Ex', para mostrar apenas que
V. Ex• comete uma injustiça profunda. ao Congresso Nacional e às Lideranças políticas, porque honraram os
seus compromissos e a palavra empenhada. Isso não é
desdouro, isso deveria ser motivo de honra e de van-glória para o Congresso Nacional.
O SR. FÁBIO LUCENA -: Concluo, Sr. Presidente.
Se houve compromisso, quem descumpriu o compromis·
so foi o ínclito Deputado Ulysses Guimarães, ao modificar o seu voto; aO votar hoje "SIM" e ao votar ·~NÃO"
amanhã. Mas, na realidade, não houve descumprimento
de compromisso, houve pressão militar contra as autori·
dades da República. E essa pressão mjlitar eu rept.~:~io
por infamante à Nação e por incompatlvel éorri os foros
de !1ignidade_!_ -~e liberdade e democracia do povo brasi~~

.

Por não poder continuar mais uma hora na tribuna,
transfiro o nieu- prónünciarriehto para a próxima terçafeira.
· Era o qu~tinha a dizer, Sr. Presidente.-(Muito bem!}

o sit. FÁBIO LucENA ~EstOu defendendÕ a Sua

iforlra- Obj~IíYie-ã -s~ã fiO~r~~Ubjefiv?. "Estlis~-sim, afingidus pela ameaça dos Ministros militares..
-

O sft:...:PRESlDENTE (PaSsos Pôrto)- Concedo_ a
paluvra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para uma
e,l<ip!i"caÇão pesSoal.
-

O -Sr. Hélio Gueiros- Entãõ, n"Obre S_enadOr FábiO
Lucena, se V. Ex~, como membro deste Congresso, não
aceita ameaças nem intíinidações, V. Ex• não deve fazer
·ã-fri}úfiii.Cie- a-õriiitfr que OCo"iiJtinfO -d"os· Seus cOlegas- Vã
ced_er f!s supostas ameaças.

O SR. BENEDITQFERREIRA (PDS - 00. Para
uma explicação pessoal. Sem revísão do orador.) --Sr.
Presidente, Srs . Sen<tdores:
Quero, initlUimente. deplorar que valentia não seja
uma mo)êstia contagiosa, por9ue o Senador Fábio Luce-
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na, que é o único valénte desta Casa e do Congresso Nacional, como um todo, estava presente e deveria_ ter
transmitido para nós a sua valentia, porque, pelo que S.
&• disse, nós decidimos com medo, votamos com medo.
Sr. Presidente, eu ipvoco aqui o testemunho ...

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• não votou!
O SR. BENEDITQ FERREIRA- Votei, Ex• E com a
bravura, a moral e a coragem que V. Ex•, desculpe-me,

não tem mais do que eu.

O

Sr~

Fábio Lucena- Mas, tenho igual!

O SR. BENEDI;rQ FERREIRA - Eu não disse que
QU mais. Eu disse que V. Ex• não tem
- -

V. Ex• tem igu~l
mais do que eu;

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• não votou na segunda
votaçãO.
O SR. BENEDITQ ,FERREIRA - Votei, na priineirã
votação, coritra, Sr. Pfesidente. E nãó foi com medo, Sr:
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a
campainha) - Nobre Senador FábiÓ Lucena, o aparte
não lhe foi concedido.
O Sr;. Fábio Lucena-::-:-- A coragem consiste cm V. Ex•
não mudar o seu votO.

O SR. BENEDITQ FERREIRA -

Não v.otei com

medo, não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Senador Benedito Ferreira, V. Ex• tem um minuto para Conchiir o
seu discurso.
O Sr. Fábio Luc:eu.- V. EX• votou contra e vOtaria
contra novamente -- isso é coerCn~a.

O SR. BENEDITq FERREIRA- O que eu disse, Sr.
Presidente, aqui, é que o único animal entre os irracionais, que eu conheço, que é incapaz de recusar uma po.
sição, é a toupeira. Não estava me justificando, Sr. Presidente.

O Sr. F'blo LlK:eoa- Por isso V. Ex• não mudou de
posiçãO, porque V. Ex• não é uma toupeira.

O SR. BENEDITQ FERREIRA -

Não estava me

justificando, Sr. Presidente, mas tentava compreender e
induzir S. Ex•, que é um homem de bem, mas, lamentavelmente, deixa as suas emoções tirar-lhe o equilíbrio e a
razão. Tentava eu, sem perturbar o discurso de S. Ex•,
porque sei que é um homem de bem e generoso, mas sumamente emotivo, que não fizesse agressões, 9ue. tenho
a certeza, mais tarde sua generosidade d,Cpois iria
·
recriminar-lhe.

O Sr. F'blo Lucena - Só quem tem emoções são os
seres hUmanos, como eu e V. Ex•
O SR. BENEDITQ FERREIRA -

Exatamente, da!

por que compreendi, e quis 3cudir V. Ex.• porque lhe
quero bem oomo colega e como amigo. Mas, V~ Ex•, não
soube ser tolerante coni o seu humilde companheiro, que
intentava ser um cirineu de V. Ex•, porque V. Ex.• está
motivado em razões, e não hã como ignorá-las. A Câmara foi infeliz, sob certos aspectos, na emenda dos Srs. De~
putados...

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu peço a V.
Ex• que encerre o seu discurso... ·
O SR. BENEDITQ FERREIRA queria só furidamentar .. ~

Sr. Presidente. eu

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- ...porque nós
já extravasamos o ·período.
-- - - --

i'\ Sft. BENEDITO FERREIRA -

V. Ex• tem. toda

f.u:ao~·Sr. Presi~ente, yoú tentãr-CQJ}cluir. _voltarei ao as~unto porque sei que o Senador Flíbío Lucena eStá hoje,
"realmente, numa tarde infeliz, S. Ex• éstá sendo',arrasta-·
do pelo coraÇão~- magoado com aquela tentativa deatin-·
·gii" as Senadores eleitos em 8~ mas iSsó não.jJis~ifica:que
S. Ex~ agrida os seus colegas que vot3.r~in ~m convicção. Não justifica que S. Ex•jtgtida o ~~inerite Pres~
dente d9 seu Partido que, m_odificando·_~'Setf~to não
teve medo dos Min~tros mffitlires.-0 qqç;.eU Sei, Pelo que
fui informado é que os Ministros disseram que Se''demiti-'

ram e isso provoca_r).a, sem dúv(da, uma crise dentro ~do"
·oovirno.
·_ Não é.competência minha defender o Uov:erno Sarney1 tem ele o ~u e9?:inente Líder, aQuj. nesta Casa, para
fazê-ló com muita Competência. O que-não aceito Sr.
.Presitle'n~6, .. ê o Senad~. Fâbio -Lucena, levado pela
emoção, querer tirar carra~de valente em cima de seus pares. Era o que eu tinha a .dizer'. (Muito bem!)
v

PIÍESinENTE

SR.
(_Passos_P_cl!_to)_:._ Concedo a palavra ao nàbie S~nador Nelson Carnei(o.

O SR. NELSON CARNEIRO (Rl. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A ciça--da baleia no litoral brasileiro il}iê:íoü Sua tempo-rada deste ano a 21 de julho, constituindo-Se na última
ação predatófiã.
ilOSsa--pliitaform:f ContiileiJ.tal, antes
da moratória estabelepida pela ComiSSão Internacional
da Baleia, não se cumprindO, até hoje, 11 promessa do
Governo brasileiro no s.entido de observ::lr çssa determinação~
.
.
Diante disso, a sociedade ••sos Baleia" enviou ao Presidente da -República, -ao Ministro da A&~uit~ra eia.o
Embaixador do Japão, várias mensagen~ discUtindo o
problema da preservação do.S cetáceos eQl: ex;'tinção.
Referindo-se- à Pesca da Baleia para r_esquisas. Científicas, ~laborada pela SUDEPE. assinala tratar-~ de uma
pr'?_posta de concessão à Companhia de ~sca Norte êlo
Brasil para abater em cada ano, de 1986 a; 1990, quatro.
cCnios Cetáceos-da espécie; .. Minken, mereCendo a aprovação -do'_ Ministério. Completa o então inis_tro Nestor
· Jost di:tendo que os custos da o ·
·a serão
da exclusiva' responsabilidade
Essa permissão foi solicitada
da Paraíba, assinalando-se.. que o número estabeleçid.9 representa a média ciltre a sugestão oriunda dos .OOnservacionistas (342 baleias pOr -aRO) e o niVel máximo ~Ccomen
dado pelo Comitê Cientifico da CIB ( 598 baleias), aten·
dendo plenamente aos objetivos da pesquisa· cientifica.
Esses cientistas tiram algu~s'órgãós·d~ baleias para
exame, principalmente vísceras, comercializando·o resto.
Evidentemente, o material retkado para estudos não
representa -nem üril décimo por cento9o P.reçO da baleia:
Fácil chegar à conclusão de que a alegação·de estudos
masCara;-pura e simplesmente, manobra da empresa interessada, para uma rendosa comercialização dos cetáceos abatidos, apesar de todas as advehências segundo
as quais esse tipo de baleia está:em vias de extinção.
~ preciso que os defensores da ecolqgia. os que lutam
pela preservação _da natureza, priricipalmente de suas espécies animais, se mobilizem no:seri~9 de evitar essa he':~o:::s::t i~~~e;:, nas costas bras~ ·{as. tratando-~d;

em

trói ~ faUI;á marinli
espécies
·
abundam! nos oceanos. '
MB.s é necessário, também, que o Ministério da Agrico.ltul-a reveja essas poncessões crittiiDosàs, _'para que o
País cumpra a moratóri3. .;i .que se comproinetetJ, perante·
a Comissão Internacional da Baleia.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Pre$ident~ -(Muito
bem!)

O SR. PRFSIDENTE {Passos Pôrto} --Concedo a
pale.vra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR.·ITAMAR

FRANCU~-

(PMDB- MG. Pro·

nuncia o segu~~te discur.~.)-:- -S:_. Presidente, .sr~. Sena-;
do_r_~ tr_~nsma_tt!!f!Q---ª retvmdtcaçao que nos f01 felta pel6
IVereàdpr Wilton Jorge C?rrea, da Câmara Municipal de
C~mf.o Belo, Minas GeraiS, juntamos nossa voz à da população daquele Município e apélamos ao ilustre Ministro Waldir Pires no sentido de, o mais breve possível, autori~r a instalação, em Campo:Be1o, de uma agência do
INPS, já criada há 15 anos C a~jtoje não estabelecida.
~ inadimissível, Senhor Presidente, Senhores .Senadores, que lios dias de hoje, um município brasileiro funcione apenas com um posto de atendimento, que não ofere-ce--0-iillnim-o "de atendimento às necessidades básicas e
prioriiáflas, de- sallde; do nosSo já tão sofrido pOvo.
O prédio para a instalação dessa agência jâ existe,
corriO existe. acreditamos, o firme Propósito do senhor
ministro Waldir Pires .ern_ atender, com justiça e eqUidade, os pleitos que lh~_chegam.
.
Aproveitamos também a oportunidade. Sr. Presidente, para, desta tribuna, I)'lOstrar que a renda real média
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da população brasileira ciiu em mais de 14% de 1979 a
1984, segundo __ afirmaçãO do presidente do IBGE, ao
apresentar à imprensa os resultados da pesquisa nacional
por amostra de domicílios (PNAD) de 1984.
Comparando-se os dados estatísticos apresentados
verifica-se que a vida do brasileiro foi bastante prejudicada com a recessão desse período. Por exemplo, na educação, nos cursos de 2"' grau. houve uma redução de
8,5%. O percentual de ·pesSoas ocupadas que não recebiam até 1/2 salário mínimo aumentou de 11,6% para
12,1%: As ativídades agrícolas, de indústria de transformação, de industria de construção e transporte e comunicação social tiveram reduzidos de 79 a 84, os seus índices de crescimento.
A pot)Ulã.ção u-rbana agrupada em 1984, 72,4% dos
brasileiros, contra 66,6% em 1979.
O número de pessoas ocupadas, em atividades econômicas. aumentou em 13,7%, percentual esse maior do
que o do crescimento da população. Em termos relativos
o índice de contribuintes dos institutos de previdência,
entre esses trabalhadores ocUpados, caiu de 49% para
46,8%.
O perce!'ltual relativo de trabalhadores com carteira,
aSSinada -tambéin diminuiu de 79 para 84 no período
compreendido entre as duas pesquisas.
Releva o estudo, tambêm, um maior crescimCnto na
ativid<lde de prestação de ~rviços.
Com base na fundação IBGE, reconhecemos, infeliz..
mente. que continua havendo u.m empobrecimento do
País, o que estã a exigir modificações profundas na estrutura social do Brasil.
Era o que Unhamos a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

u SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o se8;uinte discurso.) - Sr. Presidc;nte, Srs. Sena·
dores:
Pelo Decreto-lei n"' 5.936, de 1943, posteriormente ratificado pelo artigo 240da Lei n'~l.71 t, de 1952, foi institufdo, no Brasil~ o Dia do Servidor Público Civil, a ser
comemorado, anualmente, em 28 de outubro.
'E quem é,'perguntamos nós, esse servidor público ci·
vil, quem é esse herói anônimo, homenageado em apenas
um dia no ano e prestador de serviços nos demais 364
dias?
Ele ê, Senhor Presidente e Senhores Senadores. na estrutura administrativa do País, o cérebro que planeja e
programa, o braço que executa tarefas, o adubo que faz
germinar o desenvolvimento, a mola que impulsiona o
progresso.
Caluniado, alcunhado pejorativamente, desprezado
pQr muitos que nem sequer se preocupam em aquilatar a
sll~ importância, o servidor público prossegue na luta,
.na labuta quotidiana - humilde e inglória-, na solidão
dos que apenas possuem o direito de cumprir um dever.
Onde encontrar§. ele as h.omenagens apenas reservadas
aos· que logram fugir ~o anonimato? Onde encontrará o
poder e o renp~e que elevam os políticos aos pedestais
da glória, que irJ._screvem os homens públicos nas pâginas
da História?
Ele, Ofuncioilário público comum, humilde-o servidor -,-jamais alcança os píncaros da fama. E nem sequer pleiteia alçar-se a tais alturas. Ele apenas pede o que
lhe é devido, pede justiça, equaflimidade, pede os meios"'
necessários para viver com dignidade e decência. E desejar uma vida digna e decente é mais do que pedir- é exi·
gir o direito de ser um humano entre os humanos.
De há muito venho-me preocupando, intensamente,
com o destino do servidor público brasileiro. integrante
que sou- também eu- dessa classe laboriosa e produtiva.
Já em IQ.de maio próximo passado, na data magna_ do
trabalhador, dediquei meu pronunciamento, feito neste
Plenário, a um setor de trabalho poucas vezes lembrado
naquela data- falei do servidor público_ e para o servidor púbfico.
Recordo ter alertado, então, para a necessidade de dedicarmos_ a _ele - ao fy.ncion_ârio público civil da União
- a nossa atenção e o no.sso cons.tante. it1teresse.. Foi
quando ressaltei sei imperioso que, além das homenagens e das frases de louvor, oferecêssemos ao homem que
labuta no serviço público promessas que fossem mais do
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que palavras, que fossem certeza de realização em próxí~ mo futuro.
Sim, "Senhor Presidente e Senhores SJ:nado.res, f_ã_ceis
são a& promessas que formulamos em momentos de empolgação, levados pelos arroubos da or~tór.iª, Difícil se:rá~ talvez, permanecermos fiêis ao seu cumprimento e récardarmos, no dia-a-dia, tudo o que elas significam em

sua oferta de esperança.

_

Parabenizá-lo por sua ~iilidativa, mas tambêm permitir
. uma discussão mais ampla em torno de um assunto que,
por sua grandeza e importância, precisarã ser debatido
em todos os campos, em todas as frentes onde o funcio"'nalismo_ batalha na luta do dia-f).-dia.
Deste Plenário manifesteiMine tambêm, ainda no corrente mês.-sobre a inconveniência de apressar a decisã-o
final de aprovação do novo Estatulo.
Não podemos negar que muitas das reivindicações
formuladas pelo Servidor Púbi!Go f~ram _satisfeitas__ O()
Artteprojeto ora apresentado. Entretanto, não Compete_aQ~-~ -ª--!1~ ~gisladores, a decisão final sobre um assunto d_e. a.brangêgcia t~o vasta.
Como-Presidente da Comissão do Serviço Público Civil--deSte
~j)i-é"tCildo,. "nCi -próximo -mês -âe c'iu>·
vembro_,__!!'azer a est_a Casa- os líder~ representativos da
classe, com a intenção de, baseados- n:as- sugestões rcÇebidas, formularmos um docume_nto que efetivamente con~
substancie e consolíde as aspirações_ dos colegas funcio~
nários, na busca de um ideal há muito sonhado- a elaboração de um Estatut.o.justo,_~brnngen!e_,__çapaz de satisf~~r-'---ª§._3S_(;Jjz:-ªç§e§__d? -~m~nidade qu_e ~at~lha no Serviço Público.
-Senhor Presidente, Senhores Senadgr.es, ain<;la uma
vez apelo a esta Casa visando impedir que uma precipitação impensãda aborte, na o_rigem, um projeto tão cui·
d~_d_osamen~e elab9rado_.
- Deixemos, Seilhores, que o S-erVidOr--po-ssa expressarse fívreminte, com tempo e condições para elaborar uma
an&liSe jirõfliiidã. â_e seus problemas. Permitamos que ele
_e5.c0l_h~u molJ!~!!!Çh_que dete~rp._ine quªnd_o o ~eu Estatuto estará. pronto para, verdadeiramente, _proteger
seus legítimos direitos.
Com~mo_ramos, dia _28__,_ a data dedicada ~o ~erv~dor

E é disso, Senhores, que o homem necessita ~ é da
certeza de que as promessas feitas hoje não morrerão na
madrugada do amanhã. Porque ele - o fu~cioná_rio
público- já está farto de aguardar, com pªciênciat ~rga
justiça que tarda.
UAjustiça atrasada não é justiça, sen~O injustiça qualificada e manifesta", declarou Rui Barbosa em sua .. Oração aos._ Moços". E até quando, perguntam,_~Lu!!la
classe injustiçada suportará a pressão da indiferença
mascarada com promessas falsas?
_
Perguntamos ainda, Senhores, por que esperar pela re~
volta dos injustiçados para fazer justiça? Hã aproxima~
damente quatrocentos anos já se manifestava Cervantes
sobre o assunto, declarando que Huma das característi~_
cas da prudência é que-o que se pode fazer por bem, nãO
se faça por mal". Mas, disse tambêm La RQchefoucauld
que "prometemos segundo nossas esperanças e cumprimos segundo no_sso.sJnec:lQ!>''._N_ãQ ~_peremos, ~enh_~~~:.'l)
que a pressão se eleve a um nivel tão ~aS:SUSt.<l,d9!' gue __no~_
obrigue a cumprir, por medo, a$ promessas que não
cumprimos por· justiça. Tomemos nós, por primeiro, a
decisão de çqnced_er o_que pede o homem que serve ao_
povo brasileíro.
_ -~
.
____ _
E que pede ele, que pede o funcionário público_ civil?
Apenas direitoS básicos, primários. Reivindica, por
exemplo, seu direito it um saláriQj1Js~o_.J~'1J!~._saqeJilO_s
todos nós, em uma economia infl8Ci0ri~ri3-cõfuO eSSã ç!_'h _
PlEWlêô~--D:~t~~PfeUaiio. ~--Ciú~c}i~u~jªffi~ê_gí~pelg_S~ique nos debatemos_,_ nenhum salârio poderâ ser justo Se
voio~ reridõ minha homenagem a todos os Funcio_nârios
não tiver seus valores reajustados,_ periodi~amente, dene;_~pr~s_o,ª miith<!_ ad!llir~ção :...._ de.li.omem públicotro das faixas calculadas como sendo as dã inllaçãó brapelo trabalhador que_ dedica ao. povo suas horas de luta,
sileira.
li~s_-ideai_s, ,.sua viQa_, __
_ _________ _
E qual seria, então, a periodicidade justa para eq~a_li
Junto _com ele ~pero poder regozijar-me, no _tempo
tação do salário com o seu poder aquisitivo? Dificilmendevido, pela sua vitória nesta ârdua batalha que trava
te poderemos decidir aqui, antes- que estudos mais pro-por seus direitos, em nome da verdade e da jusdÇã.
fundos sejam eleborados, qual deverâ ser o critério ado,.;
~::_~_'A- j~ça é a _verd;!d~_ein_-ª~"t__dis&C?_-IQUbe!'h_ e_!!l
tado para o reajuste salarial. Uma coisa, porêm, ·sabeseus ••pensameritoS". Mas, -9éculos antes,-jâ se havia mamos certa. Dentro do quadro inflacionário em quç_ v{v~~
nifc!siido ConfdciO sobre--a l'C?rdãde. ãO dizer: nt o ho~
mos, o reajuste ariU:ãrCabsurdo, ê injusto~ inadequa?-o.
m_e~_qlJ~ faz_ s:rande a v&rdadç e não a verda~e que faz
A mim foi cOi'icCdiCiaaliOnra de presidir a ConiíSSàci
grande o ~ornem".
do serviço público Civil do Senado Feder~!. Inte:ressad_o,
Em pro1 dessa grandaa, na luta por uma justiçã a:m~
como sempre fui, em pesqUisar as neceSsidades que a"fl"ipla e irrestrita, demo-nOs· as mãos e partamos em busca
gem o funcionáriô-pUbiiCo de nossO Pafs,·não me poderia
dr;_ um ideal .que não é apei_la.s do FuncionâriQ Públ_ic_p :------:
furtar a: uma atuaçãO dinâmica fferil"ê-aos problemas gra.:.
ê-o de tod.o _o povo braSíleirp. (Muito bem!)
ves que manietam ã. Classe nos limites-estreitos de-uril Es~-·
tatuto arcaico -e desatualiZado.
.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Çonc<:;do a
A Comissão do ServíÇo Pública lançou a publicação
palavra ao_ no_bre Senador Álvaro Dias.
••Provocando o Debate". com -que prOClitOu-levantar a
opiriiãõ públiCa--para -definirMse Qu-ahtO ao- riovo Estatuto
Or_SJt,_ÃJ.._yARO D~AS (PJyiDB, -:_PJS~.P~o~uncJ~~o
do Funcióflário Público,· suscitando debates, provocan~guinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, h.ã
do uma tomada de posição dos diversos segmentos da
uma posiÇão irrefutávef em relação ao desafiO. presente
sociedade interessada np problema.
da crise b~aSileira. El~,s_ó__ pode ser_afrol"!tado C! sup_erado
Essa publicação foi enviada para todos os recantos de
por uma vigorosa retom3da do cresciment9 econôinico,
nosso País e a sua aceitação,- O inle"téSsé que· despertou,
sob novas concepções políticas a respeito do seu estilo e
as sugestões que prOpiciou, tudo isto tem sido de molde a
de seus compromissos sociais. Diante dos contornos que
acender o nosso entusiasmo e a certeza de estarmos tri·
se antevêem para uma nova Ordem Econômica Mundial,
Jhando o caminho certo.
o Brasil não pode senão ousar o salto hist6r~co para uril
Podemos hoje, com base ~as reivindicações que nos
-- -novo patárrúir de desenvolvimento, alinhandoMse entre os
têm sido encaminhadas, traçar o perfil do servidor, enprincfpa!SêSpãÇOS PQiíticos-econômicos deste fim de sétender suas motivações e seus anelos, sofrer as suas neculo.
cessidades e, com ele, lutar a sua sofrida luta.
A -dimensão e a natureza desta crise riaciOnal não adCada vez mais cón-vencemoMnos; Senhor Presidente e
mite que se pense em escala menor do que a colOCada por
Senhores Senadores, da justiça de suas _pretensões,
sua_gravidade.
identificarrio-nos coma·sua-catiSR; adquirimos forças re- Deniie as iriúmeras teSes levantadas durante a estada
novadas para ajudá-lo a atingir as suas metas. De todos
do Presid.t:nte Sarney nas_Nações Unidas~ pelo menos
os rincões deste nosso vasto Pais chegam-nos sugestões e
utriã reflete esta din!triz. A superãÇãO dos problemas dereivindicações, tais como as de paridade. entre os serviços
correntes do endividamento externo br~sileiro Passa pOrati vos e inatiVos, de sindicalização da classe, de conces~
um subs!ancial aporte de- novos capitars para imj>ulsio_..
são do décimo -terCeiro salário, de eliminação da exigênnar seu crescimento; e nesta linha, uma questão imediata
cia de idade máxima para iriscrição em concUrso .PúblíC~ ----seria a de o Banco IVIUildial ser suprido de 11ovos fundos
de unificação dos regimeS,: de anuênio em substituição à
para ampliar sua contribuição ao" progfama de ajuSta~atual concessão de qUinqUênio, de reformulação do siSte-- --metitó- esütiiTifal de- nossa economia.
ma de classificação de cargos, entre muitas outras.
Isto implicará ein que de 5 a 6 bilhõ~ de dc:)lares p_reciHá poucos dias encaminhei, neste Se_nado _Federal, o
sarí?J:~- se:r lnj~!_ad~s_a.'~ua!~e_ii_te ~~-!!~~~S_J?!qiefõ_~ esAnteprojetO do Estatuto do Funcionãri~ Civil da Uoi_i\g_,
t~at~j_cos de _ t;iesenvo~~imento por essa víã.
solicitando_ s_ua transcrição- nos Anais da Casa, objeti---Di n-õssa~·parte~exl~ã.~urn.~ cn_tfr:í"oSà lcf~_riH~ã"ção-vando, com tal providência, não apenas render ininha
desteS pro]êlõS~ de tãr.tnoOo~c:fue vlessem_a significar _soshomenagem ao Senhor Ministro da Administração e
tentado empuxo à intensificã:Ção d_os móveis básicOs de

·sena:a_o

Outubr.o de _1985

nossO crescimentO e,- ao rilesmo tempo, impactos signifi~
cativos sobre a geração de empregos e a redução das desiguldades sociais e regionais que nos assolam.
Neste contexto, Senhores Senadores, é que nosso Esta~
do submete à coJ_lsideração do__ País uma contribuição de
attõ alcance só~i_o_-polftico e econômico: o Projr::to de um
sistema íntegra.do de produção e transportes- nucleado
na Ferrovia da Produção -abrangendo o Oeste do Paraná e de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e, numa
seqUência lógica, as regiões limítrofes do Paraguai e Argentina. Uma região Ca_paz de tornar--se, em dimensão e
importância, o terceiro mercado spot do mundo, em menos de dez anos.
Levemos em conta, Senhor Presidente, Senhores Senadores, cjue apenas o Parariâ coloca, hoje, uma produção
da ordem de 18 milhões de toneladas de grãos, alcançada
coin alt3 Produtiv-idade e relativamente próxima de seus
pontos de escoamento para os mercados nacional e internacional._ Este nível de produção está sendo atingido
poucos anos após esgotadas, horizontalmente, as suas
fronteiras agrícolas; o que significa, em poucos anos
mais, a possibilidade de intensificar essa ocupação física
e de dinaffiizá-la -com riOvos gallhos de produtividade e
integração. Basta ver que, na presente liafra triticola,
chegando a 2,2 milhões de toneladas, fpi conseguido um
rendimento de nada menos de 170 sacas por alqueire de
24.200 m 2 •
QUando o Brasil- deseja propor~se inria meta de 100
milhões -de toneladas, nosso Estado poderia assegurar,
de~tro de suas possibilidades atuais, pelo menos 35 a 40
milh<?e~. de toneladas ~~grãos._ Resultado que não pararia -ar, obViamente: COm isto viriã, rlatu!alnie-rtte, toda
uma série de novos fatores de dinamização oconômica- e
social, çapazes dç_ refletir-se na criação de centenas de
mii~U:rt::~-d~ ernJ?rçgo~_fl!J_o-:_agríColas, na corresponâente
massa de saláli.Os e ampliação de mercado e na elevação
substancial e sustentada da qualidade de vida de vâríos
milhões de cidadãos brasileiros.
De si, estes_ resultados poderiam, já, constituir Uma boa razão para se ~;>ensar num Projeto de tal envergadura. Nãó obstante, vale mencionar-lhes as repercussões
rnacrorregiOnais:- ninguém ignora o potencial - apenas
parcialmente aproveitado- de integração do_oeste pa~
ranaense com o de Santa Cã.tarina e--Ccim Mato Grosso
do Sul. Mencionamos, hã poucas semanas, a urgência de
implementar-se a ligação fiSica do Paranã com Mato
Grosso do Sul atravês do Rio Paranâ. Além da articulação de enormes âreas de produção graneira, p-ropiciarse-ia também uma articulação pocuâria e agroindustrial
de..considc:<râvel porte.
Há, contudo; um obstáculo formidável a vencer: nas
condições infr<iestruturais presentes; qualquer aumento
de produção arrisca perder-se, ou por retardas no escoarriento, ou por danos de percurso, ou- o qup é-mais grave- por perda de competitividade decorrentes dos elevadíssimos custos de deslocamento até Os portos de em~
barque. Uma tonelada de soja erilbarcada nessa região
produtora para o Porto de Paranaguá exige, neste momento, _um dispêndio de USS 39 : USS 2S por fretes rodoviários, USS 9 .em despesas portuárias e USS 5 em perdas de percurso. Este mesmo produto, saído do_ Centro""
Oeste para o Porto de Tubarão, e"ige apenas 56% destes
dispêndios. E o minério de Carajás, d_eslocado por ferro_..
via para o porto de embarque, é onerado em apenas·cinco _dólares a tonelada.
A concepção estratégica de um projeto~ que remova
tais obstáculos não é dificil de ,ser çompreendida. A distância básica entre a fronteira oeste do Paraná e o porto
de Paranaguá é de apenas 500 km; e o ei"o ligando Santa
Cãta:rina e Mato Grosso do Sul n_ão exc;;ede 400 km.
Afastado 200 km de Paranaguã encontra-se o entroncamento rodoferroviário de Ponta Grossa, onde tam~m·
estã baseado um dos maiores complexos de armazenagem_ e-processamento de soja da América Latina. Cortando o_ quadrante noroeste destes eixos, o rio I vai, desde
sua foz sobre o rio Paraná, permitiria curso navegável de
cerca de 250 km até encontrar um terminal ferroviário já
implantado.
Dois segmentos ferroviários.- então; precisariam ser
mobilizados para integrar a base do sistelna: o de
Par'ariã&Uã-=-Ponta Grossa-Guarapuava, a ser consolidadO- e fedimén-Sióriàdó Quanto à capacidade, e o de
GUarapuava-Guaira a -ser implantado. A construção
da barragem da usina de Ilha Grande seria uma da~ li-
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gaçOeS alternatiVas. sobre o rio Paraná, dessa última ex-

tremidade com Mato GrosSO do Sul. E a hidrovia suportada pelo rio lvaí favoreceria a articulação interna dessas

DIÁRlO DO ÇONGRESSONACIONAL {Seção II)
para um novo Brasil, mais democrático, socialmente
maís justo, econÕrÜicamente mais arrojã.do e eficiente.
Er+~. o_..que tin_ha_~ diz~r. Sr. Presidente. (Muito beiTI!)

vias com' o subsistema rodoferroViário do norte paranaense, direciofiado para São Paulo-Santos.
Em seu interior, este sistema integrado conteria a qua-
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A QUE SE REFERE O SR.
VARO DiAS NO SEU DISCURSO:

se totalidade das principais e mais modernizadas estruturas agroindustrias do Paraná. _E seus nódulos terminai_s

amarrariam novas interligações com os países limítrofes
e com Santa Catarina e Mato_ Grosso do Sul, ampliando
seu raio de influência e fazerido-lhes acessíveis as facilidades do porto-de Paranaguá.
A partir 'dele, tornar-se-ia viável, com recursos gerados pelo efeito multiplicador de maior fluxo de produção
e exportações, ampliar as condições de armazenagem,
classificação, processamento e industrialização e as requeridas ampliações da infra-estrutura portuária do litoral paranaense e catarinense, notadamente das instaIlações graneleiras -de Paranagu~.
Num horizonte de aproXImadarriente oito anos, seria
viáVel implantar a maior parte deste sistema, sempre e
quando os dispêndios implicados não atemorizassem
pela magnitude, mas fossem Colisiderados em funçãO Qos
evidentes benefiClõs- iegióriã.iS- e nâcionaiS ·alcançáveis.
Dentre as alternativas operacionais mais exeqUíveis; os
custos da implantação ferroviária Paranaguâ-Guaíra
(incluindo o redimensionamento e· cOnsolidação do trecho até Guarapuava) poderiam variar entre 820 ·e 960
milhões de dólares em quatro anos. Completa, incluindo
barragem e eclusas, a hidrovía do lvaí requerera outros
USS 225 niilhões, enquanto a conclusão da ponte sobre o
rio Paranâ, liga-ndo o Paraná a Mato _Grosso do Sul, demandará, se for cooçtuída em 19&6, apenas US$ 8 milhões.
Considerada apenas a redução_de dispêndiso com fretes, da ordem de 18 d_ólares a tonelada, o eixo ferroyi~rjo
traria um beneficio aproxirilado de USS 324 milhões por
ano, se 'for contado o nível preSente de produção, ou algo
em torno de US$ 400 a USS 450 milhões, se.se levar em
conta as suas possibilidades de incremerl.to a médio prazo. Parte dos custos da hidrovla,_pór sUa vez, corresponderiam a dispêndios necessârios,jã pf-evisfvie"s, ~ implantação' da hidrelétríca próxima de Mirador. Eriquanto a
conclusão da ponte se faz irlevitável, por ser destinada,
primariamente, como suporte para a coristrução da barragem de Ilha Grande.
Esta avaliaçãO, no entanto, ê meramente indicativa,
Senhor Presidente, Senhores Senadores, de vez gue, no
momento, o que nos parece mais importante, indubita~
velrnente, é cogitar de_seu valor politico-social. Todos
. concordaríamos, nas condições presentes, em que o critério contábil de julgamento_ de um projeto deve
subordinar-se, necessariament~. ao juizo políticoeconômico e social de seus resultados previsíveis.
·Importa, pois, levar em conta que essa propOsta tem
por escopo, sobretudo, criar novos fatores de dinami~
zação econômic<i para o País cOmo um todo. _Importa verificar que ele se coloca como geração imediata de milha~
res de novos empregos, em região de_ comprovada capacidade de resposta, tanto em termos de _eficiência de im.:
plementação como em termos de apropriação e multiplicação de seus resultados. Importa verificar que ele emerge_de uma ampla disposição_de_mo_bji_ização d_a sociedade
paranaense para contribuir com o encaminhamento e solução das dificuld_ades do_País, através principalmente
de seu próprio esforço produtivO, para cujo incremento
este_ projf:to serviria de suporte necessário.
De certo modo, Senhor Presidente, Senhores Senado-_
res, embora a formulação d_o_ projeto venha sendo conduzida pelo Governo -do Estado, através do empenho
pessoal do Governador José Richa e da competência técnica de várias equipes da administração estadual e do
Ministério dos Transportes, na sua base estão várk1s movimentos da sociedade civil paranaense, em especial da
região oeste e daqueles galvanizados pela Associação dos
MunicípioS do Oeste do Paraná. Como se pode exemplicar, corii a transcrição da Ca('ta_de Guaír:a,_ que anex_a~
mos a liste pronunciamento.
Ein suma, esta é uma proposição de resposta, tipicamente paranaense, a'um desafio que é nosso e do povo
brasileiro, às <:iificuldad~ que nos foram impostas. Tal
qual ousamos construir um &fado_ pujante e inovador,
em menos de três gerações, propomo-nos a contribuir
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A.SSOÓACÂO DOS MUN!CIP!OS DÓ
~OESTE DO PARANÁ- AMOP
Carta de Guaíra
Os abaixo assiilados, participantes da reunião da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP),
_ rcit.liza-da em_ Guaíta _em data de 27-9-85, vêm a público
expor o seguinte:
1) Consideram que a implantação de um Sistema Integrado de_ Transporte - a partir da construção da Ferrovia da Produção- constitui prioridade imposteiS;ãvel
pâfa a econolfiia do P<iiaitá e da Região Oeste em particular, como forma de garantir a viabilidade dÇI sistema
agrícola microrregional responsável por 33%" da pro_dução de grãos para_naensC?S e 8% da brasileira.
2) Os estudos -exiStentes sobre a questão são unânimes errt eh_fatizar qu_e a Região" Oeste sofre hoje eStfangulaiJ!ent() ~~Of!9J!l!~9 e perde seu poder de competição
prin_ci_pal~~nte __ no me_r~ado externo, dada a falta de um
esq~ema rãsíõ~at- .de_ es~oã:men!o das sa,fras.
3) ET!qúan1o ProdútOres ame-iicanoS de-giãos cÓlocam sua produção no mercado externo_ com maior competividade_ em função de eficiente sistema de _escoa,memto, o produtor vê seu lucro esvair-se diante dos altos custOS do tr_insporte 'rõdOVíário.
·
4) .Enquanto ~m ~rajás se __transporta, ao longo de
890 quilómetros de ferrovia, uma tonelada ao custo d~ 5
dólares, a soja do Oeste Paranaense_é esco_a_da por via ro_doviá.ria até Paranaguá, numa distância- de 600 quilômetros, ao custo de 25_ dólares a tonelada, incluídas as des,
pesas portuárias.
5) A Ferrovia da Produção assume, pois, interesse
es_tratégico para que não se frustre e invi;:abitize a agricultura no Paraná e principalmente na Região Oeste~ Entendemos que o futuro desta região _eStá em jOgo; UOeste não pode trocar seus campos cultivados por pasta-

gens.
Interligando Cascavel, Guaíra e Foz do Iguaçu a
·:::_f_a,ranagu_á, a Ferrovia da Produção constituirá elo importante do Sistema Integrado de Transporte e represen~
tará, por si só, Uma economia de 18 dólares por tonelada
no transporte da produção_ regional. Sua implantação
çq_nstit1,1!_rá_ just-ª--t:~_t_t:i!>_u_ição à região que- nos últimos
anos perde_u_milhares de hectares de terras férteis, mas'
que apesar disso continua gerando divisas líquidas para
o_Ea_ís.
__
_
__ ___
___ _
7) Apelamos à classe política paranaense, às lideranças.das mais diversas ár~as, aos Governos do Estado
e da íJnii!õ, pa"ra que-cefr~m filéiras" aà nos-so lado em
torno des_ta luta _que é de todos os"Qestinos e dos paranuenses de uma maneira em geral. Cabe particularmente
ao~Gover·ri~ Federal dev_àlver à Região Oeste-a imensa
C:QOJ_ribuiçãQ __ que tem dado ao desenvotviment_o _nacional. A União tem o dever, por uma questão de justiça, de
responder positivamente a este apelo da comunidade
o,gstioa.__
------~-·· __
·-·
---~- ___ . . .
81 Finalmente, expressamos nossa preocupação com
relação às obras_ da Hidretétrica, de Ilha_Grande, ameaça~
dãS--por-CorteS Oos-lnYestimetilos-federais. Tal obra assume enorme importância no qu-e se refere_ à ligação entre o
~a~aná e_o l\1a!_o _QrQ_~o. pois s_c_?_b~e ela se processarâ o
tr~f_ego rodoviário e ferroviário entre_ ambos os Estados:
Neste-P<liiiCUJ~_r,a cOnclusão de flba Grande tem. enorme ir:t;~R_()rtân~ia_para a economia oestina e por isso entendemoS q_ue o projeto não- pode sofrer solução de con-tinuidade.·
Guaír~. 21 de -sétembi'o de- 19_85.
6)

O SR. PRESIDENTE (Passos. Pôrto) - Co_ncedo_ a
palavra ao último orador inscrito, Senador Nivaldo MaChado.

O SR. N!VALDO MACHÁDO (PFL- PE. Pronun~
ela o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ não é pqntcaso que o transporte rodoviârio ainda
hoje responde por mais da metade 'de todÕ o volu_me de
C<,~rgas· _movimer)tadas no. País.
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O usuário, ao fazer a opção mais condizent~ com os
seus in~eresses, leva em conta as componentes dO frete fi~
na_l, entre as quais se incluem o Cl:lsto operacional, a mo!
bitidade, Q..!cmpo, a segurança e a regularidade do transporfe. - ---- ---- A supremacia da alternativa rodoviária, quer se trate
da quantidade de cargas ou de percusos, decorre, portanto, de sua 111aior eficiência_ comparativamente aos outros
meios de transporte.
São ípaCeitáveis, por- issO, quaisquer medidas que impliquem obstrução da eficiência do frete final, mediante
indesejáveis modificações de seus componentes, como
acontece agora com a elevação artificial dos custos operacionais. Essa a conclu_sã_o_ a que se deve chegar dej:lois do estudo percuciente da Circular SUSEP nt~ 27, de 22de agosto
último, que estabelece normas gerais -e tarifas para o Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário, por desaparecimeqto de carga.
Conforme denútlcia dQ Presidente Adalberto Bezerra
de Melo Filho, do Sindicato das Empresas de Transporte
de Cargas no Estado de Pernámbuco- SETCEPE, e do
Presidente Newton Geronimo Gibson Duarte Rodrigues, da Associação das Empresas de Transportes RodoviárioS de Cargas do EStado de Pernambuco- ASSEMTRA, _eSsa medid_a; ql!e vai determinar ::i dimiriuição da
eficiência do frete final, foi-adotada à revelia dos trans- ,1
porta~ores rodoviários de cargas, os únicos e reais inter~sadQs nesse segUro. ___Com efeito._ os empr!!sárips do setor, de conformidade
com !!S _co_nçiições gerais das apólices e com a conceiM
tuação do Decreto n"' 89,874, de 28 de junho de 1984, são
os transportadores_ regist~ados e classificados na forma
do artigo 10:
.. _Empr~? -4~ --TrãnSporte com:efcial - ECT,
-quando pessõã jurídica, organizada sob qualquer
forma prevista em lei, inclusive sob a forma de cooperativa de _transportadores rodoviários autôno- mos, que tenha como atividade exclusiva, ou principal, a prestação do serviço de transporte de bens,
mediante remuneração através de frete."
Nessas circunstâncias - concluem acertadamente
aquelas Entidades de__ Classe-, o Seguro de que trata a
Circular da SUSEP, deveria necessariamente atender,
"de maneira adequada e_justa", às Empresas de Trans~
porte Comercial, destinação única da cobertura securitária.
Tal não ocorreu. A SUSEP, ainda que constituindo
Urupo -de Trabalho para estudar e elaborar as condições
gerais e tarifárias do Seguro, permitiu que se inferiorizaSse o poder de decisão e Valo dos transportadores rodo- ViâriQS d~_C~rg_aLe _QUe áfina] prevalecessem OS interesseS
das co_mpanhias s-eguradoras.
Daí resultou um seguro inócuo, frustrando anos e
anos de dedicação à pesquisa e discussão do problema.
Os transportadores_ de cargas do meu Estado lembram
que esse Seguro visava Qr1ginalmCnte à "cobertura da car~
g_a movimentada pelo transportador, sQbreludo quando
da ocorrência de roubo.
--Todavia,_ por imposição d()~ seguradores, não repelida
pelos órgão_~ góvernamentais;·aq_uele objetivo inicial foi
ignorado, transformando um seguro de conotações es-SencialmeOtê- SoCiais e-m -inêrõ fato r de -aurriento dos lu~
eras das Crunpanhias Seguradoras.
E o Cfue é mais grave: concede-se esse privilégio e·m detrimento "de toda a sociedade, já que o transporte rodoviário de carga é o responsável pela circulação da maior
pJ!r_tc;: _<!;_t riq_u~za _n_ac_ign_~l", e principal vítima, nos últimos anos, 9-aS quadrilha_s_ especializadas no roubo dos
carregamentos.
Tãmbém pelas razões adiante resumidas~ os transportadores pernambucanos consideram o Seguro, tal como
co'-i?cado pel~ indigitada Circular :da SUSEP, dissociado
de suas fini:l:lidades:_.
..... I) A falta de cobertura para o roubo em qualquer-circunstância, pciis; embora esteja previsto na
cláusula n9_2 do Seguro, este evento, como risco _coberto, temos nas condições tarifárias, na cláusula n9
l3...S,_que, na hipótese de caso fortuito e força maior,
r;t indenização deverá ser devolvida.
- Ora, os nossos tribunais têm manifestado claramente que o roubo se enquadra na hipótese de caso
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fortuito e força maior. Logo, tal seguro se utiliza
qualquer decisão a respeito. As investigações contidas artimanhas dQ contrato, para dar, ao mesmo
nuam, para apurar se a importância sacada voltará
tempo que tira, a cobertura.
à caixa do Tesouro Estadual, acrescida ou não de
Esta atitude por parte das Companhias 'Segurarendimentos que sua aplicação produziu. Daí as
doras é explicada no item 13.5.1 das condições taricautelas com que o assunto está sendo acompanhafárias, orldf: se tornaeVIdente a tentativa de encaixar
do nas mais altas esferas do poder."
a venda dos seguros ao embarcador, a fim de que se>
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
jam cobextos o ça.s._o fortuito e força maior, que se
Em face da gravidade das denúncias que vou formutraduz no evento de roubo, para embarcador da
lar, em seguida, nesta Casa, espero sinceramente que o
mercadoria. Com isso, eStará a Companhia Seguragovernador referido na menciOnada matêriã- rião seja o
dora vendendo dois seguros para a cobertura de um
_ -Sr. Angelo Angelin. d_e Rondônia. ~ntretanto_as denúnúnico evento.
cias que vou formular têm grande semelhança com a
2) Se não_ bastasse isso, temos que, consoante as
notícia do ".PF Reporter".
condições gerais, o limite máximo de responsab!IiNo dia 24 de maio deste ano denunciei, desta tribuna,
dade da seguradora fica estrito à importância seguas intenções, que se manifestavam desastrosas, do Gorada por todos os eventos ocorridos no ano de vi~
vernador Angelo Angelin em relação ao Banco do Estagência da apólice, ou seja, caso tenha õ segui.-3áo Um
do de Rondônia, o BERON. Naquele dia, com todas as
limfte de apólice de 700 milhões de cruzeiros, basta
letras, eu dizia não saber quais eram "as intenções que
ocorrerem três sinistros em um ano, no valor de 200
-minavam a cab.eça do novo Governador ... quais os objemilhões de cruzeiros, para o segurado ver terminada
tivos escuros que pretendia atingir e a quais apaniguados
sua cobertura.
imaginava beneficiar, direcionando os recursos do BE3) Para agravar ainda mais o segurado, foi insRON segundo interesse não esclarecidos ... e quais as
tituída uma participação obrigatória que varia de 20
vantagens que ele pretendia auferir", assumindo o coa 30 por cento sobre o valor da indenização.
mando do Banco. '
4) Além do já exposto, temos ainda as altas taFelizmente, o então Presidente do BERON, Pàulo
xas de seguros, as quais os traf1:sportadores_ ~oram_
Cordeiro Saldanha, reuniu toda a Diretori3 do Banco e
impingidos a aceitar, tornando este segurõ- economi- decidiu re~efir a investida do desgovernadôr Angelo Ancamente inviável."
gelin. Foi um gesto heróico, ftrme, decidido, sério, sem
temor. O GovernadOr, porém, na sua sanha de açã.mbarEx pendidos esses argumentos, reclamam, por fim, que
seja de pronto suspensa a vigênciã-da Circular- SUSEP
_ca~ de qu~lquer modo o _pod~_r que representalll os_ recurn9 27, de 22-8-SS, e constituído novo Grupo de Ti-ibalho,
soS Oo BERON~ para com eles manipulai- à voritãde, deencarregado de processar uma análise mais pi-afunda da
mitiu o presidente do Banco e colocou no lugar dele alquestão, pririi::ipalmente quanto à realidade, preservação
guém em que pudesse mandar. Estava consumado o· prie importância do transporte rodoviário de carga no País.
meiro passo para o descalabro que se seguiria.
Esse o apelo que, incorporado a este pronunciamento,
Hoje, passados cinco meses, tenho' fundadas razões
transmito ao Ministro Affonso Camargo, da Pasta dos
para acredJ!:~r que o go~erno do Estad6 de J~.onc;lônia e a
Transportes~ e ao Presidente Josê Sarney, hon1ens públíatual direção <:lo BERON estão dilapidando o patrimôcos sabidamente preocupados com o fortalecimento do
nio do Banco, constituído_ oom muito sa~iffcio, COrri
seta r, e cientes de que, sem um transporte de bens efimuita seriedade, com honradez, com probidade e efij:iên.;
ciente e rentável, não há circulação de riquezas, nem
cia pela administração anterior.
'
prosperidade económica.
Os fatos que se comentam em POrto Velho e nos demais municípios de Rondônia são de estarrecer. Os atas
No passado, em condenável prática, o -Governo tentou
inviabilizar o transporte rodoviário de carga, aplicando
praticados pelo Governo do Estado e pela atual diretoría
uma drástica política de preços do óleo diesel ou mudando Banco do Estado de Rondônia estão CãUsandÕ prejuf~
do, dessa modalidade para outras formas de transporte,
zos irreparáveis ao conceito, à credibilidade e ao patrimônio do BERON.
as cargas que discriinTnava por âei:reto".
~- -~ituaçãQ agrava-se ainda mais na medida em -que
Hoje, não! O Presidente José Sarney, com plena conscertas atitudes são tomadas, em visível apoio à campaciência de que interessa ao País manter o modal rodo~
nha política, objetívando a eleger o ex-deputado Jeroniviário em condições de desempenhar suas tarefas com o
mo Santana para a Prefeitura de Porto Velho.
mãifiito- de eficiênCia, não permitirá que subsistam mediTemos informações, Senhor Presidente, Senhores Sedas concretamente incompatibilizadas com essa alta fi~
nalidade.
na~ores, d~ .9-ue estão ~~nd?conced_i~a_s _eela diret~?r~a "do
Afinal, agol-a ningUém deSejei o cOlapso do transporte
BERON taxis eSpeciaiS de juros, sem que para ta!J,to
rodoviário de carga, que implicaria transtornos eCoriôhaja qualquer razão social relevante a justificá.-las, mas,
micos de difícil reversão, e na própria inviabilidade do
apenas, por puro compadrio político do PMDB com cerprojeto nacíon-al de desenvolvimento defendido pelo
tos clientes.
novo Governo.
------------------- ----Po-r-q-ue-esse beneficiamento -espúrio? POr~ que ·e-s-sa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiderite. (Muito beml)
proteção e a concessão de taxas especiais- de jiiros, Sem
qualquer justificatiVa social?
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
Outras informações dão conta de que o BERON Imopalavra ao nobre Senador Odacir Soares.
biliária estâ exigiildo dos seus clientes uma comissão, por
fora, de 10% sobre os empréstimos para a construção de
O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
imóveis. Não se sabe qual o objetivo: a melhor preseguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
sunção é. a de que tal comissão se destina à caixinha da
noticiOso "-"DF Repórter", edição do dia 24 de outubro
campanha política do PMDB.
deste ano, que circula em Brasília, publicá. a seguinte
Como se explicam essas atitudes? Como se justifica
manchete: ''S:NI investiga Governador do PMDB".
exigir 10% de comissão, por fora, dos clienteS que vão ao
Diz a matéria, textualmente, o seguinte:
BERON Imobiliária obter empréstimo para construção
de imóveis?
''O SNI tomou conhecimento de que um goverSenhor Presidente, Senhores Senadores, as denúncias
nador do PMDB tinha feito um saque vultosfssimo
se avolumam e se agravam. Sou interceptado nas ruas
de recursos públícos depositados no Banco de seu
Estado, em seu próprio nome. Acompãi-iJiOidi--õ-pe---pOf empres-áricis e pai" pOpulares, que me vêm relatar fatos e me pedir providências contra os descalabros que esração em todos os seus passos e, com a ajuda do
Banco Central, r-a:Sfreou o· chiqUe Cj_ue íoi àep()Síta-- - - iãO sen-do praticados pela corrupção que foi imPosta- ao
nosso Estado, sem que as bases políticas, sem que a po~
do num banco particular no Rio de Janeiro, para
Pulação fosse ouvida.
aplícação no mercado de capitais. O que dCiXou-es~
pantadas as autoridades que têm conhecimento des~lg_umas das -~_enúnic?-s _gue ~e faze~ - r~ito, pes..
sOas-dO povo,- emplciárlos, comerCiantes - rr!ferem-se
sa operação foi 6 caráter ostensivo com que toda a
ao tráfico de influência que se institucionalizou no -BEoperação foi conduzida, sem a menor cautela.
Como é da rotina dos órgãos da comunidade, a inRON, que só tem atendido, por prdem de &Cu presidente,
de ·seus diretores, do Governo de Rondônia, do mandaformação, com as demonstrações cabíveis, foi encarim Jeronimo Santana, a políticos do PMDB. Com isto,
minhada âs autoridades competentes, para que decideixam-se de lado as mínimas normas de segurança
dam se alguma providência deve ser adotada. Até o
quanto
às operações e deixam de ser atendidos, em primomento, nenhuma dessas autoridades tomou
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meiro lugar, os reais iteresses do Banco. Bastou ser político-do PMDB para mandar e desmandar, hoje,.no BERON. Quem quisei' qir.e mande verificar, para comprovaro que digo. Isto é uma vergonha, que precisa ter um
basta! Isto não acontecia antes. O que prevalecia, anteriormente, mi--Co-riduÇão dos negócios do Banco era o
atendimento honesto a quem se habilitasse devidamente
páante ã instituição e fo-sse merecedor, apenas pelos aspectos técnicos e económicos, do atendimento pretendido, fosse ele qual fosse, pertencesse a qual partido pertencesse. _Aliás, uma instituição bancária, sobretudo,
uma entidade voltada para ó financiamento do desenvolvimento social não pode agir limitada pelos interesses
políticos, nem sempre muito claros, como vem sendo feito atualmente.
Ó~tra d~~únci; que me fazem é de que não -~tão sendo observados as pareceres técnicos dentro das normas
fixadas pelo sistema financeiro nacional e dos _bancos dC
desenvolvimento, para a concessão de empréstimos, na-turalmente a esses apaniguados do atual GOverrio cfc
~ondônia. Isto é um_ risco muito grande, Senhor Presi;.
dente, Senhores Senadores, porque são atendidas coQl
empréstimos pessoas não necessariamente habilitadas stg_undo as normas do sistema financeiro nacional e que.
certamente, não terão condições de cumprir com os benefícios -que recebem de mão-beijada, apen'ás por serein
apadrinhados da atual Governo. Na hora doS pagamentos, na hora de saldar seus compromissos com o Banco,
com certeza haverá dificuldades. E quem estará insolvente será o :Banco. E os clientes sérios do Banco, que ainda
mantêm suas contas no BERON, têm seu património
posto em risco por esta falta de competência e por esta
falta de seriedade administrativa.
A desordem administrativa, o compadrio, o favorecimento que se institucionalizou no BERON, na atual administração estadual em Rondônia, não páram ar. ~de
estarrecer o que se sabe. Estou informado de que são feitas verdadeiras festas com o dinheiro do Banco, isto 6,
·dos clientes do banco. S_ó para citar um caso, refiro-me
ao passeio realizado em Gu~ará-Mirim, pago pelo Banco para seus diretores; e também a viagem a Florianópolis, em Santa Catarina, com- pasSagenS carisslmas, pagas
aos membros da diretoria, que foram ao aniversário de
IS anos· da filha de um dos diretores do :SERON Crédito
Imobiliário, Murilo Canto.
Acho justo, acho legítimo que o Sr. Muri10 Carito fealize uma festa de IS anos para a sua filha, mas com o seu
dinheiro próprio. Que comemore os IS anos de sua filha
com uma festa. O que não acho justo, o que não admito,
o que a sociedade brasileira não aceita mais é o esbarijam~nto com o dinheiro público·, com -o dinheiro dos clien-_
tes, numa verdadeira orgia de passagens pagas por uma
subsidiáríã do Banco para os membros de sua diretoria,
ãpenaq5ara irem a· uma festa de IS anos da filha de um
dos diretores. Pei-gunto a Vossas Excelências: isto é ad!JlÍssível? Pois ê o que estã acontecendo.
Mas as desordens administrativas não ficam af. Para
atender aos interesses espúrios dos políticos que apóiam
esse desgoverno que atualmente está em Rondônia, que
tudo estâ fazendo para se assenhoriar de um Estado antes promissor, as orgias administrativas continuam em
outras áreas, em outros campos de atividade estadual:
Vou citar outros exemplos, para V. Ex•s verem como
está a situação calamitosa do BERON, um Banco hoje
em vias de falir em face da falta de seriedade e de honestidade da atual administração estadual.
Há funcionários cõilffafados que ganham salários elevados sem ir trabalhar. Mesmo que o salário fosse baixo,
ê íiladmissíVel qUe- uma diretoria admita um servidor
para ganha,r um salário sem comparecer ao emprego,
sem- dar a contrapartida do seu trabalho para a insti~
tuição, tornando-se, assim, merecedor da retribuição salarial, ao fim do mês. Pois é outro ato abominável que
tem sido praticado pela atual administração do BERON:
.Coritrata servidores sem exigir, deles, a obrigatoriedade
de ir trabalhar. Refiro-me à filha da Vereadora Rachel
_ Cândido, aQ_rn_it_idl:l!Ja Agência do Rio de Janeiro, e que
lá não comparece para trabalhar. indo apenas ao final do
mês apanhar o contra~cheque para saber o seu saldo
bancárío, SaCar e gastar. A senhorita Ivanilce Cândido
está nesta situação. Também, pudera, o Rio de Janeiro,
com as suas delícias, com as suas belas praias, com as
suas belas boutiques, com os seus bons restaurantes,
bons teatros e bons cinemas, certamente oferece outros e
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melhores atratJvos do que ir trabalhar. Basta ter din_heiro
para gastar e ... pronto! E o dinheiro, o BERON garante.
E o dinheiro, o povo de Rondônia, que confiava no BE-

RON e lã deposita as suas economias e os seus recursos,
garánte. Assim é muito bom ..•_A~im_é bom demais!
Pois a filha da Vereadora Rachel Cândido só va1 ous~

._car o contra-cheque e também os vales_-refeiçãQ _a que
tem direito, comO funciOnária, mesmo que não compareça para trabalhar. Assim, sobra mais dinheiro_ para
gastar em outras coisas, em outros_ atrativos ..• Pois as informações que 'tenho é de que a filha da Vereadora Ra-

chei Cândido ainda debocha dos funcionãrios mais antigos, que ganham menos do que ela. Porque, uma coisa a
gente tem que respeitar na atual administração dO_ BERON: eles contratam o seu pessoal com salârios elevados. E is~ é muito" bom para os apaniguados.
Outros esCândalos, Senhores Senadores, de ~ue tenho
notícia, dão conta de que_em Porto Velho a .d1(eçâo do
BERON faz das suas. Por ex.emplo, a área de Marketing
e Propaganda do BERON _foi ldesativada, p'ara que o
Banco pudesse contratar uma_ firma de publicidade de
Florianópolis, que faz a publicidade inclusive para o
. PMDB, através de artifícios contábeis. Ora, há uma estranha coincidência: uma firma de Florianópolis, ·de tão
longe, ser aquinhoada com a conta de publicidade do
BERON. Por que não manter a área_ de Marketing e Propaganda que já exiStia no BERON? Por que nã<:j procurar uma empresa mais próxima-já que havia a d-ecisão
de contratar uma firma especialilada? De Manaus, por
exemplo? De Brasília, por exemplo? De São- ~ulo, por
exemplo? Do Rio de Janeiro, por exemplo? Db Paraná,
até, por exemplo? Tinha que ser de Florianópolis, amesma cidade para onde os diretores foram c_ornemorar o
aniversário de 15 anos da filha do Diretor Murilo Canto.
Uma estranha mas saudável- saudável para o bolso deles - coincidência. "Tudo isto?" Estarão; certamente,
imaginando Vossas Excelências. Sim t TUdo isto e muito
mais. Ainda há mais nos desmandos Praticados_cont_ra o
patrimônio do BERON, praticados pelo atual desgoverno que está em Rondônia e nomeou seus prepostos para
dirigir (eu disse dirigir? Ent~o disse-o ·muito mal) os destinos do BERON.
Há muitos funciOnários, cerca de 250, que forã.m 'contratados sem concurso, apenas nos últimos cinco meses.
Que foram admitidos com salários niuitp superiores aoS
dos funcionários mais aotigos, os quais, assim, ficam desestimulados, somente porque não são apadrinhados da
atual direção do Banco. E as contratações prosseguem ...
Us mretores do BER.UN, por lliua. v-c.t, realtz<em VIagens para fora de Rondônia sem necessidade. Aliás, eles
"criam" as necessidades para viajar para outros Estados,
para outras capitais, com tudo pago, com diárias carbsimas, ·gozando do bom e do melhor. enquanto que os funcionários trabalham acduamen_te:_ para manter a situação
do Banco subortável.
A revista da ASBACE publica, recentementé, que a
rentabilidade do BERON caiu. O BE;RON não 6 mais.
aquele! Também pudera! Não pode ser, se à sua frente
está uma presidência, uma diretoria que abunda em desmandos e atos pouco recomendáveis, que não protege o
património do Banco como deveri_a fazê-lo. Como tem,.a
responsabilidade de fazê-lo! O camihho é um só: o buracá. E os clientes que se lixem. E Rondônia que se exploda, como diz um personagem da televisão, de todos nós
conhecido.
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Esta é a situação vexaminosa em que se encontra o
BERON dos dias _atuais, sob a batuta desafinada do Sr.
Angelo Angelin. Desafinada sob o ponto de vista da au~
dição dos interesses da sociedade de Rondônia, que continua trabalhando com seriedade para levar o ~tado
para a frente, cada vez mais. Mas, certamente, acordesem qualquer intenção de fazer trocadilho _ou brincadeiras com coisa tão séria mas :.. .:. . certamente acorde com a
pauta de interesses traçada pelo desgovernador Angelo
Angelin para se beneficiar e aos seus apaniguados.
Ao finalizar, desejo informar a Vossas Excel~ncias que_
estou encaminhando c_ópia deste discurso à Presidência
do Banco Central do Brasil, entidade que certamente
acatará as denúncias que acabo de fazer com toda a responsabilidade que tem para com a sociedade brasileira
na área que lhe compete.
Solicito ao'Banco Central do Brasil uma auditoria urgente e igtediata para que o BERON possa ter o seu pa-
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trini,ônio protegido da sanha desses dilapidadores que se
aboletaram no Governo de Ron_dônia e na direção de;>
BERON.
Era o _que tinha.a.-d~er.
{)SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Nada mais havendo a tratai, vOu êiiCéfràf a Presente sessão, designando para a sessão ordinária da próxima terça-feira a seSuinte

··-.-oRDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO SENADQ No 201, DE t985COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento lnterno)
Votaçã.o, em turno único, do Projeto de Lei do Sehado
n"' 201, de 1985 -Complementar, de autoria do Senador
Ben._~dit_o__Fçrrç_h:a ç __Q!!tro~ Senha,res_~enadore_s,_ que cria
o·Estado do ToCantinS e dá outras providências, tendo
PARECERES fAYORÁVEIS, sob nos 7Q7a 709, de
1985, das Comissões:
_- de Constituição e Justiça, de Serviço Público Ovil e
de Finanças.
(Dependendo de Pareceres das referidas Comissões
sobre_ a E~!n~a n~' 1, de Plenâ~io.)
Votação,_ em tu-rno ~nico, do Projeto de Lei da Câmaia nl' 3, de-1981 (n"' 1.889/76, na Casa de origem), altera.ndo a redação dos arts. 7"', 91' e lO da Lei nl' 6.223, de 14'
de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização fmanceir:a e_orçamentâria da União, pelo Congresso Nacional, e dá outras providências, tendo
PARECERES fAVORÁVEIS, sob nos 204 e 205, de
1983, das ConlisSões:
·
....;..._de.Fiuanças, e
....,....~ de Municípios.

Votã-ª_Q.t~_!urno_únl__co, do Projeto de Lei da Câmara n"' 13, de 1981 (n"' 78/79, na Casa de origem), introdu-zindo modifiCaÇões na Lei n~' 605, de 5 de janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de salário nos dias feriados civis e religioSQS, tendo
~ARECERES, sob _n~'s 514 a 516, de 19a4, das Comissões:
--- de Legislação Social, favorável, com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes;
- de Finanças, declarando que a matéria foge à sua
competênCia -regimental e solicitando que sobre ela seja
puvida a Comissão de Economia; e
--- de-E:Cono-rõia, favorável.

V_q_tação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara _11?_1_4,_Q_c; 19_8_L(n"' 'J_._917J80, _rra_c_~$a_de origem), que
suprime a alínea .. b" do art. 39 da Lei n9 3.807, de 26 de
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PAREÇER.Es, sob n~'s -26 a 29;-de l984, das Comissões:
___
,
-de J..egiSlação ~lal, _19 pronunciamento: favorável;
--29 Pronunc:~iamento: maàtendo seu ·parecer anterior;
- de Constituição e Justiça, favorável; e
- d~ F_!nariçãs, f?Ontrá~io, com voto vencido dos Senadores Sev_ero--=- Gom~ Pedro Simon.

e

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 9, de_l982 (n9 3.048/80, na Casa de origem), que faculta ao_s_egurado a retifícação do enquadramento corresp6n-de-rfte a seu tempo de filiação à Previdência Social,
tendo
.
PARECER~, sob nl's 376 e 377, de 1984, das Comissões:
- de Legi~ação__§()clal, favorável, com emenda que
-apresenta de n9 1-CLS, com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e

- 4 Finanças, contrário, cÇI.m voto vencido do Senadc;>r Çid Sampaio.
Votaç_ào, em turno único, do Projeto de Lei da Câmafa n'>' 10, de 1982 (n9 4.608/81, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade daS Missões, com .sede em Santo Angelo RS, tendo
PARECER fAVORÁVEL, sob no 212, de 1982, da
CorhissãO
-- de Educação e Cultura.

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Lei da Câm_ªra n~' 55, de 1982 (n9 2.631/80, na Casa de origem), acrescentando parágrafo ao art. 27 da Lei n"' 3.274; de 2 de outubro de 1957, que disciplina o regime penitenciário, tendo
PARECER, so~ n"' 807, de 1983, da Comissão
-de ConStituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 22, de 1983 (n"' 5.450/71, na Casa-de origem), que
concede anistia a mães- de farrifliá coridenadas até 5 (cin_
co) anos de. prisão, tendo
PARE_CER, sob n~' 398, de 1985, da Comissão
- de Constituição e Justiça, favorável.

VOfaÇão, ein turno único, do Projeto de Lei.da Câmara nl' 17, de 1984 (n"' 2. 845/76, na Casa de origem), que
acrescenta dispositivo à Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de
1960, para dispor sobre o segurado que tiver assumido
cargo público e perdido o prazo para continuar contribuindo como autônomo, tendo
PARECERES fAVORÁVEIS, sob nos 627 e 628, de
,985, das Comissões:
--de Legislação Scoial; e
de Finanças.
!O

Yotação, em turno úniCO, -do Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1984, (n~' 759/83, na CaSa de origem), determinando que os depósitOs e repasses dos órgãos públicos
federais do nordeste sejam feitos nó Banco do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB, tendo
PARECERES, sob n~'s 611 e 612, das Comissões:
- de EConomia, contrário; e
de Finanças, favorável, com emenda que apresenta de
n~' 1-CF.

II
-Votação, em_ turnÕ único, do Projeto de Lei da CâmaM
r.a n9 14, de 1985 (n9.2.39_3j_79, na Casa de_ origem), que
altera a redaçào do arL 135 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de (9 de
maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das férias
anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 452, de 1985, da
Comissão
de Legislação Social.

12
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n~' 17, de 1985 (n"' 2.296/83, na Casa de origem), que
dispõe sobre a defesa de médico, servidor público, em
processoS judiciais decorrentes do exercício da profissão,
tendo
PARECER• FAVORÁVEL, sob no 604, de 1985, da
Comissão
- de Serviço Público Civil.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n"' 224, de 1981- Complementar, de autoria do Senador
Cunha Lima, acrescentand~?_o § 41' ao art. 29 da Lei Complementar n"' I, de 1967, que visa a reduzir, em casos que
especifica, o limite mínimo populacional de que trata o
inciso I do mesmo artigo, tendo
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PARECERES, sob nõs"!j.js é 946, de 1981, 745 e 746,
de 1984, das Comissões:
---de Constituição e Justiça- )9 pronunciameqto, pela
constitucionalidade e juridicídade; 2'i' pronunciamento9 _
favorâvel à emenda de Plenârio; e
- de Municípios -l'i' pronunciamento, favorãvel; 2'i'
pronunciamento, contrârio à Emenda de Plenârio.
14
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 423, de
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Líder do
PFL, requerendo nos termos do art. 371-C, do regimento
interno, urgência p<ira O Projeto de Lei da Câmara n9
124, de 1985 (n'i' 4.014/84, na Casa de origem), que proíbe a pesca de cetâceo nas águas jurisdicionais brasileiras
e dâ outras providências.~
15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 173, de 1982, de autoria do Senador Moacyr
Duarte, que altera dispositiVO da Lei n'i' 6.515, de 26 de
dezembro de 1977, possibilitando o divórcio entre pessoa
nunca antes divorciada e outra jâ divorciada anteriormente, tendo
_
PARECER, sob n9 766, de 1985, da Comis-são
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e
juridicidade, nos termos de subs~Ít!,!.ti_~ci_quç: õferçce, com
- voto em separado do Senador 'Nelson Caril.eiro. -- - --16

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-.
nado n'i' 225, de 1983, de autoria do Senador Murilo Bandaró, que regula a aplicação pela Censura Federal, o certificado de liberação restrita e dâ outras providên_cias,
tendo
PARECERES, sob n'i's 804 e 805, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e.
juridicidade; e
_ __
__ _ __
-de Educação e Cultura, favorâvel, com emendas que
apresenta de n9s I a 4-CEC, e voto vencido, em separado
·· do Senador Jorge Kalume.

n
PROJETO DE LELDO SENADO N9 96, DE 1980
{Tramitimdo em c_onjunto com 0 Projeto de Lei do Senado n9 129, de
1980)
Votação, em piirrii::ífo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 96, de 1980, áe- autoria- do Senádor Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que
menciona, tendo
__
PARECERES, sob n9S 349, 350, 354 e 355, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pei~ ~.;~-stitudi-~~~líd-;d;,-jurididdade; e
-de Legislação Social, favor.â~el;
-de Serviço Público Civil, favorâvel; e

-__...de Fii:iánças;favorâVel, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José Lins.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 129, DE 1980
(Trámítando em conjunto-com o Projeto de Lei do Senado n9 96, de
1980)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 _129, de 1980, de autoria do Senador _Franco
Montara, que assegura a participação das emprega~os
na direção das empresas públicas e sociedades de econo-,
mia mista, teildo
PARECERES, sob n'~'s 351 a 355, de 1983, das Comissões~-, __
_
__ _
- ~ Ccmstituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridíCidade e, quanto ao mêrito, favorável
- de Legislação Social 9 favorâvel;
-de Serviço P.:iblico avil, 19 pronunciamento: favorável; 2'i' pronunciamento: pela prejudicialidade, face Pare-'
cer favorâvel dado ao Projeto de Lei d_o_Senado n9 96, de
1980; e
Finanças, pela prejudicialidade; face Parecer favo.rãve daCio ao Projeto de Lei_do Senado_n?96~d~l980,
-éom-voto 'vencido dos Senadores Roberto Campos e José
Uns.

-di

---- - - _!9
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senadon.,.. 336, de 1980, de autoría do Senador Pedro Simon,
que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de
al,!ditagem de c~pital nacional e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n9S 248 a 250~ de 1983, das Comissões:
......., de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favoráVel, nos termos
-~de Substitutivo que apresenta;
·
-:- de lj:conomU., favorável ao SubstitutiVo da Comis~
_sª-_p_Q._e_ÇºQsti~ujç~g_e:Jl!~tjça,

com voto venCido dos Se-

IliCtõres· Jõsé LfnS, Ca:bdel H6riiúbs e LeOflíf V3J-ga.S; e -

- de Rela.;ões Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comis_são __ de _Constituição e Ju_stiça.

Outubr_o de_l985

ATO DO'"PRESIDENTE
N9 237, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele·gação de c_ompetência que: lhe foi outorgado pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n'i' 017884 85 3, resolve:
'apO~enta_r,_yoluntª'riamente, Lourival Ribeiro de Carva:-lQo; Médico,_ Qa,$se "EsPecial, Refer_êncía NS-25, do
Quadro Permanente do _Senado Federal, nos t~~os dos
artigos 101, inCisO I, aUnea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos __ _
428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, f
4'i', dª Resolução SF _n9 58, de 1972, e artigos 2'i', parágrafo liriico, da Resolução SF _n9 358, de 1983, e artigo 3'i', da
Res_olução SF n9 13, de 1985, com proventos inte,a:rais,
acrescidos de 20%, e a gratifiCação adicional por tempo
de serviço a que faz jus, observado o limite "previsto nci
artigo 102, § 29, da Constituição Federal.Senado Federal, em 25_de outubro de 1985.- José
Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
_I'!' 238, DE 1985

<1' Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a
deh~gaÇão -_de competência que lhe foi outorgada pelo
At_o n9 2, -~e_ !_973, rc;::vis;orada pelo Ato n'i' 12, de 1983, da
Camiss.ãõ.Diretora, fesõlve: Clesignar a servidora Branca
Borges Góes~ Técnicci Legislativo, Classe Especial, Referência N&25, do Quadro Permanente, para exercer, em
substituiÇão, "o -cargo, em comis-são, de Diretor da Subse~
cretaria de Arquivo,_ código SF-DAS-f01.4, do Quadro
Peiii::tãnente; fio perJ:O-dO-de-:n de abril ã.1 de oútubt-0 dC
1985.
----sen.adO~Fet:rerar.em--is-de OUtUbt-õ"-de 1985. -.JMf
F.ragelll, -Presidente-ao Senado FederaL

w
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n91l5,:
de !985 (a{liesentado pela Comissão de Economia como'
conclusão de seu Parecer n9 800, de 1985), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) a elevar em CrS
IOQ988.400 (cem_ milh_ões, novecentos e oitenta e oito
mil e quatrocentos curzeiros) o montante de sua divida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 80 l e 802, de 1985, das COmissões:
_-=-de Constituição e Justiça, pela cnnstitucioO:alidade e
juridicidade;_e_
_ ----~de Municípios, favorável.
SR.
PRESIDENTE
(Passos
Pôrto)
__
Está
encerra0
da a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)

PORTARIA N• 69, DE 1985
DO DlRETOR;GERAL
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas
atribuições regulamentares e à vista da decisão da Comissão Diretora adotada na Reunião de 24 de outubro
de 1985, resolve: designar comissão composta dos servidores Tenisoy Araújo Uma, Hilton Meireles, Basílio da
Costa, Gullhúiiie-OScar·oeua Guarda e Orlando Oliveira para, sob a presidência do primeiro, levantar e avaliar
o material inservível para o Senado Federal, que se en~
contra estocado no Depósito da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônío, localizado na Unid_ade de ApOio.
Senado Federal, em 25 de outubro de 1985.- Lourl~
vai Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 118 DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de l\r1ato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.721.810.643 (dois bilhões, setecentos e vinte e um milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e

quarenta e três cruzeiros).
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução
n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.721.810.643
(dois bilhões, setecentos e vinte e um milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e três cruzeiros), correspondente a
111.403,24 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) - ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
24.432,06, vigente em jane'íro de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na_ qualidade de gestora do Fllndo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação do Hospital Geral do Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de outubro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fiagelli, Presidente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N• 119 DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.253.965.524
(dois_ bilhões, duzentos e cinqüenta e três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro cruzei-

ros.)·
Art. I' É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.253.965.524 (dois bilhões, duzentos e cinqUenta e
três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentoS e vinte e quatr~eruzeiros), Correspondente a 92.254,42 Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional,...- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de
1985, junto à Caixa Econômica Federal, e~ta ná qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
para a aquisição -de equipamentos destinados à segurança pública, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 29 de outubro de 1985. -Senador José Fragelli. Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 209• SESSÃO, EM 29 DE OU-

TUBRO DE 1985
LI- ABERTURA
I .2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Rev
pública.

- N9s 254 a 258/85 (n9s 540,531 a 534/85_, na ori~
gem), restituindo autógrafos de projetas de lei san-

cionados.
1.2.2 -

Pareceres encaminhados à Mesa.

1.2.3- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado ri9 322/8-5, áe aUtoriado Sr. Senador Nelson CarneiiO, que -áisp6e -sõOre -a
criação dLJ Polícia Ferroviária Federal, e dá __autras
providências
I .2.4 -

Comunicatões

-Do Sr. Sen<~dor G:.~lvào Modesto, referente a
sua filiação, no Partido do Movimento Democrãtico
Brasileiro - PMDB.
-Do Sr. Senador Nelson Carneiro, que se .ausentará do País.

1.2.5 -Comunicações da Presidência
- Rccebilttento dos Oficias n~>s S/40 a S/42, de
19R5 (n'<'s 530 a 532(&5; fi:\ origem); do SCGOVetti.á:..
dor do Estado de Sanw Catarina, em que solicita autorizaçUo do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa rcafizar operações de empréstimos ·externos nos valores, respcctiva_ment~. _de D_M

10.000.000,00, USS 52,000,000.00 e USl
57,600,000.00, para os fins que especifica.
- Prcjudicialid:.tdc do Decreto Legislativo n<:>
25/155, nUa merecendo prosperar quaisquer atas neà sua rutifkaçUo pelo Poder Executivo, pe-

~sltrios

las razões que cxpcnde.

1.2.6- Discursos do Expelliente
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA- Homenagens lribuladas ao Prl!~idente do Senàdo~'Senador
José Frag:dli, pela CânHJra Municipal e outr<!-s entidades de São Paulo, no último dia 2L
SR. PRESIDENTE- Agr<Jdcccndo encômios recebidos dos Srs. Senadores.
SFNADOR CARLOS LYRA- Apoio ao pacto
social proposto pelo Governo·. Consideruções_~Q.bre_o
prct,;{) do áko<J'l c:ubunmte_.

SENADOR PASSOS PÔR.TO- Posse do Senador Albano Franco na Presidência da Associação dos
Industriais Latino-americanos.
_

1.2.7- Comunicação da Presidência
Convocação de s_essào extta.ordioâ.ria_ a reali~ar-se
hoje, às 18 hor<~s e 30 .minutos, com Ordem do Dia
que _designa.

1.3- ORDEM DO DIA

mães de família condenadas até 5 (cinco) anos de prisão. V~t_açâo_~diB:d~ por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 17/84 (n'<'
2.845(76, na Casa de origem), que acrescenta dispostivo à Lei n9 3,807, de 26 de agosto de 1960, para dispor sobre o segurado que tiver assumido cargo público e perdido o prazo para continuar _contribuindo
como autônomo. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n9 201/85_- Complemcnt<~r, que cria o Estado de Tocantins, e dá outras
providências. (Em regime de urgência.) Votação adiada por falta de quorum, após pareceres das Comissões:
competentes sobre a Emenda n~' I, de Plenário.

-Projeto de Lei da Câmara n<:> 55j84 (n~' 759/83,
na Casa de origem), determinando que os depósitos e
repasse dos órgãos públicos federais do nordeste se·
jam_ feitos- no Banco do Nordeste do Brasil S/ A. BN B, Votação adiada por falta de quorum.

- -Projeto de Lei da Câmara n<:> 3/81 (nt,~ 1.889/76,
na Cusa de origem). alterando a redaçào dos Arts. 7~>,
9'.' e 10 da Lei n<:> 6.223, de 14 dej!J.lho d~ 1975, que
dispõe sobre a fiscalização financeira e _Qr_çamentária
da União, pelo Congresso Nacional, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n9 14/85 (nl'
2.393/79, na -casa de origem), que altera a redução
do art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho,
uprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de J<:> de maio de
!943, que dispõe sobre a concessão das férias-anuais
remuneradas. Votação adiada por falta de quorum.

.._pràjeto de Lei da Cãmara n>,~lJ/81 (nl' 78/79,
na Casil de origem), introduzindo modificaçõ_es na
Lei n~' 605 de 5 de janeirO de-1949, que dispõe sobre o
re-pouso semanal remunerado e o pagamento do salário nos dias feriudos civis e religiosos. Volação adiada por faltu de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n9 17/85 (n9
2.296/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a defesa de médico, servidor público, em processos judiciais decorrentes do exercício da profissão. Vota~ão
adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câ_mar_a__ n9 )4/81 (n9
2.977!86, na Casa de of[gem), que Supiiffie alínea
"B" do art. 39 da Lei n<:> 3.807, de 26 de agosto de
1960- Lei Orgânica da Previdênci? Social. Votação
adiada por falta de quorum.

a

- __Projeto de Lei da Câmara n9 _9 f82 (nQ 3.048/80,
na Casa de origem), que faculta ao ~eguraáo a retífí~
caçiio do enquadramento correspondente a seu tem·
po de filiuçào à Previdência Social. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto d~_ Lei _da Câtpa_ra _n'? 10/~2 (n<:>
4.608/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fundação Universidade das
Missões. com sede em_Santo Ãngelo- RS. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 55/82 (n9
2.631/~0, na Casa de origem), acrescentando pará·
grafo ao art. 27 da lei n'.' 3~274, de 2 de outubro de
1957, que discip!inu o regime penitenciário. Vota~ão
adiada por f<llla de quorum.
...:... Projeto de Lei da Câmara n'.' 22/83 (n~'
5.450/71, na Casa de origem). que Concede anistia a

-Projeto de Lei do Senado n'<' 244/81-Comple·
mcntar, acrescentando o§ 49 ao art. 2<:> da Lei Complementur n9 1/67, que visa a reduzir, em casos que
especifica, o limite populacional de que trata o inciso
I do mesmo artigo. Votação adiada por falta de quo-

rum.
-Requerimento n9 423/85, urgência para o Projeh:) d~_l,ei d:J_Câ!TI~ra 124/85 (n9 4.014/84, na Casa de
origem), que proíbe a pesca de cet<lceo nas águas jurisdicionais bmsileiras e dá outrus providências. Votação adiada por ftdt<l. de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~l73j8:!, que altera
o dispo~itivo du Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de
1917, -pássibilitando o divórcio e-ntre pessõa nunca
ante." divorciada e outra já divorciada anteriomente.
Votação adiada por falt:.L de quorum.
- !?rojeto de Ld do_ Senado n9 225/83, que cria e
regula aplicaçi'ío pela Censura Federal, o certificado
de Jibáaçilo restrita. e dá outras providências. Votação adiada por fall<t de quorum.
-Projeto de Lei d{) Senado n9 96/~0, que dispõe
S()hrc a partkipaç~o dos servidores nos órgãos de direção e fiScalização das entid;_l_des que menciona.
(Tr_;J.Õlitundo- em conjunto com o Projeto de Lei dp
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Senado n"' 129:/80) Votaçiio adiada por falta de quo-

-Projeto de Lei do Senadp_n~ 1~9{8U, que assegu-'
ra a participação dos empregados na direçào das empresas públicas e sociedades de economia mista. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Stnado n'i' 336./80, que dispõe
sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dá outras providências. Votaçio adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n~" 115/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) a elevar em
Cr$ 100.988.400 (cem mílhões, novecentos e oitenta e
oito mil_e quatrocentos cr_uzei_ros), o montante de sua
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a
votação adiada por falta de quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR NIVALDO MACHADO- Projeto de
Lei de autoria de S. Exf que autoriza o Poder Execu~
tivo a reestruturar os Planos de Cargos CSalãrios dos
docentes e do pessoal técnico e administrativo das
Instituições Federais de Ensino Superior.
SENADOR MARCONDES GADELHA -Relatório apresentado por ocasião do encerramento do
Simpósio legislativo e o Orçamento.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Enforcamento, na Ãfrica do Sul, do poeta negro Benjamin
Moloise. Reivindicações dos miltares da reserva.

SENADOR JORGE BORNHAUSEN- Eficiên-

cia do Hospital do Serviço Social da Indústria de Papel, Papelão e Cortiça do Estado de Silo PauloSEPACO.
SENADOR HELVIDIO NUNES- Lançamento,
pela Associação dos municípios do Médio ParnaíbaPI, do Projeto Odilon Nunes, objetivando o desenvolvimento integrado daquela microrregião.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessiio
1.4- ENCERRAMENTO
l~ATA DA 218' SESSÃO, EM 29 DE OUTUBRO DE 1985

2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDiENTE
2.2.1- Leitura de Projetos
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- Redução Final do Projeto de Decreto Legislati~
vo n9 26/84, (na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Protocolo concernente à emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de junho de
1975, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Socialista da Roménia, conclUído em Br_<tsília, a 29 de dezembro de 1983.
Aprovada. À pro~ul~ação,
- Reda<ião- FimÚ do Projeto de Resolução n"'
98/85, que suspende por inconstitucionalida~e. a
execução do art. 213 da J...c';i C9mplementar n9 28, de
1982, do Estado da Paraíba. Aprovada. À promulgação.
2.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
~SENADOR

LO V RIVAL BAPTISTA- Homenagem póstuma ao ex-Presidente Médici.
SENADOR NELSON~ CARNEIRO - Restauração do poder aquisitivo da classe trabalhadora.

-Projeto de Lei do Senado n"' 323, de 1985, de autoria do Sr. Senador Niva1do Machado, que autoriza
o Poder Executivo a reestruturar os Planos de Cargos
e Salários d_os docentes e do pessoal técnico e administrativo das Instituições Federais de Ensino Superior.

2.3.2 - Designaçio da Ordem do Dia da próxima
sessão.

-Projeto de Lei do Senado n"' 324, de 1985, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
dispositi_vo à Lei n'~' 3.5291_de 13-1-59, equiparando os.
radialistas aos jornalistas profissionais, para efeito de
aposentadoria, e dá outras providências.

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI-

2.4- ENCERRAMENTO

3- ATAS DAS COMISSÕES
4- MESA DIRETORA
DOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 209' Sessão, em 29 de outubro de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN'[ES OS SRS. SENADORES:

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:

- N9 255/85 (531/83, nU: origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câm~ra n9 39, de 1985 (n"'
4.307/84, na Casa de origem), que denomina .. Presídente
Juscelino Kubitschek" a Escola Agrotécnica Federal de
Bento G c,>n9aives, no Rio Grande do Sul.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.390, de 25 de
outubro de 1985.)
N"' 256/85 (532j85, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 85, de 1985 (n"'
4.965/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a aPlicação do estabelecido no art. 29 da Lei n~ 6.185, de II de
dezembro _de 1974, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da Administração Federal
direta e -das aUtarquias -federais, e dá outras providên~
cias.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.391, de 25 de
outubro de 1985.)
N9 25_7/85 (533/85, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto· de Lei da_ Câmara n9 6_1, de 1985 (n9
4.985/85, !la Casa de origem). que fixa os valores dereM
tribuiçãO dãs Categorias Funcionais de Zootecnista e Terapeuta üCUpacional, do Grupo-Outras Atividades de
Nível Sup.erior a que s.e refere a Lei n9 6.550, de 5 de juM
lho de 1978, e dá ou_tras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.392, de 25 de
outubro de 1985.)

N9 254/85 (540/85, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 41, de 1985 (o~
4.976/85, na Casa de origem), que altera a estrutura da
Categoria Funcional de Ge6grafo, do Grupo-Outfã_s
Atividades de Nível Superior, e-dá outras providênciaS.
(Projeto que se transformou na Lçi n"' 7.389, d_e J.ii de
outubro de 1985.)

N9 258(85 (534/85, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara""' 56, de 1985 (n'1
4.975/85, na Casa- de origem), que altera a Estrutura da
Cate&oria·_--Funcional de Soci~lo$o, ~o Grup·o-OUtras
AiiVidâdes de Nívei SuPerior, e dá outras prOvidências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.393, de 25 de
_outubro de 198_5.)

Alcides Paio - Gaivão Modesto - Hélio GueírosAlexandre Costa- Helvídio Nunes- Martins FilhoMarcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Cid Sampaio
- Nivaldo Machado- Carlos Lyra- Lourival Baptista - Passos Pôrto_- Nelson Carneiro- Benedito Ferreim - Roberto Campos - José Fragelli - Carlos
Chiarelli - Alcides Saldanha - Octâvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretãrío irá proCeder à leitura do Expedien.te.

t lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

PARECERES
PARECERES
N<>s

8~4,

895_ e 896, de 1985

PARECER No 894, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem •"'
74, de 1985 (o"' 163/85 na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à ÃpioVação do- Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Munlci_pal de Pimenta Bueno (RO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
254.822.079 (duzentos e c:inqüenta e quatro milhões,
oitocentos e vinte e dois mil e setenta e nove cruzei..
_ros.)

Relator: Senador M'rlo Maia
Com a Mensagem n9 74/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da PrefeitUra Municipal de Pimenta Bueno (RO),
que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De-senvolvimento Social -..,.- FAS;. a seguinte operação de
crédito:
ucaracterísdcas da operação:

A- Valor: Cr$ 254.822.079 (correspondente a
17.429,81 ORTN de Cr$ 14.619,90, em agos-tof84);
~~
B- Prazos:
I - de carência: I ano;
2 - de amortização: 4 anos;
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C:....:. EHCargos:
I -juros: 6% a.a. trimestralmente;
2- coríeç"ão monetâria: 70% do índice

de

variação da ORTN;
D- Garaiilla: Vinculação das parcelas do ICM;
E.- Destinação dos recursos: aquisíçào de equipamentos destinados à limpeza urbana e destinaçã~
final do lixo.''
-

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos ter_mos do parecer do
Banco Central dÓ "Bi-as"tT, favorável à operação, já que ã
assunçlío do compromisso não acarrelurá àqUela Prefeitura maiores pressõ·es h a: execução orçamentária de seus
futuros exercícios, sendo a margem de poupança real
bastante superior ao maior dispêndio que a dívida con·-solidada interna apresentará, após a realização da operaçUo prctcndidu.
Segundo o parecer apresentado pela Caixa Econômica
Federal, a operação- sob exame é viãvel, técnica, econômica e financeiramente, e, ouvida a respeito, a Secretaria
de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor quanto à
re:.Jlizaçào da operaçi:l.o em causa.
Assim s-endo, condufmos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 123, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bue~
no (RO) a elevar em -crS 254.822.079 (duzentos e cinqüeDta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil,
setenta e nove cruzeiros), o montante de sua dívida
CQns_olidada interna.

nanciar a aquisição de equipamentos para limpeza urbana ~- des.tinação final do lixo do Ml!nicípio.
o--pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n9 93, de 11-l0-76, do Senado Federal. implicando, por consequinte, a não observânciados
limites fixados pela Resolução n9 62/75, também do Sen_ad!) ~eºeral, vist~ que_ os recursos a serem _repas~ados
provêm do Fundo de Apoio ão Desenvolvimento Social
- FAS.
O Processo está in-stru-ídO com todos os docuirlentos
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade, bem como a Lei Municipal n9 35, de 17-5-84 autorindorl.l do pleito sob exame.
Ante o t?xposto, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante às prescrições legais e regimeittaiS ãp]icá-veis_à .espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha·
menta favorável, no que tange aos aspectos de constitucionlllidadc, juridicidade _e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1985.- José Ignácio Ferreira, Presidente - Fábio Lucena, Relator Martins Filho- Octávio Cardoso- Luiz CavalcanteNelson Carneiro - Nivaldo Machado -José Lins.
PARECER N~> 896, DE 1985
_Da Comiss~l,l de_ ~unicípios
Relator: Senador Gaivão Modesto.

O Projeto de Resolução ora em exame, da Comissã'

de Economia do Senado Federal, originou-se da Mensagem n9 74/85 do Excelentíssimo Senhoi- Presidente da
República. e visa autorizar à Prefeitura Municipal de Pimenta Bucno, no Estado de Rondônia, a contratar uma
operação de crédito, no valor de CrS 254.822.079 (duzen0 Senado Federal resolve:
[OS e .c,lnqüenta e quatr_o__ milhões, oitoc_en_tos_ e __ vinte _e
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Pimenta Buedois mil e setenta e nove cruzeiros),junto à Caixa Econôno. Estado de Rondônia, nos term-os do ar_t: '}.9 da R,eso-mica Federal, operaçã9 esta_destip,ada a finançiar a aquilução n9 93. de onze de outubro de mil novecentos e s~:
·-;íÇ-ão.-de__ eqÜipa_mentOs para a limpeza urbana e destitenta e seis, do Senado Federal, autorizada a.. ~l~var_Q___ _-~cão fin<!!_~o fix<lL_!l_a_quele !Tl_unicípjo~_ ____
_ _
montante_ de sua dívida consolidada interna em Çtl___ _
~~solicitação baseia-s~ nq_ que estabelece o ~r~. 2<:> -da
254.822.079 (duzentos e cinqUenta e quatro milhões, oiResolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
tocentos e vinte e dois mile s~nta e nove cruzejrqs).cp_r-_ ~---~ F.r9.1tf?_IL~- 9-.§..J_~l!!:~Q.S. ~-§t:t~I!L ~~-~~~ac!_Q_Lpr!)vêm do
respondente a [7.429,81 ORTN de Cr$ 14.619,90 vigente
~undo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, geem agosto de 1984, a fim de que possa contratar uma O·
ndos pela CEF.
peração de crédito de igual valor,junto à Caixa Econô·
O Co-nselh-o Mo"l,-etário N'ãCiO-rlãl,oàhãlisa:"t'i:àO OParemica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
cer do Banco Central do Brasil, que p"o"r sua vez se pro·
Apoio ao Desenvolvimento Soda!.--:- .FAS, destinada à
nunciOu favorável à operação, reconheceu como válfda a
aquisição de equipamentos para a limpeza urbana e apretensão _daquela Prefeitura.
proveitamento do_lixo do. Município, obedecidas as Con-0 Processo veio iristruído de docume~tos hábeis que
diçõeS"ãdmitidas P"'êiõBãnCOCeOt'l-aCdo Bfasil, no resp_os&iJ?.iJ~t_:!-~~-~~-_1
~~tivaç_~_g_
__ da oper~ção.
pectivo processo.
__
_ _
____ ___
S~mpre se reconhe~:eu que a miss.ão primordial de um
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de _sua
município é presüu serviços públicos básicos aos seus
publicação.
munícipes. com mais eficiência, humanidade e meios
Sala das Comissões, 28 de junho de 1985. -João Casmodernos mais adequados e que acompanhem a evotelo, Presidente- Mário Maia, Relator- Fábio Lucena
lução social de cada _comunidade.
- Henrique Santillo - Cid Sampàio......:. Alexandre Costa
-José Lins- Lenoir Vargas.
Ao pleiteara aquisição de equipamentos para a limpe·
za urbana de seu município, e também equipamentos
PARECERES_N9S 895 E 896, DE 1985
parrt a destinação final do lixo, quer a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. resguardar não só o bem social
Sobre o Projeto de Resolução n9 123 de 1985, da
que
implicará tal atividade, mas sobretudo dar condição
Comissão de Economia, que Hau_toriza a Prefeitura
de um bem material à população.
Municipal de Pimenta Bueno (RO) a elevar em Cr$

254.822.079 (duzentos e cinqüenta e quatro milhões,
oitocentos vinte e dois mil e setenta e nove cruzeiros),
montante de sua dívida consolidada interna."

PARECER N• 895, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Fábio Lucena
O Presente Projeto cff; Resolução, da Comíssã~ de _E·
conomia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 74/85, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno e contratar uma operação de crédito, no valor
de Cri 254.822.079 (duzentos e cinqüenta e quatro milhões. oitocentos e vinte- e dois mil e setenta e nove cruzeiros) junto à Caixa EconômiC~ Federal, destinada a fi-

Contrariando tais recursos, o orçamento da Prefeitura
de Pimenta Bueno não se afetará, pois i!:xisfe" gara-rifia
vinculada para a realização da operação, e a margem
real das importâncias que a Prefeitura-dispOrá pára sã1dar esse compromisso, foi prevista corilo superioÍ' á divida.
Assim, vê-se que a pfopositura é revestida de uma efi~
câcia sem par, e a função social é de grande relevância
para o Mu_nicíp_io, portanto, somos pelo acolhimento do
presente Projeto de Resolução, que por si só substancia a
sua finalidade.
Sala das CoiTtissões, 24 de-outubro de 1985. :-=-_Nelson
Carneiro, Presidente eventual - Gaivão Modesto, Rela·
to r ___:, GastãO Müller....,.... Octávio Cardoso- Martins Fi~
lho - Nivaldo Machado - Altevir Leal - Benedito Ferreira - Lniz CaVãJcante.

Outubro de !985

PARECERES
-N• 897, 898 e 899, de 1985
PARECER N• 897, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
178, de 1985 (n9 385/85, na origem) do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovacão do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Jauru, Estado de Mato
- Grosso a contratar operação de cr~dlto no valor de
Cr$ 1.085.652.592 (hum bilhão, oitenta e dnco milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil e quinhentos e
noventa e dois cruzeiros), junto à Caixa Económica
Federal.
Relator: Senador José Lins
Com Mensagem n"' 178/1985, o Senhor Presidente da
República submete à deliber~ção do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Jauru, Estado de Mato
Grosso que objetíVa- Confratar junto á Calxa Econômica·Federal a seguinte operação de crédito:

A --V!llQr: Cr$ 1.0_85.652.592 (correspondente
a 44.435,57 ORTN de Cri 24.432,06, em jan/85):
8 - Prazos~
1 -de carência: 2 anos,
2...:.. de_ amortização: t2 anos;
C - Encargos:
1 -juros: 6% a. a., cobrados trimestralmente,
2- correção monetária: 70% do fndice de va·
riação das ORTN;
D- Garantia: vinculação de cotas-partes do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
E- Destinação dos I:ecursos: implatação de galerias de águas pluviais, melas-fios- e sarjetas.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou·se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do
Município constatou que a margem de poupança real
daquela entidade, da ordem de CrS 1.063.243.500
- - mostra-se bastante superior aos dispêndios que já sua
dívida consolidada interna apresentará após a efetivação
do empréstimo pretendido e concluiu que a assunção do
compromisso não deverá trazer àquela entidade maiores
pressões na execução orçamentária de seus futuros exé-rcfcfos.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da Rer-úblicu (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor
quanto -à realização do em_p~~stimo; que a C?ixa -~éo_ilô
mica Fedeial considera Viâ.vel téCnica, ecoflómica e financeiramente.
AsSfrri Sendo, concluffnos pelo acolhimento da Mensagem; nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUCÃO N• t24 DE t985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jauru, Estado
de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 1.085.652,592 (hum
bilhão, oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinqUenta
e dois mil e quinhentos e noventa e dois cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
àr_tig_o_l.,. É a P_refeitura Municipal de Jauru, Estado
de Mato Grosso, nos- termos do artigo 29 da Resolução
n? 93, de onze de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizada a elevar o montante de sua dívida c_onsolidadu interna, em CrS 1.085.652.592 (hum bilhão, oitenta e
cinco milhões, seiscentos e cinqUenta e dois mil e quinhentos e noventa e dois CrUzeiros), correspondente a
44.435,57 ORTN de CrS 24.432,06, vigente em janeiro de
1985, a fim de que possa contratar uma operação de crêdito de igual _valor junto à Caixa Econômica Federal,
destinado à implantação de galerias de águas pluviais,_
meios.fios e sarjetas no Município.
·

Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
~ala das Comissões, 26 de setembro d_e 1985. -Álvaro
Dias, Presidente em exercfcio - José Lins, Relator Virgílio _Táyora ~ Carlos Lyra - Alexandre CostaGabriel Hermes - Severo Gomes.
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PARECERES Nos 898 e 899, DE 1985
Sobre o Projeto de Resolução nv 124 de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Jauru (MT) a elevar em Cr$

1.085.652.592 (hum bilhão, oitenta e cinco milhões,

seiscentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e noventa
e dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.

PARECER No 898, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Roberto Campos
O Presente Projeto de Resolução; da CõmisSãO de E~
conomia do Senado Federal, como conclusão de seu Pa~
recer sobre a Mensagem nl' 178/85, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Jauru
(MT) a contratar uma operação de Crédito no valor de
Cr$ 1.085.652.592 (hum bilhão, o[tenta e cinco milhões,
seiscentos e cinqüenta e dois mil-, quinhenfos e noventa e
dois cruzeiros) junto à Caixa EcOn-ómica Federal, destinada a financiar a_ implantição de galerias de âguas plu~
viais, meios-fios e sarjetas, naquele Municipío.
O pedido foi formulado flos termos do preceitUado no
artigo 2~' da Resolução n~' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observâilcia
dos limites fixado_s pela Resolução n~' 62/75, ta-mbém do
Senado Federal, visto que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS.
O Processo está instruído com todos os documentos
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade, bem como a Lei Municipal n~" 3, de 12-6-84, autorizadora do pleito sob exame.
Ante o exposto, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, pOr isso,- o nosso encaminhamento 'favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e ~écnica legislativa.
- -Sala das Comissões, em 17- de outubro. de 1985. - Ní~
valdo Machado, Presidente - Roberto Campos, Relator
- Luiz Cavalcante - Martins Filho - Hélio Gueiros ~lberto Silva - Nelson Carneiro - José Lins.
PARECER No 899, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Gastão M"Uller
. Sob exame O Projeto de Resolução n~' , de 1985, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de jauru
(MT) a contratar operação de crédito, junto ao Funco de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, no valor de
CrS 1.085.652.592 (hum bilhão, oitenta e cinco milhões
seiscentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e noventa;
dois cruzeiros), destinada a financiar a implantação de
galerias de águas fluviai~, meios-fios e-sarjetas, naquele
Município.
A matéria foi apreciada p_ela Comissão de EConoffiia,
flO que diz respeito aos aspectos sócio-econõmiCôs,-que
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a
prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo
e a capacidade de pagamento do solicitante.
A Com-issão--de ConstituiÇão Justiça pronunciou-Se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que compete a esta Comissão, opinamos
pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto pela
Comissão de Finanças, tendo em vista a situação financeira aflitiva -que se defronta a maioria dos municípios
brasileiros, em face da concentração das receitas tributárias a nível da União, e ser 6 in-Stituto âo endividamento o único mecanismo que dispõe para implementar os
programas de trabalho até mesmo as atividades básicas
do setor _social.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1985. _-_Nelson
Carneiro, Presidente- Gastão Müller, Relator.- Oc~
távio Cardoso - Martin9 Filho - Nivaldo Macha.do Altevir Leal - Benedito Ferreira -- Gahão Modesto Luiz Cavalcante.

e
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PARECERES NoS 901 e 9o2, de 1985

N•s 900, 901 e 902, de 1985
PARECER No 900, DE 1985
Da Comissão de_ Economia, sobre a Mensagem n'?
179, de 1985 (nO? 386/85, na origem) do Senhor Presi~
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Rio Branco (MT) a contra~
tar oper'ação de crédito no valor de Cr$ 543.197.257
(quinhentos e quarenta e três milhões, cento e noventa
e sete mil e duzentos e- cinQUenta e sete cruzeiros).
- -RflfttOr_: Sén&diú.--Aiexandre Costa
Características da operação
A-- Valor: Cr$ -543.19i257- (Correspondente a
22.232,97 ·uRTN de CrS 24.432,06, em
· Jan/85);
B-Prazos:
I - de cUrência: 3 anos;
2- de amortização: 12 anos:
C - Encargõs:
1 -juros: 6% a.a.;
2- correçào monetária: 70% do índice de
variação das ORTN;
O- Garantia: vinculação de _cotas-partes do
F!,!ndo d~. Participação dos Municípios
(FPM);

E- DestimJ.Çâº dº-S.r_eçgrsos: -implantação de galerias pluviaiS; ni.eio.S..:fios e sarjetas.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do p~dfdo, nos termos do parecer do
BanCo C~n~ral do B~asH_que, analisand() as finançãs Municipais; CofiStUtóu- qUe_ a riúlrgem de poupança -real do
Município, da ordem de Cr$ 164.550,0 mil mostra-se
b<J.stantC--superiof aOS diSpêiidios que sua dívida consolidada interna apresentará após a efetivaçào do empréstimo Pretendido e concluiu que a _ass_unção_ ~-o c?mprom-iS-So f1ão-dêVerá -traru,-àqUela -entiOade, maíores pressões
na execução Orça·mentáda de seus futuroS ex.ercícios.
A Secretaria de Planejamento da Presi4éncia da República (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Económica Federal considera viável técnica, económica e financeiramente .
.Assim- ~ndo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seg!linte:

PROJETO DFKESOL1J(:f\.0No-!25, DE _1985
AutoriZa a Prefeitura Municipal de Rio Branco
(MT) a elevar em Cr$ 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três milhões, cento e noventa e sete mil, duzen~
tos e cinqüenta e sete cruzeiros) o montante da sua
dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. i~> 1:. a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estp.do de Mato GiQsso, nos termos do art. 2~> da Resolução nl' 93, d.e li -10-76, do senado Federal, autorizada
a ·elevar o montante 9-e sua. dívida consolid~dii intenl-ã
em Cr$ .54fr97_.257 -(quinhentõs e q~are:ntã e .três milhões, cento e nov_enta e sete mil, duzentOs e cinqUenta e
sete cruzeiros), correspondente a 22.232,97 ORTN de
Cr$ 24.432,06 vigen[e emjaneiro/85, a firri dC. que possa
contratar uma -operação de crédito de igual valor junto à
Caix.a Econômica Federal, esta na qualidade_de gestora
do _Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à implantação de g~le_~as pluviais, meios-fios
e sarjetas, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo~
Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

-Sãiã -das Comissões, 26 de Setembro de 1985. -Álvar-~
Dias, ~residen~e em _e~~rcício_- Al~x~n~re_ Ço!ta, Re_lator --Gabriel Hermes- Carlos Lyra- Virgílio Távora
--José Líns - Severo Gomes.

Sobre o Projeto de _Resolução n~" 125, de 1985, da
Comissão de Economia, que ""autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Branco (MT) a elevar em Cr$
543.197.257 (quinhentos e quarenta e três milhões,
cento e noventa e sete mil, duzentos e cinqUenta e
sete cruzeirOs) o moilt<inte de sua dívida consolidada".
PARECER N• 901, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiç<>
Relator: Senador Roberto Campos
O presente Projeto de ·Resolução, da Comis_s~o de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n~" 179/85, do Senhor Presidente da República, autOriia a Prefeitura Municipal de
Rio Branco {MT) a contratar uma operação de crédito
no valOr de Cr$ 543.197.257 (quinhentos e quarenta e
três milhões, cento noventa e sete mil, duzentos e cinqUenta e sete cruZeiros) jünto à·ca"íxa Econômica Federal, destinada a financíãr a implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas_naquele Município.
O Pedido foi formulado nos termos do preceituado no
artigo 29 d::l Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, implicando, por conseguinte,_a_não ohs_ervância
dos limites fixados pela Resolução n~> 62(75, tarilbêm do
Senado Federal, visto que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social-FAS.
O Processo está instruído com todos os documentos
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os
recursos para satisfazer os comprorriissoS e a sua finalidude, bem como a-Lei Munici"pal n~'-21, de 20-06-84, autorizadora do p!Cito sob exame.

e

Ante o ex.posto, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescriçõ-es legais e regimentais aplicáveis à espéCie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade- e fécníca ICgislativa.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1985. -Nivaldo
Machado, Presidente- Roberto Campos, Relator- AI~
betto Silva- Martins Filho- Hélio Gueiros- Luiz Ca~
valcante - Nelson Carneiro - José Lins.
PARECER N• 902, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Rela_tor: Sen~dor Gastão _Müller
Sob ex.ame o ProjeTo cfe Resolução nl'
, de 1985,
de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Rio
Bmnco (MT), a contratar operação de crédito, junto ao
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS a contrata-r· Ope-ração de crédito, no valor de Cr$ 543.197~257 (quinhentos e quarenta e três milhões, cento e noventa e
sete mil, duzentos e cinqüenta e sete cruzeiros), destinada
a financiar a implantação de galerias pluviais, meios-fios
e sarjetas naquele Município.
A matéria foi upre~iada pela Comissão de Economia
no_ que diz resRei~~ aos aspectos sócio-económicos, que
pelo presente diploma legal, tendo em vista a
prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo
e a capacídude de pagamento do solicitante.
conclui~

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicídade_e técnica legislativa.
Nos aspectos que compete a esta Comissão, Opinamos
pelo acolhimef-JtO do pleito, nos termos do proposto pela
Comissão de Economia, tendo em vista a situação financeira aflitiva que se defronta a maioria dos municípios
bmsileiros e a releváncia do empreendimento para a co~
munidade em questão.
Sul~_dp.s ComissÇ>esJ 24 de_ outub~:_o d~ 1985 . . . :. . : NelSOn
CarReii-õ, Presidente, eventual.- Gastilo Müller-- Relator - Octávio Gii'doso - Martins Filho - Nivaldo
"t\1:ã.-Cbãd0 :.:..:--AitCVfr--Leal --Benedito Ferreira - Gaivão
Modesto - Luiz CaV81cante.
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PARECERES
N•s 903, 904 e 905, d~. 1_!85
PARECER N• 903, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nY

180/85, (nY 387/85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitu~
ra Municipal de São José dos Quatro Marcos (MT),
a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$
1.128.299.406 (um bil~ão, cento ~ ~~nte e oito mi·
Ihões, duzentos e noventa e nove lnil, quafi'O:Centos e
seis cruzeiros).
Relator: Senador Carlos Lyra
Com a _M_ens_aiem nY 180/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federa_l
pleito da Prefeitll_ra Municipal de São José dos QuatrQ
Marcos (MT), que objeliva contratar junto _à Caixil Eco~
nômica Federal, mediante_ utiliza~o de recursos do Fun-:
do de Apoio ao Des_eDv~lvimento Social- F AS, a operação de crédito abaixo caracterizada.
Caracte-rísticas da operação:
A - Valor: Cr$ 1.128.299.406 (corr.espondente a
46.18!,10 ORTN de Cr$ 24,432,06, erri jan785);
B- Prazos:
1 - de carência: 02 anos,
2 - de amortização: 12 anos;
C- Encargos:
I -juros: 6% a.a.,
2 .....- correção monetária: 10% do Indice de _variação da ORTN;
D- Gararitia: vincull!-ção de quotas do FuÕ.dÓ_
de Participação dos _Mun_icipios (FPM);
E- Destinaçiio dos recursos: implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas.
O ConselhQ Monetário Nacional pronunciou-se pelo

encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças municipais constatou que a margem de poupança real do
Município, da ordem de Cr$ 615.553;o milhões, mostrase bastante superior ao maio-r dispêndio que a sua d~vid~
Consolidada interna apresentará em 1988, após a efetivação do empréstimo pretendido e concluiu que a as~
sunção do compromisso não deverá trazer àquela entidade maiores pressõeS na execução orçamentária de seus
futtiros exercícios.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SAREM) foi ouvida, confofme voto
do Di_retor da. Dfvida Pública do Banco Central e informou nada ter a opor quanto à realização do empréstimo,
que a Caixa Econômica Federal cçmsi9,era viável ~~c~ica.•
econômica e financeiramente (Voto piDI~--:8.5/030 e~--_
nexo),
Entendemos que, se por um lado a postulante tem capacidade_ de pagamento, e por outro, os recursos serão
destinados a obras de saneamento infra-eStruturais naquele município, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos seguintes termos:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 126, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos
Quatro Marcos (MT), a elevar em Cr$
1.128.299.406 (um bilhão, cento e vinte .e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e
seis cruzeiros) o montante de sua divida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
Art. {(> É a Prefeitura Municipal de São José dos
Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, nos termos do
artigo 29 da Res.oluçã,o n9 93, de onze de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada inter-_
na, em CrS 1.128.2_99.406 (um bilhão, cep.to eVínteeoito
milhões, duzentos e nov:enta e no"_e mil, quatrocentos e
seis cruzeiros) correspondente a 46.181, lO ORTN de Cr$
24.432,06, em valor d~ janeiro de 19~5, a. fim de q~e p~_s
sa contratar uma operação de cr&iito de igual valor junto à Caixa EcQnômica, Federal, est~ na qualidade .de gestora do Fundo de Apoio ao Óesenvolvi!"ento SOcial__..,
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FAS, destinado à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e Sai]eias naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.
Art. 2(> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1985. -..--Álvaro
Dias, Presidente em exercício - Carlos Lyra, Relator Virgílio Távora --Alexandre Costa --José Lins Gabriel Hermes --Severo Gomes.
PARECERES N•S ~904 E 905, DE 1985
Sobre o Projeto de Resolução IJ9_126 de 1985, da
Comissio de Economia, que Hautoriza a Prefeitura
Municipal de Siõ José dos Quatro Marcos (MT) a
elevar em Cr$ 1.128.299.406 (um bilhio, cento e vinte
e_oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e seis cruzeiros.), o montante de sua dívida consolidada".
PARECER N• 904, DE 1985
Da Coótissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Roberto Campos
O Presente Projeto lje ResQJução, da ComiSsão de
Eoonornht_ do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 180/85~ do Senhor Presidente da República, ·autoriza a Prefeítura Municipal de
São_ José dos Quatro Marcos (MT) a contratar uma operação de crédito, n-o valor de ÇrS 1.12~.299.406 (um bilhão, cento _e vinte e oito milhões,_ duzentos e noventa e
nove mil, quatrocentos e seis cruzeiros) jt,~.nto à Caixa
Econôrn_i_c-ª _Federal, destinada a financiai" a ifnplantação
de galerias de águas pluVia-iS, meios-fios e sarjetas, naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
artigo 29 aa Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal,. implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites fixados pela Resolução 09 62/75, também do
Senado Federal, visto que os recursos a_ serem repassados provêm do Fundo de ApoiO ao Desenvolvimento
Social - FAS.
Q processo estâ instruído com todos os documentos
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os
recursos p_ara satisfazer os compromissos e a sua finalidade, bem como a Lei Municipal n9 32, de 20-3-84 autorizadora do pleito sob exame.
Ante o exposto, verifLca-se qu~ a Proposição foíeiaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicá_veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Sã.iã-diis-Comisões, 17 de outubro de 1985 . . .,. . . Nivaldo
Machado Presidente- Roberto Campos, Relator- Luiz
Cavalcante - Martins Filho -Hélio Gueiros - Alberto
Silva - Nelson Carneiro -José Lins.
PARECER N• 9Ó5, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Gastão Müller
Sob exame o Projeto de Resolução n9
, de 1985, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetíva autorizar a Prefeitura MuniciPal de São José dos Quatro Marcos (MT) a contratar operação de cré~
dito no valor de CrS I.l28.299.406 (um bilhão, cento e
vinte e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos ~ seis cruzeiros), destinado a financiar a im. plantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas naquele Município. A matêria foi apreciada pela Comissão de Economia,
no que diz respeito aos aspe-ctos financeiros, que concluiu pelo presente Diploma Legal, tendo em vista a
príõridade do programa a ser custeado pelo empréstimo
e a capacidade de pagamento do solicitante.
_
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável. no que tange aos aspectos de_ CO!Jslitucionalídade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aSPecios q'ue compete a esta Comissão, opinamos
-pelo acoihime~to do pleito, n~~_termo~ do proposto pela
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Comissão de Economia, tendo em vista a situação financeira aflitiva que se defronta a maioria dos municfpios
brasileiros, em face da concentração das receitas tributáriaS n1ível da UniãO, e ser o iristituto do endividamento o único mecanismo que dispõe para implementar os
seus programas de trabalho.
Sala das ComiSsões, 24 de outubro de 1985.- Nelson
Carneiro, Presidente, Gastão Müller, Relator - Octávio
Cardoso - Martins Filho - Nivaldo Machado - Altevir
Leal- Benedito Ferreira- Gal vão Modesto- Luiz Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. I (OSecretário.

E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 322, de 1985
"Dispõe sobre a criação da Policia Ferroviária Federal, e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:

Art. l9 1!. o Poder Executivo autorizado a criar a
Polícia Ferroviária Federal, vinculada ao Ministério dos
Transpcrrtes e com a atribuição de realizar atividades de
policiamento preventivo e repressivo tanto fio interior
das C9rn-posições ferroviârias em tráfego, quanto nas vias
férreas e nos pr~prios que constituem as instalações das
estradas de ferro federais.
Art. 2(> A Polícia Ferroviária Federal será estruturada e funcionará nos moldes da Polícia Rodoviária Federal, api-oveitaridO-se_im seus quadros os atuais guardasferroviários e demais pessoal das estradas de ferro que exercita atividades relacionadas com vigilância e segurança.
Art. 39 Os recurs~s financeiros com que as estradas
de ferro de âmbito federal mantêm o pessoal d.a área de
segurança e vigilância serão, a partir do primeiro exercicio posterior à v_igência desta lei, transferidos para a
Polícia Ferroviária Federal.
Art. 4\> Ó Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
A rt. 59 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Embora possuindo guardas-ferroviários, que exercitam atividade variada às vezes relacionada com segurança e vigilância, o fato é que as estradas de ferro seressentem da inexistência de um verdadeiro organismo policial a atuar eficazmente em seus trens ou nas estações çle
embarque e desembarque, assim como ao longo das suas
vias f"erreas.
No caso dos próprios que constituem suas instalações
(estações etc.), as falhas são supridas, nem sempre a contento, diga-se, mediante requisição do policiamento civil
ou militar para a guarda de seus bens e valores, assim
como para a prevenção de distúrbios e outras finalidades.
Nas composições férreas em tráfego (trens), porém, é
que a ausência de policiamento próprio se faz mais sentida, vez que nem a polícia ciVil nem a militar estão em
condiqõ~ de integrã-las permanentemente. O guardaferrovJâno ou guardaMtrens é que, efetivamente, desempenha a função policial, como num navio, sendo certo,
entretanto, que ele não possui a mesma autoridade ou 0
mesmo aparato legal de um capitão para praticar atas
preventivos ou repressivos muitas veZes necessários. E,
quando ocorrem situações mais graves, não escapa de ter
que socorrer-se da polícia comum, nem sempre materialmente preparada para tais emergências.
·Por tais razões e pelo mais que se conhece .das dificuldades inerentes aQ policiamenlo nos trens e nas estações
ferroviárias, oU mesmo nas linhas férreas, estamos pro-
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pondo a criação de uma Políciã Ferroviãria FCderal, que
funcionaria nos moldes da Polícia Rodoviária Federal.

Sala das Sessões, 2'9 de outubro de 1985. Carneiro.

Nelson

o-sR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palav-ra ao nobre Senador LoJJrival Baptista, por cessão
do Senador Jorge Kalume.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronurt·

(Às Comissões de Constiliilçâo E- Juiii(Q, de Trans~
portes. Comunicações e· Obras Públicas, ·de- Serviço
Púhlico Civt1 e de Finanças.)

cia o seguinte disc~rso.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
N_ão me seria lícitQ deixar de registrar desta tribuna as
homenagens tributadas em São Paulo nos dias 20 e 21 de
outubro, ao Presidente do senado Federal, Senador José
F~agelli.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido à:s comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações qUe vão ser Iidas pelo Sr.
1"'-Secretário:

--=-

SUo lidas as seguintes
Of. GSGM-054(85

Em, 23 de outubro de 1985.
Senhor Presidente:

Co_munico a VOssa Excelência para as· deVidos fins
que, a partir. da presente data, passei a iritegrit os Qua~
dros do Partido d.o Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB.
Na oportunidade, reitero a Vossa ExcelênCia proteStos
de consideração e_ apreço. - Gabão Modesto.
Em 29 de outubro de 1985.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País, a partir de 3 de -noverilbro pl:ua,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art.

36, § 211, da ConstituiçãO e art. 44 do Regimento Interno,
participar do 5511 Congresso da Arilerkan Society ofTra~
vel Agents - ASTA, na cidade de Roma, Itália.
Atenciosas saudações, - Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (José Fnigelli) cações lidas vão à publicação.

As

comuni~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu os Oficiõs n'ils Sf40 a S/42, de 1985 (N~'s 530 a
532/85, na origem), do Governador do Estado de Santa
Catarina, solicitando, nos termos ~o -~tem IV do aitigo
42 da Constituição, autorização-do Senado Federal a finl
de que aquele Estado possa realizar operações de _empréstimos externos nos valores, respctivamente, de DM
10.000.000,00 (deZ milhões de Marcos Aiemães), USS
52,000,000.00 (Ci"nqüenta e dois ffiilhões de dólares americanos) e USI57,600,000.00 (cinC:jUe-nta e sete milhões e
seiscentos mil dólares americanos}, para os fins que especifica.
As matérias serão despachadas às ComisSões de Finanças c de Constituição- e JU.Siíça.
·
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Encaríiinhado
através da Mensagem n" 153, de 19 de abril de 1982, a
Câmara dos Deputados, junta!llente com exposição de
motivos datada de 12 daquele mês e subscrita pelo Ministro de Estado das Relações ExterioreS, Sr. Ramiro Saraiva Guerreiro, foi aprovado pelo Senado federal o texto do Convênio sobre Transporte Terrestre ·prõnleiriço
de Carga, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 19 de fevereiro de 1982, e
posteriormente promulgado o Decreto Legislativo n'il 88,
de 25 de outubro de 1983.
Entrementes, a Câmara dos Deputados apreciou e encaminhou ao Senado, acompanhado da Mensagem Jli'
106, de 21 de março de 1983, e de exposição de motivos
datada de 16 do mesmo mês, assinada pelo Ministro
João Clemente Baena Soafes, o Projeto de Decreto Legislativo n9 30/83 e que, versando matéria idêntica, deu
origem ao Decreto Legislativo n9 25, de 22 de outubro de
l985.
Desapercebido o lapso pelas duas Casas do Congresso
Nacional, e estando em pleno vigor o convênio supraCitado, esta Presidência manifestou, à Presidência da Republica e ao Ministério das Relac_ões Exteriores, seu entendimento segundo o qual o Decreto Legislativo nl' 25,
de 1985, está prejudicado, não mereceJiCfo portanto,
prosperar quaisquer atas necessários à sua ratificação
pelo Poder Executivo.

Tive a satísfação d.eacQ.ryJ_panhar o eminem~ Senador
durante a SL,la permanência em São Paulo ,quando verifiquei <1 amplitude, excepcional signifiCação 'das hoffiena. gen-s progrumadas para enaltecer a personalidade do insigne Pfesidente do ·congreS:so Nacion3.1 qúe, rlo d"esempenh<? d"e s.uas i_m~sas r~SpO:iisahifidades, -além de correspondêr"Yêõnfiança de sé:ús Pares e da clasSe politica,.
saube-conquistar a credibilidade, admiração e o profundo respeito do povo brasileiro.
O roteiro prOgramado Co"meçou àS· fo horas do dia 21
na Sóciedade Rural Brasileira, onde foi recebido Pelo-Sr.
Presidente, Dr. Flávio Menezes, e pronunciou, no auditório da Sociedade Rural, uma substanciosa conferência
sobre a Assembléia Nacional Constituinte, seguida de intCilSo"s debates.
--.
~··
Antes dessa solenidade, o Senador José Fragelli concedeu entrevista coletiva à Imprensa, ocasião em que dialogou com os jornalistas a r:espeito dos problemas mais relevantes da atu~lidade _brasileira.
Dc::pois _d~ conferênci_ã foi agi'-aciado com a Ordem dos
VelhoS iõrnãlistas·Pilõ Pfesldente da Entidade, o jornalista Paulo Amaral de Mello, seguindo-se, então, um ai~
moço que lhe foi oferecido pelas lideranças da classe ru~
ral de São Paulo, no Automóvel Clube.
Ãs 15 horas, o Presidente do Congresso NaciOnal foi
recebido com honras militares pelo Comandante do II
Exército, Generãl-de-Exército Sebastião Ramos de Cas~
tro, com o qual manteve proflcuo diálogo.
_.
_
Na Câmara de Vereadores de São Paulo, foi pi-estada
eX:preSsTva homenagem ao Senador José FrageHi, quan~
do, num clima de raro entusiasmo cívico, o Presidente do
Senado recebeu a medalha Anchieta, a mais importante
e significrití"va !áurea, somente concedida pela Câmara
Municipal de São Paulo às personalidades que contrí~
.buem, de maneira decisiva, para honrar e dignificar, pelo
exemplo e desempenho excepcional, cargos ou missões
em que, por ventura, se destacam a serviço do bem e da
Pátria.
JustJficando a outorga da medalha Anchieta ao Senador José Fragelli, o Vereador Marcos Mendonça, Presi~
dente da_ Câma~a Municipal de São Paulo, destacou em
priiileTro OJsCursO ·a SegUinte:
..A gratidão do povo paulistano pelos relevantes
sefvíçoS ·que -Ci âígno e compefenie Presidente do
Congresso Nacional vem "prestando à Nação, honrando e fortalecendo o Poder Legislativo, que é a
base deste discurso da democracia do País."

AO--ensejo, Solicitei-a fncorporação desse discurso ao
texrO deste pronunciamento,_ como um documento que
constitui, tambénl, uma homenagem ·ao- Congresso Nacional, ao enaltecer a personalidade do seu nobre Presidente.

O Si". Passos Pôrto- Permite V,

Ex~

um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Pois. não. Ouço,
com muito pr~úf, o·ap::lTte de V. Ex~, eminen~e Senador
Passos POrto.
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Lourival Baptis~
ta, V. Ex~ jú nOs representa quando faz este discurso, em
vi.rtudc_ das homenagens que foram prestadas ao nosso
PreSidente, pela Cáinara_ de Vereadores da Cidade de
São Paulo. Creio que_é âO nosso 9.çver, .nãq s6Cfa C~m?
ra Mun"íCipal de São Paulo, mas de todo o Senado, reconhecer as virtu_des de dignidaçl~ públ_ica, de competência,
de isenção e, ·sobretudo, de espírito público que preside a
vid_<!_d_esse grande matogrossense que, na Presidência do
Sena_do Feder.ale do Co_ngr_e_sso_ Nacional, tem mostrado
a_swt.tr:.tdLçilõ:-de-dígnidade, de austeridade e de amor à
causa púb!lc..1. Quero solidarizar-me com V. Ex', que
fala -em· nome de Seigípe; pelas homenagens, na hora
oportuna em que pede a transcrição do discurso que S.
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pronunciou naquela Casa do povo da Cidade de São

Paulo.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex', eminente Senador Passos Pôrto, pelo seu aparte que
muito enobrece o meu pronunciamento.
--O Sr. Neisoa C8rn-eiro- V. Ex• dá licença para um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com imenso pra~
zer, Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Acho que o nobre Senador
Passos Pôrto não percebeu o espírito do discurso de V.
Ex•- usand_o uma frase comum- quando se solidarizou em nome de Se-r8ipe. com a sua resPonsabilidade de
Vice-Preside~te desta Casa, com a sua larga tradição de
homem público, com a sua figura de Conselheiro nos
dias agitados da Nova República, pensei que S. Ex' fosse
falar em nome do Senado Federal, em nome _de todos
nós. E a minha intervenção é exatamente para fazer em
nome do Congresso Nacional. Eu que sou dos presentes
mais velho, em nome do Congresso Nacional, que aspalavras do Senador Passos Pôrto não sejam apenas de SerM
gipe, mas das representações nesta Casa de todos os Es-:.
tados, seja da Federação brasileira. seja da, consciência
constitucional do Pais que muito deve à presença, à atividade e à dignidade que caracterizam os atos do Presidente José Fragelli. Era só isto~ O nobre Senador Passos
Pôrto, tão enrraízi:i.do com os prob!Cmas da sua terra,
não pegou desta vez o espírito da coisa.

O SR. WURIVAL BAPTISTA -

Muito grato,

nobre Senador Nelson Carneiro, pelo seu aparte, pelo
depoimen~o que dá a respeito da personalidade do Presi·
dente José Fragelli, e também acerca do aparte do Senador Passos Pôrto, o qual comojâ disse, muito enriqueceu
o meu pronuncia"mentci, não sô Por S. Ex~ ter falado
também em nome_de SCJ!gipe, como agora V, Ex• comM
pletou falando em nome desta Casa.
Os dois apartes ampliam e fortalecem este pronunciamento, porque presente aquelas solenidades, vi a maneira pela qual o nosso Presidente foi tratado e a maneira
como S. Ex•lá se desincumbiu das missões que o levou a
São Paulo, debatendo os problemas e enaltecendo o desempenho do Congresso Nacional.

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço, com muito
prazer, o nobre Senador Aderbal Jurema.

O Sr. Aderbal Jurema- Senador Lourival Baptista,
aqui falo em nome de um jovem Partido, o Partido da
Frerite Liberal, que não tem compromisso com o passa~
do, mas que cultiva o passado como herança para o futuro. Por isso é que trago aqui a palavra do meu Partido.
no momento em que o Congresso Nacional tem sido, vez
por outra; vítima de uma campanha não digo injusta
mas descabida, porquanto o problema de justiça ou injustiça é sem dúvida muito subjetivo. Em verdade, o que
nós obser_vumos nesta Casa, com a homenagem que V.
Ex• relata, é que a personalidade do atual Presidente do
Senado Federal e do Congresso Nacional - Presidência
que S. Ex• sabe e todos nós sabemos ser transitória, diante da renovação natural que se processa, de dois em dois
anos, no Cnngr_es_so Nacional- é, no entanto, marcada
pela pei-SonaHdade de iúU horriein digno, de um homem
que ingressou na carreira política por vocação e não por
necessidade de s_obrevivência. Por isso é que estãmos
aCjiií; par"ii-iloS associar às suas palavras, às palavras de
um ser,gipano que tem, sem dúvida, a responsabHidade
de trazer sobre os ombros aquela geografia brasileira tão
engrandecida por um Gilberto Amado, por um Tobias
Barreto. Por isso ê que o seu pronunciamento é, sem dú~
vida, uni.a rlOf~. de destaque ne.sta Casa, no momento em
que, como agora, precisamos nos unir em torno de um
Presidente que, com sensibilidade e com amor à demo~
ci"ilcí:i, tem sempre procurado demonstrar que Mato
Grosso tem também homens de grande valor. Finatizan~
do, associo-me e congratulo-me pelo gesto que V. Ex•
tev~_de tra~er à C~a o relato do que aconteceu na conferênCia ou pãlestra que o Senador José Fragelli realizou,
das homenagens que recebeu, porque essas homenagenS,
sabe o Presidente José Frage!li, não são patrimônio de
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sua vida particular; essas homenagens foram feitas também ao Congresso e ao Senado da República.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•. eminente Senador Aderbal Jurema, pelo seu aparte
que é um valioso depoimento a respeito da personalidade. da envergadura do nosso Presidente, Senador: Jo.sé
Fragelli. Na verdade, as palestras e os reciindos contatQll
que teve em São P_aulo, foram ouvidos com o máximo
respeito. S._Ex•, mais de urna vez ac-entuou_queexercia a
Presidência do Senado e d-9 Congresso Nacional f:Om
dignidad_e, exercendo a Presidêncht, tendo sempre contado com o apoio dos Senho-res Se.no\ldores, em de(esa d9.~
intereSSes- superiores dos respectivos Estados e do Pa_ís.
Muito grato 'a V. Ex!?_ emi_!!_~it~e_S~n~~or Aderbal Jure-

ma.
Pelo seu aparte, que muito valoriza o nosso pronucia-:
menta.
De~ejo acentuar_OJ. fidalga acolhida que nos foí propor~
cionada__ por figuras de destaque da socied~de paulista,dentre as quais menciono- o ~mpresário José Augusto
Leite de Medeiros; o Dr. F:l~vio Menezes, President~_ da
Sociedade Rural; e o Coronel Geraldo Martins, Chefe da
Representaç1lo do Governo em Mato _Grosso cfSão Paulo.
Eram essas as breves considerações que me competia
fazer ...

O Sr. Cid SainPaio- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com pi'azer, eniinente Senador Cid Sampaio.
O Sr.--Cid Sampaio- Ilustre Senador Lourival Baptista, estou ouvindo com atenção o pronunciamento de V.
Ex~ e queria salientar que as suas observações, na reaHdade, fazem justiça a uln hOmem cuja" persórialida"de ho
Senado da República passou a se conStituir um exe-mplõ
para este País. Como brasileiro, víveu os últimos- anos
contrafeito e, às vezes, até envergonhado de posições que
eram tomadas no Brásil. Vejo na posição do eminerlte
Presídente do Senado, cuja "tígurã V. Ex• exalta,_um
exemplo e talvez o centro nucleador de uma novapoStura nacional. São os_çristais que provocam a pr'eCipifãÇãO
numa solução saturada; são os a.gentet> que desencadeiam uma reação química pela açãO de presença que, na
n~alidade, no mundo físico, determinam a mudança do
estado daS coisas. Homens como o Presidente do Senado
Federal podem, na realidade, dentro da conjuntura bra·
sileira, exercer, nõ terreno cívico-moral deste País, o papel desses elementos que na natureza provocam a mudança de estado. ~ de se esperar que a atitude pública
não só dos responsáveis pela direção, mas o comportamento da própria coletividade brasileira, possa realmente se impressionar e se enquadrar nas normM-de respeito
à ética e de civismo, que o exemplo do Senador José Fragel!i pode desencadear no BrasiL V. Ex•, como homem
que conheço há muitos anos, homem cuja vida é exemplar, ressaltando esse aspecto do posicionamento do Presidente José Fragelli, também dignifica a figura· de-Seriador da República e estou certo que serâ essa a influência
que, na realidade, um dia, há de propiciar, a estê"País um
ordenamento ético e moral que a todos nos orgulhe.
Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito grato, eminente Senador Cid Sampaío. Esta comunicação que estou fazendo sobre a viagem do eminente Senador José
Fragdli a São Paulo, foi co-mpretãda, pelo seu notáVel
aparte, enaltecendo u pessoa do nosso Presidente. Agradeço, também, as amâveis referências felüts a rrieú respeito que muito me sensibHizãram. Os apartes dos eminentes Senadores Passos Pôrto, Nelson Carneiro, -Aderl:ml
Jurema e de V. Ex•, completaram com eloqUênCia iCOn~
cisão este pronunciamf:nto, ã respeito da personalidade
do Presidente do Senado Federal o qual em todos os momentos, no decorrer de sua viagem, elevou o nome do
Congresso Nacional.
_
Eram estas as breves considerações que me_COfE!_p~tia
fazer, depois da honra e da satisfação de ter acompanhado o Senador JQsé Fragelli durante sua via_~m a São
Paulo, nos dias 20 e 21 de outubro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito berQ!
-talmas. O orador é cumprimentado.)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- Srs. Senadores; sou obrigado a tomar alguns instantes de V. Ex•s,
pai-a agraãecTr os pronunciamentos que acabam de ser
feitos. Em primeiro lugar agradeço o noss,o Senador
Lourival Baptista, que me deu a grande satisfação e a
honra de ser por S. Ex• acompanhado nessa visita a São
Paulo, no_dia2l desJe mês._ quando a Çii-mara Munic!pal
da cidade de São Paulo, houve por bem outorgar-me a
-Medalha Anchieta, pOr serviços prestados ao Poder Legislativo, diria mefhor, talvez, aos poderes legislativos
deste País: o nacional, os estaduais e os mun.iápals. S.
Ex• fiz um relato completo da nossa tecwção na capital
paulista e não apenas pela Câmara, Muni_cípal de São
PaulQ, mas ;!inda por uma parte de sua s_ociedade: t; pela
sociedade rural brasileir<J, o1,1_de- tivemos a oportunidade
de debates interessantes sobr~ particular01_ente a problemát1ca- rufai do nosso País, Parece-me_. que: eq,contros
COmo esse, que tivemos na sociedade rural brasileira, po·
deriam se suceder com outrqs Senadores da nossa Casa,
em centros como o çia capital pauljsta1 onde_empresârios
~~- d!!çj_içam ªs_ suas atjvídade_~ s,ej~m_ r_ura.i~, _sejaJJJ. ~n9us-.
tria_ís,-s~jam d~ coloni_za~ão-e_t~l!l<~:S ouiiãs, ~que- Q gran~
d_e Cent~Õ paUliSt~_ é c_õrTiõ <:iueUni res-Umo de todo o Pai!i~
l}isse inUlto bem o Senador Aderbal Jurema que a medUlhit qiie lhe foi conferida, não foi a mim, José Fragelli,
foi ao Senado da República, na pessoa do seu Presidente,
porq_~e nós n~_~_efesa d~ nos~a Casa e do Poder Legislativo, em dias passados, nos unimos em torno daquilo que
compreendemos e entendemos ser a ati vidade do homem
público no Brasil, de todos os l;lomen_s_ p~blicos Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores: QUililOo;-ãtraVés da irilprensa, em debat~s. sobretudo naquele pronunciamento que ao lado do eminente
Presidente da Câmara dos Deputados, Dr. Ulysses Guimarães, nós procuramos poSicionar as atividã.des do Poder Legislativo e procuramos fazer entender à opinião
pública, o complexo do nosso trabalho de homens públicos, Senadores e Deputados, que não se cingem às ativi:
dades das duas Casas do Congresso Nacional, em todas
essas manife$tações, em todas essas explicações· a opini1lo pública nacional, eu me pronunciei de acordo com
o modo de pensar e de sentir d~ta C~sa, _S~-~Câ;mara
Municipal de São Paulo me ou_tQrgou esta honra excepcional e muito alé, dos meus méritQs pessoais, que é a
Medalha de Anchieta, na verdade, a Câmara concedeu-a
ao Senado da República. Quero reiterar aqui o meu
agradecimento ao Senador Lourival Baptista que me
acompanhou naqueles dias e naquelas horas extenuantes, na verd_ade, porque não tivemos quase momentos de
descanso, mas muito gratificante em todos aqueles coolatos na cidade de São Paulo'Quero agradecer as palavras extremamente generosas
que só esse convfvio amigo; que todos nós cultivamos
nesta_ Casa, pode justificar as palavras do S_enador Passos Pórto, as palavras do Senador Nelson Carneiro, do
eminente representante por Pernambuco, Senador Ader- .
bal Jurema e meu amigo e v~lho companheiro de tantas
lutas o Senador Cid Sampaio.
Agradeço a V. Ex•s as referências que_ sei são bem_ manifestações do coração dos meus companheiros de Senado e não dos meus apoucados méritos.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador César Cais. (Pausa;)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sena.dot: Carlor Lyq1..
O _SR. CARLOS LYRA (PFL- AL. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senad9.(es:
Permitam-me que fuja aos temas da política- partidária,_ t~o fraqüentes nesta tribuna, bem com_o os da
m<J.cro-economia, ultimamente discutidos nesta Casã,
cofn íO.teligência e veemência pelos seus cultores, em de-fesa- de diferentes prin.cípios.
Sei ser, tais temas, válidos e necessários neste nescer da
Nova ·República, porqu_~ neles modOs de ação administratiVa, social e política de regime em transição.
Entretanto, quero convocá-los a, juntos, refletirmos
iiobfe- a necesSidade de !im decidido :;~.poio das lideranças
políticas, empresariais e sindicais à ação do Governo do
Pies!Qe~te José Sarney em prog:ra~as, planos e projetas
que visem, em profundidãde, a reconstrução ·da vida na·
cional.
-
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Em meu último pronunciamery_to destaquei a importância de um pacto moral, a ser celebrado entre os diversos seg__mentos da sociedade brasileira, considerando-o
como forma de restabelecer a credibiliaaae de nosso
País, tido como razOavelmente sério, na herança de dign_iO.ade. Qps~nO?SQS_ colonizadores e na afirmativa elo·
qüênte_ da~no.ss!J. _HistQria.
Em verdade, somos um País sério, honesto no cumprimento de suas obrigações internacionais, firme nos seus
posicionamentos, apesar da repetição de fatos que têm,
nos últimos anos, deslustrando esta condição. Silenciemos, por instantes, sobre tais fatos, para que possamos
nós debruçar sobre a reatidade brasileira, em análise sem
apixões, sem retaliações, acusações, radicalismos.
Acabo de regressar de Montevidéo, onde, com outros
companheiros, tive a oportunidade de participar de uma
reunião extraordinária do Parl_amento LatinoAmericano, em debate o problema da dívida externa dos
nossos países.
A unanimtdade dos pronunciamentos dos delegados
àquela r~união deixo_u cla,~o gue, nas atuais condições de
juro_s e- prãZos, -é impossívél para os países latinoamericanos. pãg~-r a_s suas dívidas. S_obre isto aqui jâ-ouvimos pronunciamentos dos companheiros que estiVerum _comjgo na capital do Uruguai.
Entendo que também importante, em tais pronuncia·
mentos, não só os números das dívidas, jurOs e- prazos.
Importa considerar a nova atitude que os pa[ses industrialízados terão de adotar para alguns países do conti·
ncnte_latino-americano, nas suas relações C:-onosco.
Nós não podemos ser par.a os países ~.;redores simplesmente um ..problema", focos de inflação alarmante, cor·
rupção, violências, atentados aos princípios básicos dos
direitos humanos, ditaduras de direita ou de esqu_erda,
fome, miséria. Sempre a fazerem a pergunta: suas lide~
runças pederão se fazer respeitar na discussão da dívida
externa em foros internacionais?
Creio que devem os paises da América Latina adotarem uma medida diplomática, coerente e firme, no senti·
do de ser reconhecida a existência de uma nOva realidade
nesta região.
No nosso caso, acredito que o Brasil tem potencial necessário para repidamente voltarmos a recuperar nOssa
dignidade no cenário internacionaL
Tenho como verdadeiro que não caberá aos países credores considerar com seriedade esta parte do mundo.
Isto somente aconteçerá quando países como o BrasU fim arem uma atitude de credibilidade, de soberanas decisõ_es, corretas e_ eç~_r;:~josas.
Assim, portanto, reafirmo a minha convicção_da JJ.{~.
gente necessidade d~ um pacto moral entre todos os segmentos da nosSa sociedade, restituindo-lhe a credibilidade na ação. política e administrativa interna, no respeito
entre os poderes, na consol[dação da democracia.
Ao recuperar a sua credibilidade interna, o Brasil recupera, igualmente a sua dignidade no cenário internacionaL
Abro um purênteses.
Parabenizo o Sr. Ministro Dilson Funaro por suareceiJte afirmativa de que o programa de reajustamento de
nossa ~çonomi~_súâ primeiramente aprovado pelos brasileiros, representados pelo Congresso Nacional, antes
de apresentado aos nossos credores e ao Fundo Monetário Internacional.
Os.Srs. Ministros Aureliano, Roberto Gusmão e João
Sayad das Minas e Energia, da Indústria e Comércio e
Planejamento, respectivamente, acabam de criar um grupo interministerial com 51 objetivo de ser reavaliado o
Programa Nacional do Alcoot
Em pronunciamentos anteriores destaquei a importância do sistema canavieiro, matéria • ima para a pro~
- dução de álcool no meu Estado; onde gera cerca de 180
mil empregos diretos, responsável, portanto, pela sobrevivência de cerca de 900 mil pessoas, contribuindo com
68% na formação da receita estadual.
Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Da maior importância para meu Estado serão as decisões dessa Comissão. Elas se refletirão, com força construtora ou destruidora, no futuro de minha gente e de
minha terra.
Esta comissão foi criada após uma série de notícias
que iam desde declarações do Presidente da Petrobrás,
afirmando o prejuízo daquela empresa na compra e v:_~-.
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d<l do álcool a protestos de plantadores de cana e industriais do álcool a respeito da política governamental paia
esse sistema produtor.

O Conselho Nacional do Petróleo propõe a redução
da produção alcooleira e a Petrobrás garante não mais
possuir recursos para a aquisição do álcool produzido no
Nordeste, que deu início a- sua safra há pouco mais -deum mês, além de pretender que o Governo incentiVe uma
maior produção de veícti!Os à -gasoliria.
·
Temos no Nordeste hoje mais de 6 milhões de toneladas sem autorização de moagem. -Em meu -Estado em
torno de 3 milhões. CasO fosse 8tefidida a proposta do
CNP este número duplicaria: Com
vefdadeira ciise
social sem precedentes.
Tudo isto sob a alegação de dfficiítS na COnta ãicoOI e
da quantidade de gasolina estocada.
Um dado à imediata análise: o lucro da Pctrobrãs, no
primeiro semestre deste ano, foi de 3,9 bilhões de cruzeiros.
Em recente reunião, a qual compareci, convocada pi:la
Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, o Proál-_
coo! foi debatido. Dela surgiu documento enviado aos
Srs. Miilistros da Indústrii -e- dó Ccimércíci Cdãs l\1in-as e
Energia mostrando a existência de -uin VOJUii1e eleVado
de cana sem autorização de moagem, que se não colhidas
provocarão um gr,we problema social e económiCO, bem
como oferece sugestões sobre a operacionalidade da produçãO do álcool.
Parece-me ser necessário ·que, neSta- Casa, seja de_batido profundamente toda a problemática do prográriia do
álcool.
Geralmente, a discussão do Proálcool tende para posições extremadas. A favor ou Contra, desde quando sejaa questão enfocada em termos de preços e custos ou da
segurança nacional, da vulnerabilidade da nossa econo:
mia.
A primeira posição parece-me incorrer em erro, ao colocar o problema unicamente na perspectiva de curto
prazo e dos atuais preços de mercado, ignorando üma
avaliação do Proálcool em termos econômicos e sociais,
fato que ratifica a racio'rialldade económica do Programa;·é- de se verificar que os custos do -álcool carburante
tendem a diminuir, a médio prazo e os da gasolina, cuja
matéria-prima, o petróleo está em processo de exaustãO,serão ascendentes a longo prazo.
Destaque-se que embora sendo uma indústria nascente, a do álcool, já Possui custOs- refãtivanieriteliã:ixos,
pelo fato de já dominarmos sua tecnologia, isto significando que, a curto prazo, os ga-nhos de baixa de custos
deyem superar os usualmente registrados nas indústrias
nascentes..

·uma

O Sr. Cid Sampaio -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. CARLOS LYRA --Com muito prazer.
O Sr. Cid Sampaio- Senador Carlos Lyra, a sua intervenção, neste momento, é importante. V. Ex• referiuse, inicialmente, a um pacto social que pretende ser estruturado no País e depois há um problema peculiar a
uma região e ameaçadora até da_sua estabilidade social.
Senador Carlos Lyra, realmente_, nós estamo~ na _Nova
República, todavia algumas estruturas _f!ludaram pouco.
Continuamos 3 assistir-a PETROBRÁS afirmar Que tem
prejuízo nas operações com o álcool, todavia, o preço de
compra do álcool é muito iilfe-rior ao preço de venda do
álcool em mistura com a gasolina. A PETROBRÁS
agrega 22 a 25% do álcool na gasolina e vende ao preço
de gasolina para os distribuidores, portanto, descontadas as despesas de distribuição. Dá uma margem de lucro grande e isso não_aparece. A contabtlidade mesmo
do Conselho Nacional de Petróleo não dísCrimina os resultados que obtém.através das operações de recebimento e arrecadação que faz dos produtos que recebe. Falarse num pacto-social é realmente indispensável para o
País- e tem razão o Presidente José Sarney- diante da
trágica herança que recebeu. Todavia, se observarmos o
que é necessário sei' Teíto e o qUe coritinua a se fazer neste
País, com relação a problemas fundamentais, passa-se a
duvidar um pouco de que esse pacto possa, na realidade,
atingir os objetivos que o País pretende sejam ating_idos.
Por exemplo, no problema do consumo do álcool. Desde
t 973 a importação de petróleo feita pelo Brasil representa uma soma vullosa. Começamos a importar 12 bilhões
_ de dólares de petróleo. Desses 12 bilhões de dólares, em
1

função do aumento da produção nacional, eles hoje estão reduzidos a 5 ou 4 bilhões de dólares. Todavia, ainda
representa um esforço enorme para o País, quando nós
poderíamos ter eliminado boa parte desse déficit, ou por
outra, desse déficit aumenta diariamente a dívida externa
brasileira, se tivéssemos -provurado substituir em transporte pesado o álcooL Fez-se o motor diesel para queimar um tipo de óleo. E agora, como pretexto para Continuar it importar a gasolina alega-se que ê preciso importar a gasolina para não faltar óleo para os morotes diesel. Hoje, faz-se motor para os combustíveis mais variáveis, os mais diferentes: hidrogênio para as naves espa-ciais. No entanto, o Brasil interrompeu e não desenvolveu protótipo pesado para queimar álcool nos carros de
transporte pesado também. Jsso obedece, ou isso tem um
objetivo, a uma ca:isa preconcebida. E, lamentavelmente,
eu, que venho acompanhando, como vem acompanhando V. Ex' o programa de álcool no Brasil, sentimos e
percebemos que existe um freio, um obstáculo permanente, que é ã influência da PETROBRÁS, A PETROBRÁS tem funcionado no Brasil como funcionam
no mercado internãCional as multinacionais. Hoje multinacional com sede neste País, a PETROBRÃS está mais
vOltada para os interesses da empresa do que para os interesses da Nação, esquecida de que é uma empr:esa estatal. Que multinacionais tOtalmente independentes assim
procedem é condenável, mas que assim proceda uma empresa estatal, mesmo multinacional, é duas vezes_ condenável. Felicito V. Ex' ilustre Senador Carlos Lyra, pela
análise que vem fazendo e espero que o Brasil tenha
forças realrriente para resolver o problema dos combustíveis líquidos que, em parte estão vinculados a um grande
probterruúociar no-Pãís. O problema do álcool no Brasil
nüo se prende somente às importações de petróleo. Nós
nos embandeiramos em arco porque foram descobertas
grandes reservas a oitocentos metros de profundidade.
-A-inOa não temos tecnologia para ir buscar o petróleo lá
em baíxo.-EssaS-rê:servas-Já.estãO incorporadas como se
elas fossem imediatamente exploradas. No entanto, o
consumo brasileiro de petróleo em relação aos estoques
ou·u reservas definidas e localizadas, significa uma explOração predat6rla, porquanto não temos reservas para
mais de "7 anos de exploração contínua. No entanto, o
_cO:mbust_ível renovável, cuja tecnologia o Piiís desenVolveu, vai sendo escanteado, porque não coincide o interesse-do seu desenvolvimento com o interesse de uma
multinacional brasileira; v. Ex~ está de parabéns, Senador Carlos Lyra, pelas observações e pela análise judiciosa que vem fazendo.

O SR. CARLOS-LYRA- Nobre Senador _Cid Sampnio,_ conheço V. Ex• um grande expert nesse assunto,
por isso incOrporo ao meu modesto pronunciamento o
aparte de V. Ex'
A primeira posição parece-me correr em erro ao colocar o problema unicamente na perspectiva de curto prazo e dos atuais preços do mercado, ignorando uma avaliaç1io do PROÁLCOOL em termos económicos e so_ciais, fato que ratifica ·a racionalidade econõmica.-do programa e diz verificar que os custos do álcool carburante
tende a din:ünüir a mêdio prazo e os da gasolina, cuja
matéria-prima é o petróleo, está em processo de exaustão
serão ascendentes a longo prazo.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite uma observação?
O SR. CARLOS LYRA- Nobre Senador Benedito
Ferreira, ouço o seu aparte.

O Sr. Benedito Ferreira- Queria colabora·r_ com _v.
Ex• mesmo Porque preciso chamar a atenção do nobre
Senador Cid Sampaio pela responsabilidade, pela liderança que ele exerce sobre todos nós, quando versa sobre
economia. Gostaria de chamar a atenção de V. Ex• para
uma colocação e parece que V. Ex• aborda a coisa pela
rama, por falta de tempo talvez ainda de ter se aprofundadà sobre o·_ assunto. Porque, ita realidade, a gasolina
representa 18% sobre o barril de petróleo refinado, ~ a
adição de 25% na gasolina poderia representar de lucro
se o preço da PETROBRÁS não fosse um preço que não
é praticado em empresa privada alguma. E veja_'{. Ex• o
petróleo vem sendo calculado pela PETROBRAS e, o
foi, até dia 17 de outubro com o dólar a 4 mil e 370 cruzeiros, quando já estava a 8 mil e 300 cruzeiros. Depois
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desse aumento do dia 17 de outubro, o preço do petróleo
foi reajustado mas fixando o dólar a 6 mil cruzeiros e a
PETROBRÁSjá paga por ele 8 mil e 400 cruzeiros. Veja,
então, V, Ex.' que os meandros dessas empresas estatais,
para nós que somos empresários e que estamos sujeitos a
falência__se os nossos negócios forem mal administrados,
nós que n1io temos o socorro permanente do suor do
c_on_tribuinle_ para suprirmos os desmandos administrativos da nossas empresas e, pelo contrário, nós temos é a
tenaz permanenty do Fisco, do "Leão". De sorte que,
realmente, o problema do álcool foi muito bem colocado
pelo ilustre Ministro Aureliano Chaves. O álcool, inques_tionável, tem que s_er encarado como um problema
estratégico e é o que V. Ex• realmente, enfaca. Ele é muito mais motivo de_segurança nacional do que do nosso
imediatismo económico-financeiro. De qualquer forma,
eu gostaria que o nobre Senador Cid Sampaio examinas-·
se esse_aspecto porque~ na realidade, querer culpar o álcool pelo prejuízo da PETROBRÁS- Q prejuízo está é
na estrutura global da coisa, a começar pç_lo preço mentiroso e fictício que se atrjbui ao dól~r para efeito da ~ase
de cálculo do preço. Eram essas as ObservaÇões, pedindo
a V. Ex_' que me desculp<isse por ter-me alongado tanto.
O Sr. Cid Sampaio -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS LYRA - Eu agradeceria. Porque,
dentro do raciocínio do meu discurso, entro na conta
ex:atamente do álcool. Gostaria, se possível, terrttinar o
meu pronunciamento e, de"pois, receber os apai'fes.
O Sr. "Cid Sampaio- AgUardo o término dO discurso
de V. Ex• e logo em seguida lhe darei o aparte.

O SR. CARLOS LYRA --Apesar de válidos argumentos em favor dos defensores da tese da segurança nacional, da vulnerabilidade, ela sofre do vício de apoiar o
seu poder de convicção em situações de crise, na ocorrência de situ::Jções anómalas.
Creio que não será correto julgar o Pro álcool em termos de preços relativos e competi vidade, nem é suficiente apresentá-lo como cap::lz de reduzir o impacto de crises internas ou internacionais.
Ele se justifica quando atinge os seus básicos objetivos: reduzir as importações brasileiras de petróleo e propiciar trabalho e melhores condições de vida a milhares e
milhares de brasileiros, fixando-os nas zonas rurais e,
conseqüentemente, evitando o crescimento do processo
de migração para os centros urbanos, gerador de graves
problemas sociais- e econôrriicos.
Com este pensamento, não excluo a necessidade de se
baixar os custos do setor alcooleiro, nem de se ignorar a
suã- contribuição à segurança nacionaL
0-PROÂLCOOL foi implantado visando a obter internamente algo que não tínhamos dinheiro (dólar) para
adquirir no exterior.
Este objetivo foi plenamente alcançado.
.t excepcional o aumento da produção de álcool no
periodo de 1973 a 1983. Em uma década este aumento
foi de 12.190 vezes.
Absurdamente, pelo seu sucesso, o ProálcOol passou a
ser at.acado pelos que afirmam que seus pesados investimentos não atendem a necessidade alguma, simplesmente geçam sobras de gasolina, face a est.rutura do refino do
petróleo, que é ditada pela demanda de Diesel, assim não
está cumprindo seu _objetivo o da economia de divisas,
esquecidos que, a partir desta constatação, tomou forma
o bem sucedido esforço para mudar a estrutura do refino
do petróleo em nosso País.
Raciocinemos sobre estas informações.
AS -inlPOifações to til is de petróleo em 1983 foram de
36,691 toneladas equivalente petróleo. No caso da inexistência do Proálcool as nossas importações deveriam
ser de 47.848tEP.
O SR. PRESIDENTE (José Frugelli)- Se V. Ex• precisar cu prorrogarei por 15 minutos o seu tempo. (Pausa.)
Consulto o plenário-se concorda com a prorrogação,
por 15 minutos, da hora do Expediente, para que S. Ex~
possa concluir o seu discurso. (Pausa.)
Continua V. Ex~ com a palavra.
O SR. CARLOS LYRA- Tenninarei o mais breve
possível, Sr. Presidente. Considerando o custo mêdio do
tEP importado naquele uno, que foi de 213,2 dólares,
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conclui~se

que este Programa proporcionou em 1983

uma economia ao Brasil de 2.378 bilhões de dólares.

Além de inquestionavelmente ter alcançado o seu objetivo, o Proálcool responde, hoje, pela atuação da nossa
indústria automobilística que não teria tido condições de
suportar as adversos anos, se não fora a fabricaçãõ-dos
veículos movidos a álcool. Prese:nte, como grande contri·
buiçào, está o Programa nos investimentos agrícolas e
industriais, pela força do impacto causado pela operação
das destilarias.
No campo social o Proálcool abriu formidãvel oferta
de empregos, em momento de recessão, absorvendo uma
mão-de-obra não e semí-especializad<~., e miriirriiZando os
efeitos desta mesma recessão em todo o território ri.aciOnal, particularment~ na região nordestina.
Gerou receitas públicas, direta e indiret_amente, estas,
nàtadamente, pela indústria automobilística, com um
elevado aumento do !CM para os estados produtores.
PermitO-me destacar um inform~: No Nordeste, o
Proálcool criou 825 mil_ empregos diretos. Na minha
Alagoas 292 mil. Outros resultados não tivessem sido
obtidos, creio que estes, de geração de empregos no Nordeste, e de economia de divisas, seriam bastantes para
que fosse proclamado o êxito deste Program~, comb~ti
do, preterido muitas vezes e, princip~almente, ainda não
apoiado como reclama e merece.
Abre-se agora uma nova perspectiva para o nosso álcool. <J mercado norte-americano, aberto em decorrência da legislação antipoluição que exige a substituição do
chumbo tetra-etila, como aditivo à gasolina. O substituto normal é o âlcool. A produção brasileira na sãfr~
1984/85 foi de 9.243 bilhões de litros.
A necessidade do mercado ameriçanQ ê expressivo, no
entanto, dificuldades relacionadas com as ondas protecionistas_ dos países industrializados, tem trazido certo
complicador às nossas exportações. Louva-se aqui a atitude firme e decidida_do Ministro Roberto Gusmão em
favor dos nossos interesses.
Não existe dúvida -no entanto que o nosso âlcool se
acha diante de um grande e auspicioso mercado consumidor.
Vejamos, juntos, o resultado da ..Conta Álcool" _após
a sufra 1984/1985, esquecendo, agora, os aspectos da
possível exportação do álcool. Inicialmente cabe esctarecer que o Proálcool, ao substituir a gasolina, permite
maior produção de óleo diesel, pelo mesmo dólar gasto
com a importução de petróleo. De 1975 a 1984, o Brasil
produziu 39,179 bilhões de litros de álcool, que equivalem a cerca de 22,2 bilhões de barris de gasolina, que custariam 7,737 bilhões de dólares. O Pllís investiu no mãXimo 5 bilhões de dólares no Proálcool, com desembolso'
em cruzeiros, e 250 milhões de dólares com recurso externo. Os 5 _bilhões de dólares representam investimento,
putrimônio, estoque, assistência social, emprego, geração de rendus, circulação de_di_nheiro no comércio e
____
--=
_
nas indústrias locais.
O custo equivalente dos barris de gasolina significa
economia na ordem de 7,4 bilhões de dólares, economia
esta reforçada por estar assentada em divisas fortes.
A partir de 1984, a economia. de divisas por ano, em
dólares reais é. de I ,8 b_ilhão.
Na safra 84/85, um balanço geral das receitas e de:spesas envolvidas na produção e c_omercializução do álcool
revelu um lucro de mais de 1,5 bilhões de _cruzeiros.
A receitu foi de 3,916 bilhões contra uma despesa de:
2,317 bilhões, nesta considerad<~,s as despesas com subsídio de equalização de c_u_stos, subsídio de investimentos,
defcrença entre o preço do álcool hidratado na bomba e
as diversas remunerações e custos financeiros de _estocagem.
Ainda consideraria como receita adicional o valor de
148 bilhões de assistênçj;,u_ocial e 1,8 bilh_ões de econo·
mia de_ divi_s_a_s. Tais n(imeros falam elÕqüCntementesobrc o que é e o que representa o Programa do Álcool.
O resto são os interesses contr;,triAdos de grupos, privilégios inadmissiveis concedidos e, ainda preservados, aempresas estatais mais pT-eocupad"ãS Com os seus lucros
do que com os verdadeiros interesses do I?afs.
N::io me move desejo de polêmicu. TragO ao d~bate o
problc-m:1 do Pro{llcool visando unicamente o sev fortalecimento, o fortaledmento da economia nacional e,
principulmente, pretendo que seja ele conhecido em sua
plenitude e reconhecida lJ sua contribuíção pura a tarefa
de reconstrução do Pa[s.

DIÁRIO DO CO.NGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou um otimista, sem
ser _um Panglo~s 4e Voltaire.
SOu_um otiin_isti-na â.!lálise do qU~ ocorre em nosso
País, no ver as nossas trudições, no sentir a capacidade
de trabalho de nossa gente. Sou um otimista porque
creio nas nossas lideranças, na força da nossa juventude,
no querer de um povo em encontrar os seus verdadeiros
camirlhos; e- ser presença na construção de um mundo
me_lhor, destruídas as odiosas disparidades sócio~n~i~as entre indivíduos e regiões, com justiça e real
fraternidtide.
E sendo otimista, crendo no político, no empresârio;
no trubalhador, no estudante brasileiro, entendo que é
chegª-._d_Q_Q_mom_~I1.!Q de dirigirm_os os nossos esforços em
direçà9 à cqnso.lidação do programa semelha-nte iõ ·cro
álcool, isto visando a superação da crise que nos aflige,
que nmfpreocupa, que nos humilha.
Gfullde é a potencialidade dQ Brasil, na riqueza do seu
subsolo,__ E_l!..força de sua terra, na pujança de sua indústria, na comunhão de propósitos -e Objetivos dos seus filhos_.
Louve-se, assim, os que construíram, através dos tempos, esta Nação. E unidos, façamos deste País uma verdadeira democracia, desenvolvido e confiante em seu futuro
- o:sr.

Albert~. ~iiYa-

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS L_YRA- Concedo o aparte ao nobre
Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Siha- Gostaria apenas, nobre Senador
Carl_os Lyra, fie incorporar a minha solidariedade ao dis~ursõ-âe V'.~EX~ Também dizer que esta Casajâ pode começar uni ffiutii'ão,-o muflrão da resístêcia_- vamos dizer assim- contra aqueles que acham que para resolver
o problema dos transportes ou o problema industrial,
tem-se que importar pet~óleo. Nobre Senador, V. Ex• coJõcç.!:' ;.t questão no se':l d_evido lugar. O álcool pode substity~ ThTãlfilellte O petróleo, no que diz respeito a comb_us~_ível automotor. Tanto o motor do ciclo ato, como o
do ciClo dieSel trabalham com- álcool desde que adaptados as conveniências de cada motor, razão pela qual poderíamos produzir todo o álcool necessário à substituição do diesel. Caso não queiramos assim agir; ·po..;
der íamos usar o petróleo que a PETROBRÁSjá prodUz;
tirar o diesel, substituindo o restante por álcool aditivado. E o Brusil pode produzir a quantidade de álcool. que
be!TI quiser, se associar à produção de álcool des::anª à d~
álcool de mandioca, pois V. Ex~ sabe que a produção de
mandioca _é_a vocação da terra do Nordeste, _e se acabaria com o-"bóia-fria", porque haveria trabalhO durante
todo o an~_· Quando acabasse a cuna, entraria· a mandioC<I, e o cO-ffibUstíyel para destilar o álcool da mandioca
seria o excesso-do bagaço de cana. Não querer fazer isso
é ímpatriótico e poderlamos levantar aqui uma barreira
~~-ritra ÇJS·-qy~~S~<!_ i!_ri_pa~~iót_ico~. Parabéns__~ V. Ex~
O Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex' u,m aparte?

ó ~sR: CA:Q.LQS-(.YRA- co-ncedo o aparte ao nobre
Senador Cid Sampaio.
o--sr: Cid Sampaio- Senador Carlos Lyra, o problema é tão _g~ave, as afirmações são tão dnicas, que estarreCeu um brasileiro e até nos leva a ficar corados quando
o"t1vinioS dizêi'-que o·"Brãs"il é um País sério. Os homens
que falam em- ilome du PETROBRÁS, que diziam que
saía mais barato o uso do petróleo, contabilizavam o
preço ~do petróleo, considerando o valor do dól:o~r de CrJ
4.370,_ até outro dia. Agora, corrigiram para CrJ 6.300.
O é!Ofar está a mais de Crl8.000, Mfl.s, não é apenas isso,
nobre Scn<ldor! Todo o Brasil sabe que o dólarjimportação;quc recebe subsídios, dispensa de impostos e tudo
equívale, no mínimo, a uma vez e mela__ o valor do dólar
oficl<Jl. Então, equivaleria, no mínimo, a Cr$ 12.000, três
veu:s mais do que o preço cobrado. No entanto, tal afirmação é feita de público em relatórios oficiais, como se
estivessem fa\undo para o país da Beócia. lss_o irrita~ porque nâõ-lem justificativ_a_nem explicação. Disse o Sena.dür i\lbertó Silva agora, repetindo o que S. Ex• já disse
v(lt!<lS vezes, o que já repeti outras vezes, da utilização do
álcool, substituindo integralmente o óleo diesel, o full
oil;- que j[Cestá praticamente substituído por lenha, por
bugaço c onde era indispensável, em deterlninandos li·
pos d~ uque<:imento, no interior de deternlinadas máqui-
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m1s ou em trocadores de calo( - o full oil, produzido
pelo óleo brasileiro, extraído no Brasil, sobra. Portanto,
vê-se em tudo issõ lima armação artificial e cínica a que,
hmentavelmente, somos obrigados a assistir e, mesmo
depois do advento da República Nova, ainda não tivemos oportunidade_ de mudar. Mas, espero que a nossa
vóz, a cora~em ·de afirmar o que estamos_ afirmando, o
que afirmou V. Ex•, possa ter alguma intluência neste
País e que, neste pacto social, que se pretende fazer,
corrijam-se ess·as distorções, porque elas talvez prejudiquem em Cãráter definitivo o p<iclo a que todo o Brasil
aspira e que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República pretende realizar. Muito obrigado a V. Ex~
O SR. CARLOS LYRA- Agradeço ao nobre Senador Cid SampHÍO.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conceda a
Pulavw ao nobre Senador Passos Pôrto, para uma breve
comunicação.
O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.} - Sr. Presi~
dente e Srs, Senadores:
No último dia 23 de outubro, em La Paz, CaPital da
Bolívia, tomou posse na Presidência da Associação dos
- Industriais Latino-americanos, o nosso companheiro Senador Albano Franco. É motivo, Sr. Presidente, de justo
orgulho para todos nós, sobretudo nós, Senadores e nós,
brasileiros, ter na Presidência daquela entidade que congrega os· industriais da América Latina, neste instante em
que todos estamos somados como países devedores, com
problemas graves de comércio e deterioração no procesSo de trocas, ter, na Presidência daquela entidade, criada
em 1962; Um braSileiro jovem, jâ Presidente da Confederação Nacional da Indústria e que tem, no exercício desS<J. Presidência, se comportado com patriotismo, dignidade, isenção e, sobretudo, na defesa desse setor dinâmico
da sociedade e_ d<J econQrQÍa brasif~ira, tão i!llportante
nos dias diffceis que estamos vivendo.
A AI LA, no seu XXI Congresso, deu posse ao Presidente, Senador_ Albano Franco. No próximo ano, ela- se
rei.m-irá no Rio de Jane_iro, no seu XX li Congresso dos
Países Latino-americanos. De certa forma, ela complementa a ALALC-Associação Latino·americana de Livre
C'omércíO, e é mais-um instrumento de coesão dos países
di Aró.erki:i.'"Lalina·,-tãô inSulados, tão divididos, tão sem
conitln'icáção'; no instante em que o Mundo precisa dessus áreas de influência na defesa dos interesses comuns
das n-a-ções em desenvolvimento.
De modo que, Sr, Presidente, como é uma comunicação, peço a V. Ex' considere parte integrante deste
meu pronunciamento, o discurso pronunciado pelo emi·
nente Senador Albano Franco, quando da posse na Presidência da referida entidade.
Era o que eu tinha- a_ dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
PASSOS PORTO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
POSSE DO SENADOR ALBANO FRANCO NA
PRESIDÕNCIA DA AILA
Discurso pronunciado em 23-10-85
Em La Paz, Bolívia.

Em agosto de 1984 saudamos, em Buenos Aires, por
delegação dos seus membros, os industriais presentes ao
XX Congresso da AI LA. Hoje, em nome da Confederaç5o Nacional da fndústria, entidade que representa os
industriais brasileiros assumimos, com imensa satisfação, a Presidência da Associação de Industriais
latino-Americanos.
t: .:onfOrütdor constatar, em meio aos dramas do
mundo atormentado pela corrida armamentista, assustado com os cõnnitos Norte/Sul, que a AlLA permanece
na luta em defesa dos objetivos que nortearam a sua
criação em 1962. Ass[m, ela persegue, com o mesmo e
inlcial entusiasmo •. a integração latino-americana, a for·
mulação de umª política industrial comum, o estímulo à
ução unitáiia regional e internacional dos empresários,
!idelidade ao processo de desenvolvimento econômico e
social tendo por baSe; especiafmente, o prestígio âa livre

,,
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iniciativa, o ·bern~estar da pessoa humana e o melhora~
menta técnico e_ cultural do operariado latinoamericano,
A atual situação latino-americana é filha da crise, seja
a crise da injusta ordem econó_mica e financeira internacional. seja a crise que, de modo_especial nos anos 1982 e
1983 levou à queda do Produto Interno Bruto da América Latina, conseqüência dif diminuição dos investimentos e deterioração dos níveis de produção e emprego.
Contido, ou inviabilizado o crescimento, prosperam os
conflitos sociais, morosas ou difíceis, nessas condições, e
reativação da produção industrial _e a desejada inJe-gração da América Latina, hoje séria e gravemente comprometida pelo endividamento externo, que asfixia e
ameaça a plena expansão das s_uas fQrças produtivas.
Não é a hora de contarmos a história do endividamento latino-americano. Inaceitâvel, contudo, é uma América Latina castigada pela inflação e o desemprego, gerando superávits comerciais qUe, com a· aval do Fundo Monetário Internacinal, irão ser devorados pela comunidade financeira internacional. Sedenta de capitais, a
América Latina, no contexto desta política suicida,
transfere, paradoxalmente, para o exterior, recursos que
poderiam aliviar antigas e pfC:OCU:panteSdificuldades.
Estamos conscientes dos obstáculos que envolvem e
desafiam, estrutural e institucionalmente, nossos países,
certos, igualmente, da Conferência Económica de _Quito
ao consenso de Cartagena, de que a América Latina não
deve ser responsabilizada, de forma unilateral, pelos dramas que afetam também os países desenvolvidos e credores. Apesar de injustiçados e perplexos os latinoamericanos, em proveito da e_conomia mundialJ postulam, não ê de agora, a revisão dos critérios de condicionalidade do Fundo Monetário Internacional e melhores
condições de prazo e carência nas operações de renegociação da dtvida externa, hoje, não inferior a400 bilhões
de dólares. Os devedores, porém, não têm sido ouvidos
pelos credores, o próprio Estados Unidos, ora ameçand_o_
a área com barreiras protecionistas, no casO inoportunas
e insensatas, ora penalizando-a com taxas de juros que
impedem a redistribuição do ônus ·da crise e anunciam
·
catastróficos incêndios políticos e sociais.
Evidencia-se, sem "ressentimento ou sofisticação, que a
crise da América Latina é um aspecto da atual desordem
econômlco-fina_n,çeira mundial, desordem quejâ não inspira nem sustenta antipáficas e superadas hegemonias. A
verdade é que, para tristeza dos ortodoxos, credores e
devedores não se agridem, convivem, ricos e pobres, homens e países, não se. excluem, coexistem.
Os industriais, artífices personagens do desenvolvimento são ou devem ser da maior importância tática e
operacional na superação da crise latino-americana, ora
agravada pelo endividamento externo. Importa a maneira de vê· la, ótica qUe trarisCende; de imediato, o monetarismo dos banqueiros. Não é delirante nem impertinente
o empresariado, que, firme, consicente, bravo, confessa
sua inquietação ante a presente e injusta dívida extrena.
O Presidente José Sarney dizia, em discurso recente, na
ONU, que o pre(:o do endividamento não é do atr~so
nem tampouco, o da fome ào povo. O Governo brasileiro dá, assim, exemplo de objetivo e lúcido inconformis-:..
mo, incorformismo que ê evidente esffniulo à união dos
países latino-americanos na defesa de interesses tão comuns quanto econômica, soCial, política e contiii.entalmente vitais.
A dívida externa do Terceiro Mundo, especialmente
da América Latina, sai do guichê para o debate, reajeita
o tratamento técnico para adquirir outra ou nova dimensão política. Ela, finalmente, diz respeito às condições de
vida dos nossos povos, sacrificados pela queda do produto real, pelo desemprego e pela fome. A incômod~ e
inocultável situação latino-americana é tão dramãttca
que vincular o pagamento de juros a uma parcela deter~
minada das exportações, jã não parece ser a conduta
mais correta. Dir-se-á que até a proposta de novos recursos aos países devedores e de uma participação maior do
Banco Mundial nos processos de reescalonamento dos
débitos externos, na forma sugerida por James Baker,
Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, afigura~se
aceitável, porém, não deixa de ser insuficiente. A América Latina deseja, é verdade, pagar as suas dívidas, mas
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quer, antes de tudo, evitar o caos político, a explosão social.
A problemática econômica, financeira e social da

América Latina é __uma ~6. o que contra-indica a existência de várias e C<!._usuísticas fórmulas para erifrentâ-la e
resolvê-la. Unida, consciente, uma só voz, uma mesma e
idêntica vontade, __a América Latina pesa em qualquer fcrum internacional; Seja para questionar p-roteciOhiSmo
indesejâveis e postular preços justos para seus produtos e
mercadorias, seja para fortalecer, estrategicamente, a sua
solídariedad~_e protestar contra as taxas de juros que, há
anos, a empol:l_r_~m e humilham, Nenhum país sobrevive quarido só trabalha para pagar empréstimos. Não há
a médío pràiO, solução para os problemas da América
la_tina ~n_quanto ela, para exclusiva alegria dos banqueiro~. permenece sujeita a taxas e sobretaxas que a escravizam e dilaceram. As atuais e vorazes taxas de juros não
são menos sinisfras do que as bombas do terrorismo alucinado.
_A América Latina, fundamental à sobrevivência do
_ Ocidente, à partir dos seus industriais, sensíveis à participação do seu operar(ado, deve colocar, como meta da
maiOi))fiõfidade, sua real e possível integração, maneira
objetiva dela contribuir efetivamente para o estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional.
Ao concluirmos_ e_sta intervenção, é nosso desejo dei.xar registrado, agora, em nome de todas as delegações
visitantes, o nosso especial agradecim"'ento à"Câmar_a Na~
cional de Indústrias da Bolívia, na pessoa do seu Presidente, Ing. Hans Aeschbacher, pelo seu empenho na orgariii:ação deste XXI Congresso que foi coroado de absolutO sUcesso. Agra-decemos- ãinda a simpatia e a gentileza_ dós. industriais bolivianos e reiteramos, desde jâ,
nosso mais cordial convite aos companheiros para o
XXII Congresso da AILA a ser reealizado, em 1986, no
Rio de Janeiro.
Pretendemos dar continuidade ao programa de trabalho da Associação cumprido com brilhantismo pelas entidades que nos antecederam, e é nossa intenção não esmorec_er na defesa dos interesses latino-americanos dentro do difícil contexto mundial. A dificuldade, contudo,
nãO ê--i-inóftC: da-~perança.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência

convoca sessão extraordináría a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutás, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
- Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
N\1 26, de 1984; e
- Redação Firi3.1 do Projeto de Resolução N9 98, de
1985.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aloysio Chaves - Alberto Silva -José Lios- Luiz
Cavalcante.-_Albano Franco- Luíz Viana- Mauro
Borges- Jorge Bornhausen.
O SR. PRESI[lENTE (José. Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
_ -ltem 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 201, DE 1985- COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência - art. 371, c,
do Regimento Interno.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n9 2Ql, de 1985- Complementar, de autoria do Senador Benedito-Feireira e outros Senhores
Senadores, que cria o Estado do Tocantins e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n's 707 a
709, de 1985, das Comissões:
_
.
-de Constituição e Justifiça, de Serviço Público
Civil e de Finanças.
(Dependendo de Parecer das referidas Comissões
sobre a Emenda n9 1, de Plenário.)
A PreSidência lembra aos Srs. Senadores que a n;tatéria
constou dí! Or.dem__ do Dia da sessão de 8 do cor_;-~nt_e,
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tendo sido a discussão encerrada, retornando às Comiss-ões em virtude de recebimento de emenda em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes,
para emitir o pareCer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HELV[DIO NUNES (Para emitir parecer.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:Em decorrência de emenda apresentada em plenário,
pelos nobres Senadores Mauro Borges e Hélio Gueiros,
retorna a esta Comissão o Projeto de Lei Complementar
n~' 201, de 1985, do Senado, que "cria o Esfado do Tocantins e dá outras providências".
Alterando o art. 29 da proposição, reduz a área da unidade a ser criada a trinta e oito municípios, fazendo-a limitar com os municípiõS de Ponte Alta do Norte, Silvianôpolis, Porto Nacional, Paraíso do Norte, Miracema
do Norte e Araguacema.
Também retira, do art. 39, entre as opções para a escolha da capital do futuro Estado, o Município de Gurupi,
como cons_e_qüência da exclusão da retração do paralelo
sul, que compõe o limite meridional da unidade que se
pretende criar.
Alega-se, na justificação, que a eXclusão de Municípios -situados ao sUl da área proposta resulta do fato de
não poder o Estado de Goiâs deles abdicar, porque isso
influiria ~m __sua_e_conomia. Alguns deles levaram o Estado a empenhar-se em onerosa dívida, mesmo em moeda
estrangeira, para custear-lhes importantes serviços urbanos e projetes agrícolas.
Ademais, defesa da integridade de Goiás exige que
não lhe sejam tirados c-opiosos recursos naturais, sem reparação pelo custeio de investimentos estruturais na região que se quer desmembrar.
A emenda foi tempestivamente apresentada. Constitucional, jurídica e de boa técnica legislativa, no mérito
também merece apr-ovação, como proposta de alteração
dos arts. 29 e 39 do Projeto.
E o parecer.
O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra a V. Ex~, pela ordem.

Concedo a

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- É normal, nesta Casa
Sr. Presidente, quando se trata de matéria em regime de
urgência - e não vai nisto nenhum propósito de censurar se_quer os nossos auxiliares na AsSessoria ou ria Secrét~ria, especialmente sendo uma área que nós sabemOs
como trabalha, como_ se esforça para propiciar o bOm
andamento dos trabalhos nesta Casa- mas gostaria de
chamar a atety.ção do Senado para um equívoco que a
Diretoria de CoTnissõeS estâ cometendo, na elaboração
dos pareceres, quanto a esta Emenda do Senador Mauro
Borges.
_Eu dari~ as razões, Sr. Pr_esidente: a primeira, a fundamental, e a maior e mais grave, é que na Emenda do Senador M_a_u.::o Borges, se -pede exclusão do Municipio de
Niquelândia, que não está incluído no texto do projeto.
Logo, Sr. Presidente, minha tentativa é de demonstrar
que S. Ex• Senador Mauro Borges, no afã - e não vai
nisto nenhum propósito de magoar S. Exf, pois sabe ele
do-apreço-e-da estima que lhe tenho- de alcançar o seu
objetivo, que é impedir a divisão territorial do Estado,
pede a exclusão, por exemplo, de Natividade, de Dianóp
polis e de Paranâ. Ora, são municíPios históricos que, no
ano de 1809, capitanearam o movimento pela emancij)ãÇãO daquela região, pela divisão do território- este é
o aspecto histórico.
O aspecto geográfico, geoeconômico e geopólítico, é o
fato de que aqueles municípios que constam do Projeto
São exatamente aqueles que compreendem a Amazônia
legal de Goiás, e eSpecificamente os Municípios contem~
piados na Amazônia legal, são a-queles que estão. inseri~
dos no texto do Tocantins. Ficariam, assim, os 355 mil
quilómetros que constituirão o Estado de Goiás. como
-- féitüiõeséêlltes, compreendidos na área da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. E o Esta~
do de Tócantins, excl~ído dessa Superintendência e sujeito à Jiii-idição ~a SUDAM.
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Outro fato, Sr. Presidente- este é mais grave- fo~ a
pressa·de S. Ex~ ern emendar para obstaculizar a tramitação do Projeto, quando pediu a exclusão do Município
Formoso, de Goiás, e dó Município de Niquelãndia, municípios esses que não poderiam estar no texto do projeto, porque estão fora da t\maz:ônía legal, como d_e f?tO
não são enumerados nem nomeados para constar do
projeto.
Por isso, Sr. Prcsidente._sQJicíto aos Srs. Relatores,
que vão rever o seu voto em plenârio, para qUe- aieiitem
para es..<;es vícios da emenda de S. Ex•, que tornam, __sem
dúvida alguma, impossfvel dar o parecer até pela juridicidade e pela constitucionalidade, Realmente, é injurídica retirar aquilo que lá não está.
_
Sobre o aspecto financeiro, mutila completamen:re o
projeto a nível da Comissão de Finanças, porque, na rêa:lidade fazemos uma divh;ão que já existe, de falo, áté-nó
texto da Constituição, cfue é a definição da Amazônia
gal.
-~
- --- ---Por tudo isso, Sr. Presidente, entendo _que a emenda de
S. Ex• o Senador MaurQ Borges deve, por: uma ques~ão
de justiça e até de bom senso, ter parecer contrário e não
favorável, como parece que à primeira visfã-TOràirf esses
os pareceres encaminhados aos Srs. Senadorc;;s para que
concordando proferissem voto- favorável à mencionada
emenda.
_
_ ___
__
Muito obrigado a Y. Ex•, Sr. Presidente. (Muito bem!)

te=-

O Sr. Mauro Borges- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges, Pela ordem.
O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pela ordem. Sem revisão do or_ª_dor_.} ~Sr. Presidente, Srs. Se-_
nadQres:
Citado nominalmente pelo eminente Senq.dor Benedito Ferreira, devo fazer alguns esclarecimentos. Realmente, houve pre.<;sa e não podia deixar de ser desde que foi
colocado em regime de urgência o projeto de criação do
Estado de Tocantins, que me parece uma criação absurda, sem nenhuma razão própria entrar em regime de ur:
gência e que prejudica o exame normal da matéria. Mas,
houve um engano de S. Ex', ao se referir-à ínclusão-do
Município de Niquelândia e de outro, se não me engano,
o Mina-Sul na minha emenda. Inicialmente, a assessorifl
cometeu esse engano, mas ao ler - conheço bem a g~
grafia do meu Estado - retirei esses dois municípios
__
que, realmente, estão bem mais ~o suL
Agora, com relação à questão d_a Amazônía Legal,
isso não tem nadã a· ver com·a criãção do EStã<to do To~
cantins. I: como se a SUDENE, que vai até Minas Gerais, tivesse qualquer relação com o projeto de divisão
daquele Estado. NãO tem nada a ver uma coisa corh a
outra.
Aproveitando esta oportunidade, querei ~itfarl:rfeStãf
mais vez à Casa a preocupação de·muitos Hderes da população, de·autorldades do meu Estado, contrãrio_à divisão, sobretudo numa região que está incluída no ,Projeto
da divisão do Estado de Goiás, a Região Nordeste, que é
uma vasta região do onde tenho recebido dezenas e dezenas de telegramas, telefone.mas, cartas,
cumprimentando-me e pedindo para lutar no sentido de
que eles não sejam incluídos nó Estado de Tocantins;
preferem ficar no Estado de Goiâs.
O que fiz foi, realmente, apresentar emenda reduzindo
bastante a arca, porque não tem cabimento dividir o Estado de Goiãs prafiéamCnte em duas partes, sendo- o Es=tado de Tocantins um pouco menor do cj_ue o renúmes-=cente Estado de Goiás.
Então, quando alegaram que o tamanho do estado é o
maior empecilho à sua boa administração, achei que não
seria justo q-ue- o pretenso Estado de TocantinS ficasse
com uma área tão grande. Acho que deveria- ficar ·com o
Estado de Goiás.
Realmente, sou contra a divisão de uma fórroa d~fi.ni.:._
tiiiã. ApCrias apfesenti a effienaa-p-orque era o que mecompetia "fazer, segurido o Regirilentó da Casa~ ffias, nã:
verdade, sou contra o projeto. Acho que ele não tem cabimento porque, na verdade, a União vãi gastar uma
quantidade enorme de dinh.eiro, numa época inoportuna, com a cdação de um estao que vai enfràquCcer are~-

gíào norte e sul do m~u Estado. Nós, que temos agora~
perspectiva de ser um grande Estado, com a soma das
duas partes, vamos enfraqut:ct:r-nos politicamente, ficando um estado no sul, o Estado de Goiás, um Estado no
Norte, o Estado de tocantins, realmente, ainda, sem ex~
pre..<isão.
_Outro aspectO: O Projeto é flagrantemente inconstitu~
cional quando legisla em matéria financeira, gravando,
nesta hora terrivel, com um déficit iihe-nso o Tesouro
Nacional.
Portanto, respeito a opinião do nosso eminente colega, Senador Benedito Ferreira, e degutros_mais que de~
fendem essa idéi~,_ mas entendo que não tem sentido.
_Hit_f"!lt,titp_s -ªn_Q:~_1_!alv~_ yps_ 30 o Triângulo Mineli"o era
fran_cament~ _sç_12_aratis_ta. Ell:-s ãchava_ffi q_Ue_-não- ti~ha~
quase nada em comum com o Estado de M(naS"Oerais.
Entretanto,- o_ Estado de Minas Gerãis passou a aplicar
grandes iriveitiriientos naquela região dando-lhe a
atenção que era merecida. Hoje, é uma das áreas mais
prósperas do Estado de Minas Gerais e ningu~m fala
mais em divisão. Ê o que digo sempre, desde o ano passado: O Estado de Goiás preciSa investir, preocupãr-se
mais corri às- regiões norte e nOrdeste. E tenho até desenvolvido uma ação polític<~ no meu Estado para que, no
próximo Governo, o Estado olhe com mais atenção,
sobretudo _quanto i:!_particip<~çào político-administrativa
dos líderes -das regiões norte e nordeste, no Governo do
Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.(Muito bem!)
O SR. }>RESIDENTE {José FrageHi) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado para emitir
da C~f!lissão de Serviço- Público Civil.

par~cer_

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
erriiiir parecer.) Si". PreSidente e Srs. Senadores:
A emenda apresentada ao Projeto definido pela emendUSupra, de autoria dos nobres Senadores Ma_uros Borges e Hélió Gueiros, é claramente pertinente à matéria,
tendo, nu_ preliminar, merecido o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça.
Procuram seus autores, alterando os arts. 29 e 39 do
Projeto, reduzir a área do futuro Estado de Tocantins,
alegando a grande perda econômica que sofreria o Estado de Goiás, com a inclusão, na nova unidade de cerca
de vinte municípios que têm recebido - em infrae.'>trutu_ra_dc_desenvolvimento e ajuda_ agro pecuária, além
de obrigações em empréstimos internos e internacionais
- a mais dispendiosa ajuda.
Manifestando-se, anteriormente, sobre o _mérito da
Proposição origináriã; coi1-Síderou esta Comissão a oportunidade e_ c._Qn_v_eni.ênci_a_da_ cyiaç~o _qo_ nqvo Es.tado, !e-v :ida effi cõOt<i -s-ua -Posição em relaÇãO Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Rondônia.
Entretanto, da emenda ora em exame consta a exclusão dos municípios. Formoso e Niquelândia, -que sequer
fazem parte do projeto original. Por outro lado, a emen~
da niutila a Proposição -pnnap-ur no-que diz respeito à Hnha demarcatóriu da Amazônia legal, limite do novo Estado nos termos do projeto original, o que não parece
conveniente e racional do ponto de vista geoeconôirtlcO e
geopolítico, pela superposição da SLLdeco e da Sudam,
scl!re a iírea _a ser d~membraqa.
- Di;~ te- d~ e~PostO,-Opina-mos pela rejeição da emenda
de Plen;lrio ao Projeto de Lei do Senado n~' 201, de 198"5Complcmentar.

a

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a·
_palavra ao nobre Senador Carlos Lyra, para emitir o parecer_da_Comi~;io de Finanças.
O SR. CARLOS LYRA (PFL~AL. Para emitir pareêer.}_:: Sr. Presidente, _em Vista, exatamenlê;-de haver i_ncluído os dois municípios que não estão dentro do prOJeto, o parecer da Comissão .de FinanÇ?.S .~ _con_t_rári~.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
ComíSsào de ConstituiÇão e JustiçªJoi fa_vorável quanto
à c-onstitucionalidade e juridicidade.
O parecer da Comissão de_ Serviço Público Civil foi
contnírio.
cr·purecei da Comissão de Finanças foi também contrário.
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Deveríamos, neste momento, passar à votação da matéria. Devido à falta de número para deliberução, o projeto ficu com u votação ãdiada; igualmente as demais
matérias da Ordem do Dia, em fase de votação, consti-,
tuída dos Projeto de f,..ei çi~_ Câmara n9s 3, 13 e 14, de
1981; 9,10 eiS, de 1982; 22/83; 17 e 55, de 1984; 14 e 17,
de !985; Projeto de Lei do Senado n9 244/81Complementar; Requerimento n~' 423/85; Projetas de
Lei çlo Senado ~9s_ I 73/82; 225/83; 96, 129 e 336, de 1980,
ficum com a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelii) - Item 20:
- -Discussão, em turoo único, do Projeto de Resolução n9 I 15, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão_ de seu Parecer n9 800,
-·-de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ubcraba (MG) a elevar em CrS 100.988.400 (cem
milhões, novecentos e oitenta e oito mí! e quatro~
centos cruzeiroS) o montante dJ: sua dívida çonsoli:
dada, tendo
PARECERES,_ sob n9s 801 e 802, de_l985, diJ,S
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade i}uridicidade; e
-de Municípios, favorável.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de [5 do corrente, tendo a discussão sido adiada, a
requerimento do Senador Octávio Cardoso, para a presente s~ào.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão-.
A volução é adiada por fulta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotada
a matéria constante de Ordem do Dia.
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
{Pausa.)
.S. ExLnào .está presente.
O Sr. Alexandre Costa - Sr. Presidente, peço a palavm pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA (MA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente, pergunto a V. Ex~:
quantos Senadores constam da lista de presença da Casa'!

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estão presenna Casa 28 Srs_ Senadores.

tC!:I

O SR. ALEXANDRE COSTA -

v. Ex-•.

Muito obrigado a

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
pitlavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

ii SR.NIVALDO MACHADO (PFL-PE. Pronun~cia
o seguinte discurso._Sem revisão do_ orador.)- Sr. Presidente, Srs. SeÕadoies:
·
_
Vou submeter à consideração do Senado Federal e,
conseqüentemente, do Congresso Nacional, projeto de
lel que diSpõe sobre os planos de cargos e salários dos
docentes c do pessoal técnico e administrativo das insti~
tuiçõcs federais de ensino superior.
Diz o· Projefo de lei:
PROJETO DE LEI DO SENADO N'
Autoriza o Poder Executivo a reestruturar os Pia~
nos de Cargos e Salários dos doc:entes e do pessoal
- ~nico e_ administrativo das Instituições Federais de
--~nsino ªuper_ior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' O Poder Executivo é autorizado a reestrutu~
r:1r os Planos de Cargos e Salários dos docentes e do pessoal técrlicO_-e Qdministrutivo das Instituições Federais de
Ensino Superior, de modo a fazer convergir as normas
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referentes_ às diversas Instituições autárquicas e fundacionais.
ArJ. 2'>' A reestruturação a que se r~fe:re_ o artigo anterior elevará progressivamente os salários e vantagens
dos docentes e do pessoal técnico .e administrativo d<!,s..
Instituições Federais de_ Ensino Superior, ilo sentido de
atingirem os níveis mais altos vigentes, corrigindo as discrepâncias entre os salários das Fundações e os das Autaquias Federais de Ensino SuPerior.

Parágrafo ónico. A elevação e converg?_ncia de salários das diversas Instituições a que se·retere o Caput
deste artigo respeitarão as diferenças reglo.nais çle custo
de \'ida.____
_ _ _
--- --Art. 311 O Pod~r ExeCUtfVq reguJam~·nta"rã es.c._a, Lei
no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir do início
du sua vigência.
Art. 4~ Esta Lei ent(arã ~m vigor na data de sua
publicação.
~
_
Art. 51' São revogadas as dispOsições em contrário.
Justificação
Uma política salarial coerente e justa revela-se, hoje,
meta prioritária de todos os sctores da sociedade bras_ileira nesta fase inaugur-al da Nova República. Pois a realidade, tal qual se <!presenta até mesmo aos olhos do analista menos atento e perpicaz, é a da urgente revisão de
critérios e parilinétros que aínda norteiam a distribuição
de renda no BrasiL
_
_
Neste contexto, insere-se o problema da dualidade nas
escalas salari:Jis das lnstituições de Ensino Superior autárquicas e fu-nâacíonãls, mantidas pela União; pertencentes ao mesmo sistema de ensino e p-restando, portanto, idênticos seiviços--ã cotetlviCraae: A partir sobretudo
de 1979, quando entrou em vígor -a Lei n~' 6.708,
acentuou-se mais ainda a discrepância eill:re a remuneração dos docentes c servidores técnicos e adminístratí~
vos das Instituições Federais autárquicas de Ensino Su--perior em comparação com as das FundaÇões, q-Ue pas~
saram a perceber os benefícios dos _rerijustes semestrais
de salários. AbriU-se, então-, verdadeiro fosso na estrutura dos Planos de Cargos e Salários destes dois tipos de
Instituições, gerando inadimissível desequilíbrio, uma
vez que a inexistência de critêrios uniformes para a con~
secução de uma política salarial aplicável aos docentes e
servidores universitários fere frontalmente o princípio
constitucional da isonomia (CJ:" art. 153, § I~').
Várias tentativas, é verdade, foram feitas no sentido de
reaproximar os salários do pessoal dessas Instituições,
sem que_ se chegasse, contudo, a resultados palpáveis, f:
bom lembrar que o Projeto de Lei nl' 3.988, de I984, encaminhado ao Congresso Nacjonal pelo Executivo e pos"
teriormente retirado do curso da tramitação, pretendia
resolver a defasagem salarial entre Instituições autárqui"
cas e fundacionais pelo expediente pouco ortodoxo do
rebaixamento e congelamento dos salários dos docentes
e do pessoal técnico e adminis.ttativo das Fundaç.ões Fe~
dera is de Ensino Superior, Ora, seria absurdo corrigir
uma distorção, ferindo interesses legíti_mos e pacificamente adquiridos pelas Fundações ao Longo desses anos,
sob o pretexto da fragilidade técnica ejurfdica das causas
que originaram tal situação.
Em vez disso, o Projeto de lei que ora apresentamos
visa a autorizar o Poder Executivo a rees.truturar os Planos de Cargos e Salários dos docentes e do pessoal técnico e administrativo das Instituições Fedeí.ais d~ Ensino
Superior, de modo a fazer convergir os parâmetros de remuneração vigentes-·na:s autarqtiiãs e fundações através
da progressiva elevação dos primeiros e jarriais do rebaixamento dos últimos.
O Projeto incorpora também o princípio do respeito
às diferenças regionais de custo de vida, cujoS ii'idicadores devem ser levados em conta na fixação das diferentes
escalas salariais.
-- Desse modo, esperamos atender aos urgentes reclamos
da classe universitária que nada mais t"eni buscado em
suas lutas senão a valoriZação de seu potenCiai humano,
condição Sine Qua Non da melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa em nossas Instituições públicas de Ensino Superior mantidas pela União. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Marc_ondes Gadelha.

"O SR. MI\RCONDES GI\DEl,Hil (PFL - PB. Pro·
- Tiuncia o seguinte discurso~ Sem ·revisão do orador.)
Sr_,_ Pr~_d~nte_, ~rs. -~na<!_Q!e~:

~

Tenho a satisfação de passar às mãos de V. Ex•, Sr.
Presidente José Fragelli, o relatório conclusivo do Simpôsió "O Legislativo e o Orçamento" cujo funcionamento foi autorizado, em boa hora, por V. Ex•
Sábem~_às ·srs. Senado_res que ainiveSsamos um período extremamente_ fecundo e criativo da vida nacional ao
embate de idéias, permeando ~oda a sociedade brasileira,
que vai desde a temática mais abrangente da Assembléia
Nacional ConstítU:iiite,-piisS-ando pela afirmação de ihstítuições como o CongresSo Nacional, através de uma
nõvct discussão das suas prerrogativas, até aos temas
mais -específicos -como estes que dizem respeito ao
problema da legislação orçamentária. Discutimos e votamos-o orçamento deste ano, ainda sob a égide de uma le- _
gíslação extremamente autoritária, que consigna, com
exClusividade, ao Poder Executivo, o direito, a competência e as atribuições para decidir sobre a matéria orçamentária, vale dizer, ·sobre tudo que interessa e que diz
respeito a todas as atividades, a toda a vída, enfim, deste
País. Ao Poder Legislativo, sobrou apenas o direito de
protestar, de reclQmar, de exigir participação mais eqllâ~
nime,_ mctis justa e porque não dizer mais responsável
dentro do processo de ela_bomção orçamentária.
ML!itos dos Srs; Senadores~ muitos dos Srs. Deputa-_
dos, no au&Q_gas discussões Qerante a Comissão Mista de
Qêçãffi_éúo, iri~i§_tLaiil _rio tema· mono_çÇi_~dio- de que nada
tinh;.~m a fazer, uma vez que constitucionalmente esta"
vain vt::düdõs âe rrloãifiCaf -rubricas, de aumentar despesas, de alterar a destinação das verbas, foSSe qual fosse o
interesse-social dq sua alocação~ tão-so.mente o Poder
Leg,isiativo não ~inha odireito de cumprir exatame~te afin~fidcldC-para ã qual foi criadO e para a qual foi c-oncebidO pel::~ Ciêncía Política e experii'::ncia dos povos ou seja,-legislar sobre tributos, sobre impostos, sobre matéria
financeira. Mas. Sr. President~~ não (; a expressão no
tãXa withoui rcp-ifsentation a razão mesma da existência
de um Poder Legislativo, de um Parlamento, de um Congresso, não foi com ba&e nesse fundamento que os ingleses organizaram- utn corpo de controle do absolutismo
ieal: não foi sõb-esse a:rguri1ento-qUe, nos Estados.IJnidos,lambém se consolidou a instituição cOngressual com
a força_ que todos, no rriüodo, _hoje lhe reconhecem. Sr.
Pr~de_nte, não foLess._a a preoc_upação dos vários fundad..9r~s dessa República brasileira, de dar ao Congresso
poder, controle real sobre a Bolsa do País, sobre os rec_yr_so_s de quaisquer origens. Ora, Sr. Presidente, estamos
há 20 ano_s, virtualmente, sem discutir e sem legislar
sobre matêria_fin~nceira e sobre matéria orçamentária.
O orçamento tem-se Constituído num;;~ peça nebulosa,
absoltitàmente-imp-ei'incável e inacéssivel - e apresentado, Sr. Presidente, de maneira apenas parcelar, de maneira apenas _fragmentária, uma v~z que ao conhecimen~
to- do Co_ngresso, çl_a _sqç[edaçltbrasileira venha apenas o
o-ri;:ame_nto- Fiscul, e fica tr<lmitando apenas no esconso
dÕs ga!>_j~etes do~ lllandarinato~. em que se converteu a
administração indireta, por exemplo, os outros orçamentos __ do País- o Orçamento Monetário e os Orçamentos
das em_presus estutais.
_ Quer_o CfW que, nO momento em que se fala em prerrog;;~tiva_S_ do Congresso N~cional, não há nada mais dedsiv~t n}io há ~adam ais fun~amental para que esta Casa
venha a se· afirmar não ãpeOiiS COmo exercente de um papel no contexto geral da República, mas como centro
real de decisões não há nada mais fundamental do que a
rec.uperaçào de direitos, da atribuição da .competência,
da obrigação de legislar sobre o orçamento, SQbre matéria finanCeira, impostos -e triButos.
o

ConseguiinOs sob os auspícios da direção do Senado
Federal, da Presidê_ncia realizar um simpósio Para- colocar na Ordem do Dia todos esses artigos, e convocamos
o· que havia de melhor na experiência nacional, no campo -da legislação orçamentária, convocando técnicos dos
três ramos do Poder. E mais ainda, Sr. Presidente fomos
buscar especialistas internacionais d_o nível e do porte de
uma Sr' Alice Riviln, de Carol Cox que desenvolvem lá
longo tempo, trabalho fundamental ~ decisivo junto ao
Congresso Norte-Ameriç_aoo na el_aQorªção da Lei Orçamentária, no aprimoramento da capacitação dos n~cur
SoS- human~s.--na capacitação téçnic_a do próprio corpo_
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de assessoramento_ do Congresso amt;:ricano, para a nor~

m~t(zação dos interesses_ orçamentáfios.

Agora, temos a honra de trazer ao conhecimento da
Casa o relatõrio Cõriclusivo daqueles trabalhos. Evidente, Sr. Presidente, que não vou proceder à leitura deste
relatório, que se tornaria, talvez, exaustiva, nesta tarde.
Adianto, resumidamente, entretanto, que ao lado de ref1~xões sobre as dificuldades do Congresso, de legislar
sobre matéria orçamentária, apresentamos propostas
concretas que, esperamos, se bem aproveitadas, poderão
f;wultar ao Congres~o Na.cional esta prerrogativa que lhe
é consubstancial, qual seja o direito e a capacitação para
legisiãr sobre_ matéria financeira e sobre o orçamento,
DeVo informar à Casa que esse não ê u;:ntrãbalho fácil, que estamos ainda numa fase embrionária, que pretendemos aperfeiçoar e melhorar esses instrumentos,
mas que. não obstante, tentamos fazer trabalho do
maior- alcance possível, tanto assim que as recomendaçQes concretas incluem emendas à Constituição e alterações na legislação complementar e na legislação ordinária, para que se tenha uma idéia do que é necessário
reformar, do que é necessário alterar no corpo legal deste
País, para que o Congresso possa expressar o sentimento
e a vontade Nacional dentro do orçamento apresentamos, como necessidade_ mlnima, dezessete emendas à
Constituição, através deste documento, e propomos ain"
da alteracõe;s-na Lei_ Complementar n~' 12, de 1975, que
diz __respeito à emissão primária de papel moeda, alte"
raçõ_es__naúeis_n?_s____A.llO, 4.128 e 4.595, todas elas de
1964 e que dizem respeito ao mercado_ fmanceiro e ao
mercado de capitais, E à Constituição, Sr. Presidente,
apresentamos propostas de mudanças, que envolvem
praticamente todos os artigos, a partir do art. 60 1 da
ConsCituição, que trata da Lei Orçamentária;-nós apresentamos propostas de modificação de praticamente todos esses artigos;; além de outros que direta ou indiretamefite estão ligados à faculdade de legislar sobre a matéria específica da qual tratamos neste momento.
Nossa esperança é que, após a transformação prátíc3.
dessas sugestões em propostas de emendas à Constituição, tenhamos o acolhimento, o apoio, a aprovação
dos- nOssoS p<ires para a discussão desse tema de extrema
significação para a vida da instituição.
Adianto que essas matérias em nada se conflitam com
a prorro-sta que· está em discussão no seio da Comissão
Mista Inlerpatidária sobre prerrogativas do Poder Legislativo cujo Relator é o eminente Deputado Cássio
Goni.;:a!Ves.
Aqúela Coniissãó- trata de uma temática mais ampla,
de uma temática mais abrangente e mais variada.
Todas as propostas que apresentamos, neste momento,---:.;;ãõ específicas-SciOfe-a legislação Oi'Çamentária; é um
trabalho elaborado por técnicos designados especifiçamente no simpósio "O Legislativo e o Orçamento", para
apr?_s_entarern _proposta definitivas__que possam resolver a
dúvida, o impasse que sempre existiu entre os limites do_
Poder ExecUtivo e as competênci_as do Poder Legísf<i.tivo,
no campo da proposição orçamentária.
As..~iffi, nâdá impede que as propostas aqui encaminhadas possam tramitar separadamente daquelas que estão sendo.encaminhadas, através da Comissão Mista Interpartidária, sobre prerrogativas do Legislativo.
Importa, Sr. Presidente, acima de tudo, tenhamos
ditdo um primeiro passo~ tenharr~:os aberto a_ disCussão
sobre este assunto, que não poderia mais permancer
como Ul!l tab_u_,.fQmQ.UI'J1 fetiche absolutam~nte infenso
ao conhecimento do Poder Leg_islativo.
Sei que teremos uma Assemblêía Nacional Constituinte dentro de dois anos, e que a Constituinte vai dispor,
disciplinar, com todas as minudências, esse Capítulo da
Constituição. Entretanto, lembro aos Srs. Senadores que
teremos um orçamento a ser votado outra vez no próximo an(_). e_q_u_e ainda o Orçamento de 1987 e os Orçamentos Plurlanuais de Investimentos_do triênio seguinte, não
estarão sob .o alca!1ce dt~: nova Constituição que será elaborada pela Assembléia Nacional Constituinte. Nessa
circunstância, como ficamos nós, Sr. Presidente, a cada
ano deblate_rando s_obre a inviabilidade, sobre a impossibilid:;l.de, _sq\'lre a incapaciçiade de o Legislativo discutir,
emendar, alterar a proposta orçamentária?
Qu.er_o crer que é tempo de acendermos uma vela, ao
invés -de ficar imprecando contra a escuridã_o.
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Quero crer que é necessâfio tomar medida qu~. n~ pior
das hipõteses, hã de servir também como roteiro, como
trabalho, como fonte de discussão no seio da própria Assembléia Nacional ConStituinte. Mas não podeinos Iriã.is
passar dois anos sem que o Congresso possa emitir jUizode valor sobre a proposta or9amentâria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos a convicção de
que a partír desta proposta, este Congresso estará ·em~--~
condição de. pelo menos, encampar as iniciativas qUe eS=-pontaneamente o Poder Executivo ye!11 tomandó, Vejam
V. Ex's que, este ano, o" Poder Executivo apresenta pro-posta orçamentária como Um--déficit de 211 trilhões de
cruzeiros e pede ao Congresso Nacional lhe diga como
corrigir esse déficit: emitindo p~pel-moeda, emitindo
títulos da dívida pública, aumentando impostos ou cortando despesas?
Não está o Poder Executivo obrigado, constitucionalmente. a fazer isto. Sr. Presidente e nem tem, constituciÕnalmente, o Poder Legislativo, prerrogativas para decidir sobre esta matêria.
Acho que, num rasgo de democraticidade, tangido peIos ventos da abertura, peia inauguração de uma Nova
República, o Poder Executivo, tomando a iniCiativa de
dividir responsabilidades com o Congresso Nacional,·
não estava obrigado até e nem tem a rigor, o Poder LegislativO; autoridade, competência para responder adequada e satisfatoriamente ao Poder Executivo para
induzi-lo ou obrigá-lo a agir de tal ou qual maneira em
tal ou qual direção.
O Sr. Bençdito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAR CONDES GAOELHA- Um momento,
Senador Benedito Ferreira! Se isto vem acont~do,
nada mais lógico do que o Congresso Nacional tornar
corrente esta iniciativa, tOrnar usual, tomar corriqueira,
tornar normal e natural e institucionalizar esta situação,
não mais atender a uma demanda do Poder Executivo, a
uma solicitação, a um pedido do Executivo que lhe diga
como corrigir o déficit, mas discutir o Orçamento previamente, desde o começo do ano, com o Poder Executivo
estabelecendo jâ, de antemão, numa discussão de apropriações, os limites do déficit, discutindo onde vai descambar a necessidade de criação de novos impostos ou
de cortes na despesa pública. A sociedade reage neste
momento; a Fedc;rraçã_o_ das Indústrias de São Pa1,1lo_
Jança um documento, pedindo à sociedade que diga
unãon ao aumento de impostos. Significa que a sociedade exige uma das outras três alternativas. ou seja: corte,
reduza ainda mais as despesas públicas, ou passe o Go~
vemo a emitir papel-moeda ou vender mais. t[tulos da
dívida pública.
Ouço V. E;l(•, nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Marcondes
Gadelha, V. Ex• discorre com muito senso de oportunidade e muita propriedade e, sobretudo, com muito discernimento, porque rea1mente é ditlcil - e é bom que se
diga sempre, nesta Casa, que V. Ex• não é um economista, é médico, V. Ex• opera uma verdadeira cirurgia na
economia quando aborda o tema e, o que ê mais importante, V. Ex• busca a terapêutica adequada para os nossos programas econômicos como se estivesse, realmente,
na sua clínica de médico -daí por que eu estpva angustiado, tentando contribuir com o oportuno discurso de
V. E;l(•, porque, nobre Senador Marcondes .Oadelba,
preocupado, como empresârio, como contribuinte e,
sobretudo, como legislador, dentro das minhas limitadíssimas condições, sem dúvida alguma, venho estudando
uma alternativa para o problema do Tesouro Nacional.
E com muita alegria, nobre Senador Marcondes Gadelha. posso lhe dar uma alte.rnativa que não esta de aumentar a carga tributãria. Veja, V. Ex.•, quejã. cheguei a
números bem próximos da eliminação do dêficit público.
Admitindo-se que o Executivo possa, e tem como fazêlo. cortar excessos de gastos, especialmente na área das
estatais, não hã necessidade de se criar novos tributos,
mas de se corrigir as-distorções. Veja V. Ex.• no cãso do
Imposto Único sobre COmbustíveis. Este illij:iostõ, cjue
sigqificava 16% em 1973, após a vigência do Decreto-lei
n9 1.785. que mutilou completamente este imposto, estâ
reduzido, hoje, a O, 7% da receita tributária da União,

Representava ele, em 73, com a estrutura de aplicação,
pór força do Decreto-lei n9 61, 16% da receita tributãria
·da União. EniãO~ veja V. EX• que bastaria voltarmos, pararmos de Cortejar, pararmoS de bajular, como tenho_ insiSfído muito ilesta Casa, a população e, de modo particular, parássemos de bajular os que possuem automóvel,
neste País, e aplicássemos a alíquota do Imposto Único
sobre Combl!~~ível na gasolina, dispensando até o Diesel, porque este ãtende à coletividade e o transporte; isto,
se parãssemos de penalizar doze brasileiros para que
cada um possua automóvel de passeio, ou oito da ãrea
urbana para que um possua automóvel de passeio. Ninguém vai proibir ninguém de ter l.uxo, de ter um automóvel, mas que pague o preço. Não é o puxador de enxada,
que anda de ônibus, que anda na carroceira de caminhão
ou a pé que vai pagar imposto para suprir a hipocrisia
governamental de subsidiar o petróleo e, o que é pior,
~ prejudicar Estados e municípios, não cobrando o
IULCLG. Então, terá V, E;l(t rt:cursos de 16% a mais na
receita tributária da União se voltarmos a aplicar o
IULCLG, de acordo com a legislação, sem as mutilições,
sem os artifícios: No caso do Imposto Terrítorial Rural,
já demonstrei que ele significava 0,99% Sobre a receita
tributária em 1951; em t 983, ele significoU U,OS%, ·vale
dizer, bem menos do que 1/12. Ora, se considerarmos
que triplicou o número de propriedades rurais, mais que
duplicou a ãrea de terras no domínio de particulares de
lã para cá, isso significaria hoje, seguramente, 3% sobre a
receita tributã~ia tQtal da União, porque ele, naquela época, em 1951, quando gravava dois milhões e 64 mil
propriedades rurais, ele representava 0,99%, quer dizer,
menos um centêsimo para um por cento. Mas não era da
receita da União, era do total das receitas tributãrias do
País, compreendendo receita dos Estados, da União e
dos Munícfpíos. Logo, ele significaria hoje, tranqUila! mente, 4% ou 5% sobre a receita tributária da União. No
caso do reM. eu demOnstrei aquí, através das -pUblicações do M inistêrio da Fazenda, o absurdo da sonegação institucionalizada, patrocinada pelos Governos de
São Paulo e Rio de Janeiro, porque, jã que eles não podem esmagar os Estados pobres, através de concessões
de beneticios de fCM, porque controlado pelo Senado,
porque prerrogativa do Senado e. do CONFAZ, eles adotaram o sistema da não fiscalização. Corri isso, hoje ~
Pasme V. Ex• e pasme o Brasil -·o ICM interno de
Goíás, per capita, já ê bem maior do que o ICM interno
'-de São Paulo. Agora, veja V. Ex', São Paulo, com seu
altíssimo poder aquisitivO, não há termo de comparação
em relação ao poder aquisitivo do paulista com o goia~
nó, onde atê o trabalhador trabalha com piso salarial e o
nosso trabalha com salário mínimo, com base no INPC.
O SR. MARCONDES GADELHA _d.or...

Nobre Scna-

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador, já estou
concluindo e desculpe-me por estar me alongando tanto,
mas, veja V. E;l(f, que busca um caminho para esSe emaranhado em que nós estamos, estes ite11s._ Eliniinar a sonegaÇão vergonhosa patrocinada pelos Governos dos
Estados poderOsos, onde se patrocina também, a sonegação por tabela do Imposto de Renda, porquê, onde hã
omissão de receita, por tabela não se paga Imposto de
Renda, não se paga IPI, tem V. Ex•, aí, ti-anqüilamente,
como o Governo Federal poderá resolver o problema
sem aumentar impostos ...
O SR. MARCONOES GADELHA dor ...

Nobre Sena-

O Sr. Benedito Ferreira - Jl-. Ex• me desculpe ter-me
alongado tanto.
·
O SR. MARCONDES GADELHA- Foi unia honra
ouvi-lo, nobre Senador Benedito Ferreira, o seu aparte
ilustra o diScurso com a força das idéias bem postas e
bem apresentadas. Eu não vou discutir o mérito das ideias de V. Ex~', enquanto as considere importantes, interessantes e de certa forma brilhantes. Eu vou me eximir
de discut!r o mêrito Çessas idéias; até .Porque V. Ex~'. infelizmente, não pode convertê-lãs em realidade,
V. E;l(' não pode ter a iniciativa de torná-las concretas,
porque esse é um campo priv:itivo de iniciativa do Presidente da República e é exatamente sobre isso, para que
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idéía·s bem fundamentadas, originais e sêrias, como essas
de V. Ex•, tenh~ viabilidade, possam se tornar realidade, possam se concretizar é que nós estamos apresentando essas prop()Stas de rriodificãção do Capítulo da Constituição que dispõe sobre legislação orçamentãria, sobre
tributos e sobre ffnariças. Não vamos conseguir, infelizmente, implantar a vontade do Congresso Nacional ou
dos nossos nobres legisladores que, em última análise,
representam a vontade do povo, simplesmente porque a
iniciàtiva de lei nesse campo, é privativa do Presidente da
República. E é isso que pretendemos modificar.
O Sr. Benedito Ferreira- Não no caso do !CM, Ex•,
porque este é prerrogativa do Senado Federal. No cas.o,
o ICM é especifiCo.

O SR. MARCONDES GADELHA- Bom, genericamente, digo a V. Ex• que legislação sobre tributos, sobre
orçamento, sobre finanças, tudo constitui um território
exclusivo do Presidente da República e, tão exclusivo,
que nós nos esquecemos de qUe um dia poderíamos recuperar parte desse território e, durante 20 anos, não procuramos críar condições institucionais para que o Congresso tivesse discernimento sobre esse assunto.
Veja, Sr. Senador, a situação trâgica que ê a nossa Comissão Mista de Orçamento. É uma Comissão apenas
provi~ória, que se reúne apenas quando o orçamen_to
chega pronto e acabado, aquela peça compacta e impermeável, para uma anãlise de curto prazo. É só nessas circunstâncias que a Comissão de Orçamento se reúne. E
veja V. Ex~. essa Comissão Mista de Orçamento tem
uma assessoria composta de quatro técnicos apenas,
quat~o gênios, quatro iluminados, quatro nomes tutelares desta República, que têm a obrigação de apresentar
análises sobre temas, os mais variados, desde energia nu·
clear até a criação de galinhas. Enquanto os órgãos t~
nicos do_ Congresso americano, por exemp(o, o CBO.
Congretio.nal Budget Office, dispõem de centenas de técnicos especializados nos mais variados ramos, que começam discutir com os seus pares do Poder Executivo
desde o princípio do ano fiscal.
Ora, no jogo de aproximações, de negociação e de entendimento, para fazer valer o peso específico dos dois
ramos do Poder, do Executivo e do Legislativo, enquan·
to o Congresso americano dispõe, além desse órgão de
assessoramento, de pelo menos quatro ou cinco outras
entidades, que auxiliam e socorrem os parlamentares na
discussão do orçamento, dando-lhes, portanto, poder,
informação e força na discussão, aqui, o Congresso brasileiro dispõe de apenas quatro assessores para a Comis-são Mista de Orcamento. Estamos propondo que essa
Comissão Mista de Orçamento se tome perm3nente, que
-·_ela f!_ão s~a apenas uma comissão provisóiia, que se reúne apenas no momento em que chega o orçarilento e·odiscute em cima da perna, e depois dá uma desculpa sovada de que nada se pode fazer, porque está vedada,
constitucionalmente, de emendar, de aumentar despesas,
e até de s_uprímir despesas, de cortar despesas e até de diminuir os gastos Públicos. Haverã, sempre, uma desculpa muito solene para o absenteísmo, haverá sempre uma
deSculpa muito solene para a abstenção, haverá sempre
uma desculpa muito nobre para o não envolvimento.
Ora, só me resta cruzar os braços, não tenho nada a fa-_
zer, porque o Poder Executivo manda um orçamento inteiríço Sobre· õ qual eu eStou proibido de emitir a mais
tímida opinião e de propor a mais simplória das alterações. Estamos tentando criar condições para que isso
não aconteça no próximo ano. Aquele espetáculo melancólico que V. Ex• deve ter visto, deve ter presenciado na
Comissão Mista de Orçamento, os Srs. Parlamentares,
um a uin. se vendo obrigados a se demitirem da discussão e cotn direito, e com razão, porque a Constituição
lhes impede de fazer qualquer alteração de monta. E o
trabalho sobre aquele tema, sobre aquela pauta acaba
sendo exercício ocioso, desgastante e frustrante.
Assim, Sr. Presidente, nós temos a honra de passar às
~ãos de V. Ex.•. para publicação nos Anais, para discus·
são e. pam eventual utilização, as conclusões a que chegaram os mais de 800 técnicos reunidos no simpósio que
V. Ex• mandou realizar. hã cerca de 15 dias atrás, no auditório Petrônio Portella.
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Devo informar a V. Ex• que as discussões continuam
em cima dessas conclusões que são apenas preliminares.
Nós estamos entretendo ainda reuniões com técnicos designados, naquela ocasião, pira segu1rmos aperfeiçoando e podermos apresentar uma proposta aprimorada,
que possa ter aceitação das duas Casas, de maneira que,
no próximo ano, este CongresSo jã venha efetivamente a
legislar sobre matéria finanCeira, sobre o orçamento, jâ
venha coibir, por antecipã.Ção, qualquer vazamento nas
contas, qualquer déficit, por menor que- seja, mas que,
logo ao surgimento, logo na sua nascente, logo nas suas
fontes, seja -do conheCímento da sociedade, através dos
seus representantes.
Nós pretendemos, com e_sse documeltlo, facultar ao
CongreSso Nacional exercer o controle sobre- eu diria,
talvez. com força de expressão - a única coisa impOrtante sobre a qual é preciso legislar; são os recursos do
contribuinte. o dinheiro do povo e a destinação social
desses magros recursos amealhados.
Muito obrigado. (Muito bem!)
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MARCONDES GADELfiA)

RELATÓRIO CONCLUSIVO
Simpósio .. 0 Legislativo e o Orçamento"

Introdução
A riqueza das idéias surgidas do Simpósio "O-Legisla~
tivo e o Orçamento" e complexidade com que lidam torna dil1cil um relatório de conclusõ._es objetivas. Ainda
bem que nossa tarefa pode ser vista como um exercício
de reflexão para que a presidência executiva do Simpósio
tome _decisões.
Seria tot:.~lmente impossível, nesse espaço de tempo,
exprimir. de modo aglutinado, o modelo mentalizado
pelos vários componente.<; do grupo de trabalho.
A primeira ressalva que nos ocorre é a de que nenhuma reforma constitucional satisfará o congresso até que
a própria Con~tituinte, no futuro,-âelimite o novo pacto
social. Com :.1 sede de participação que hoje caracteriza a
sociedade brasileira, pode-se garantír a esta instituição a
hegemonia das de~isões nacionais.

Reflexões
Os debates do simpósiO e das suas eqUipes de trabalho
indicam que, seja qUal for 3--rorma pela qual se devolva
ao Congresso suas Prerrogativas, as tradicionais fiJ.nçõesde sua jurisdição incluirão deliberação sobre o Orçamento da União, a capacidade ampla de legislar sobre qualquer matéria em regime ordinário, e-o direitowobrigação
de fiscalizar e controlar avaUativamente a exec1,1ção das
leis orçamentárias. comO qüiiiSqUei" ·autráS. Logo nesse ponto. nos depararemos com a necessidade de redefinição do Orçamento. Hoje baseado em técnicas complexas de manejo fmanceiro para objetivos admiw
nistrativos. com ótica_ tecnocrata, o Orçamento que o
Congresso vai analisar, modificar, aprovar, acompanhar
quanto à ex_ecução. gerenciar quanto à inclusão de legislação de todo tipo, e, adian_te no tempo, fiscalizar e controlar. terá bases em objetivos dcfiilidos como alternati~
vas de políti~a econômico-sOcial. Se houver um Plano de
Governo. também analisado e aprovado pelo Congresso,
cada Orçamento o integrará.
Nossa hipótese de trabalho, comum às subequipes em
que nos dividimm para elaboração do presente Relatório de conclu~ões, tem o Congresso como centro das
dedsões nacionais. inclusive _sobr_e_ __o_ Orçamento da
Uniào. Como tal. ele receberia propost<ls do Executivo,
aceitando, rejeitando e_e_m_el)dançio as mesmas, além de
incluir na propnst::~ geral do Orçamento a previsãa relativa a legislação ordinúria dC sua própria iniciativa.
Se o Orçamento da I lniào sobre o qual o Congresso se
dchr_uçarú. :.erÍI usado como in..;;trumentQ d~ política, definirft o~ nhjt:fiVOs nacionais dotando-os de recursos.
Seus aspectos de legalidade financeira e çontábil permanecem c.-1mn ).\tribuiçiio da Confcrênica das Assessorias
de T om~1du de Cnnta:>. Auditorias Internas e Tribunal de
Cont~" d~1 1Jniiil1
1\ Fisc;1litadio e Controle que se manterão, sem dúvida, na ordem institucional. em contrapartida ao novo

enfoque orçamentário, terão, no Congresso, aspectos de
ãtiditoria de "performance". Poderão alcançar mesmo a
verificação da pertinência e atualidade da lei que originou O pi"ôgraina ou pi"ojêfO.
Para tornar viável um sistema de orçamentos públicos
responsáveis eles te_rào que ser mais abrangentes ao âmbjto de todo_ gasto e qualquer tipo de receita e, ao mesmo
tCnipo, menos detalhado. Sobretudo Õ Orçamento deve- .
rá simplificar-se.
A ausência-âe-excessfvo detalhamento não só evitará
embaraços ao administrador como dará ampla margem
de manejo de recursos no âmbito paroquial de política.
Essa ausência de detalhamento não poderá, entretanto, comp-rometer o elemento transparência e essencialidade apontada nas reflexões do Simpósio.
Para cada item Onde o detalhamento tiver que ser deixudo ao Executivo, a clareza Qa responsabilidade pessoal
dos executores servirá como ele_mento de responsabilidafie púb_lica.
Colocada a necessidade de sua abra_ng§ncjat~qua~e à
universalidade dos recursos públicos, (administração diw
r.cta, indireta, orçamento monetár_io e participação acionâria de todo nível em subsidiária), não se poderá esquecer a flexibilidade, em especial nas áreas sem que o trabalho d.e__ gerenciamento de operações (com~_ o caso das em~
presas) é atribuição do administrador do- qual se cobrará
resultados e destinação dos mesmos,
Com efeito. na medida em que a comunidade se responsabilin! pelos déficits dessas empresas há que, igualmente. partilhar da destinação de seus lucros, pelo me-nos na proporcionalidade da sua subscrição de capital.
~. Qra, para compatibilizar essas premissas com a atividade_ i_n_dividual_ de_ legisladores e Comissões, hâ que se
disciplinar e organizar o próprio corpo legislativo, evitando os es_colhos da excessiva soTisticação e duplicação
de controles. A autoli_mitação via_ regimental é essencial.
Uma ou~n-! conclusão é a de que, redefinida urna nova
ordem orçamentária com plena participação da representação pública, grande parte da legislação substantiva
ordinú_ria e normas legais subsidiáxias se tornarão obsoletas e deverão ser reformuladas. A própria estrutura ou
técnica legislativq será reformula.da çom.a. pova hipótese
_de um Congresso ativo, assumindo a íntegra de suas
funções.- As várias peças de legislação, cujas despesas ou
receitas integrem. modifiquem Ou se s"oinem· à '("JteVisão
orçamentária poderão passar a conter as formas de
cobrança da eficácia e eficiência de programas e projetas
delas derivados._ Os mec_anismos de verificação cont(lrão,
por exemplo, de relatórios mais objetivos dos Ministérios na Prest:.~ção de Contas do Governo. Estas se modificarão para permitir uma avaliação prática dos efeito~.

Conclusões
DiVidindo-se a equipe em subgrupos para repensar o
_quadro de legislação e assessorarnento, chegamos às se__ guintes conclusões:
LCgislação
Além da alternativa de aguardar-se uma Constituinte
qu-e reformule u ordem de governo e_com ele nos dê uma
nova ordem orçamentária só nos resta o caminho de
uma proposta de emenda à Constituição vigente, e a contrapartida de reformulação daqueles documentos legais
que diretamentc sejam afetados pela emenda constitucional.
O ~aihgr-urn apresenta um esboçO de proposta de
emenda à Constituição (anexa).
O elenco de idéius--bJnsubstanciadas i)a proposta de
emenda con~titucional simplificará a aitt:ração de importantes Jds complementares e leis ordinárias. ciiaiido--se,
por--exemplo, a_ lei Complementar n~" 12/75, Leis n~"s
4.320/64, 4.728/64, 4.595f64, dentre Outras.
Dad_a a _complexidade de cada assunto que encerra
cat.ia um desse~ diplomas legais e do pouco tempo que é
du.do ao grupo. é de maior prudência que se faça :ij)enas
__cst<_l_rn_cnçào do problema, sem (jue se queira apresentar
rrojetos modificativo:; nesse s'!ntido.
Uma. proposta de reform<~ regtmental em ambas as
Ca~as, como no Congresso tarnb~~ poderão ser clabora-d:.~s quando a PreSidência Executiva do SimPósio fizer
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sua própria opção quanto às alternativas de organização
interna, e.<;pecialmente no que diz respeito ao Sistema de
ComissõeS.
·-oentro_ dessa hipótese, o Congresso se disciplinaria
para fazer face a uma carga de trabalho bem mais ampla.
Surgiram no âmbito do processo legislativo sugestões de
uma Comissão de Orçamento Pennanente do Congresso. Pairam dúviQ.as sobre seu carãter permanente, que,
segundo alguns. fere o princípio do bicameralismo.
A idéia de uma Comissão Mista provisória só composta na época de análise do Orçamento também recebeu
críticas dos técnicos, porquanto um processo orçamentário de intensa participação do Congresso, jã não terá o
caráter- temporário- serâ um processo permanente de
debate, incLusão, exclusão de emendas e novas propoK
siçõeS, aprovação e acompanhamento.
Resta a alternativa de duas Comissões, uma em cada
Casa, porém com a consulta das demais relativamente ao
mérito.
Assessoria
O subgrupo de assessoramento partindo da hipótese
de trabalho a que nos niferimos, propõe a criação, pelo
Congresso. de um grande cen_tro de estudos, pesquisas e
tratamento-de dados. Esses seriam armazenados e usaw
-dos para análise do impacto de alternativas de política
económica e social. O or_çamento de que o Congresso se
ocupará serã um instrum_ento de poHtica económica. Logo, essas análises serão indispensáveis para sua apreciação. A análise monetária seria alternativa futura.
Alêm desse trabalho permanente de análise da conjuntura nacional, esse centro do Congresso pode incumbir-se
do acompanhamento financeiro do Orçamento podendo
informar os legisladores também do impacto do desembolso nas grandes etapas de sua execução.
A alternativa a esse grande centro de análise como
fonte principal de assessoramento ao Congresso, para
analisar, aprovar e acompanhar a orçamentação pública
seria torná-lo menor; ãpenas dedicado ao aspecto econômico e rnonetário- d_a ariálisé de alternativas políticas.
Outras :.~ssessorias, mais próximas às Comissões de
Orçamento das respectivas Casas (opção de uma em
cada Casa) acompanhariam o quadro de sua composição
financeira, consolidação _e reconciliação com a _legislação
Ofâiiiâriã. --~
·
Outra recomendação sobre o assessoramento seria,
desde já, válida em forma de reforço às que já existem
nas duas Casas para fazer face à intensa demanda que
logo se evidenciará quando o Congresso recobre suas
prerrogativas.
O Centro proposto pelo subgrupo deveria ser recrutado inicialmente pela reciclagem dos recursos humanos
em ambas as C:.~sas.
A maior parte das opiniões. mesmo que não unânime,
é de que essa análise de aspecto global e acompanhamenw
to do quadro orçamentário deve ser centralizada, para o
Congresso. que, com o tempo, teria um centro de inteligência a seU serviÇo. -Cada Casa terá outra assessoria na
Comissão de Orçamento, especializada para o assunto.
As demais estruturas de orçamento também deverão ser
reforçadas para atender a demanda das Comissões _do
mérito de cada assunto.
Em qualquer das alternativas a equipe é unânime na
.opini1ío de que há de prover-se o Congresso de uma assessoria úníca para a anãlise_ conjuntural econômicafinanceira e monetária que sirva de base às decisões. Essa
utividadc terá que ser central, enquanto a de acompanhmnen!<?_ das alterações, _composição do corpo orçamentário. c-ãcompanhanlento de s-ua-eXecução poderá ser
feita centralmente, ou em cada Casa.

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL
PARA MELHORIA DO PROCESSO
ORÇAMENTÃRIO

1.

Dê-s~

u

~eguintc reda~o;iio

ao itt:m 1 do art. 43:

"I - tributos. arrel.!adação, distribuição de ren-- .das c matéria financeim."
2. Suprima-o;e, no item V do art. 43, as expressões "resK
_o dispo1.to no item Til do art. 55.''

~alvado
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3.

Acrescentcm~se

"§ J9

os seguintes parágrafos ao art. 45:

A fiscaliz:ição -de que trata este artigo

relacionar-se-á com a avaliação de eficáCia social
dos órgãos ou entidades da administração federal,
~ 2<? Corri base nos resultados da fiscalização, o
Congresso Nacional poderá determinar a extinção
de qualquer órgão ou entidade que estiver atuando
em dup\icida_dede funções ou que se revelar ineficaz
socialmente.''

4. Suprima-se o item V do art. 46, renumerando-se os
demais.

5. Suprima-se o art. 55.
6. Acres.cente-se ao art. 56 o __ ,seguinte_ parágrafo,
renumerando-se como § 2"' o atual parágrafo ú~ico:
..§ I<? Não será objetivo de deliberação a proposta que autorize, crie ou aumente despesa pública sem que conste em lei anterior os recursos previstos ou a correspondente fonte de custeio total.''

a

7. Suprima-se o iteffi_l do art. S7, renumerando-se os
demais, após a exclusão, do atual item II, das expressões
"ou aumente vencimentos ou a despesa pública".

'8. Dê-se a seguinte redação ao art. 60:
''Art. 60. O orçamento anual, uno e indivisível,
compreenderá obrigatoriamente a fixação da despe-sa e previsão da receita.
§ J<;> A lei orçamentária não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa
para os serviços anteriormente criados.__ Não se incluem na proibição:
a) a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de crédito por antecipação da
receita; e
b) as disposições sobre a aplicação do saldo que
houver.
§ 29 A proibição do parágrafo anterior não inclui a autorização para abertura de crêditos suplementares, ad referendum do Congresso Nacional,
em regime de urgência.
__
§ 3"' Na ausência de previsão na-ld oiçatnefitária, as operaçõ-es-de crédito por antecipação dareceita e a aplicação de saldo de qualquer natureza dependem de prévia autorização legislativa.

§ 49 As despesas de capital, realizáveis em mais
de um exercício, obedecerão a orçamentos plurianu_ais de investimentos, preViStos e reguladores em
lei complementar.
§ 5"' Ao Congresso Nacional é assegurad? participar da elaboração da proposta orçamentãna, em
qualquer de suas fasc;s, na administração direta e na
administração indireta.
-

§ 6"'

Os órgãos da administração federal enca-

mi~harão ao Congresso Nacional, até a ab~rtura da
sessão legislativa, dados informativos ~estmados à
avaliação dos resultados da ação governamental do
exercício anterior."
(} Dê-se ao __art. 62 e seu§ 29 a seguinte redação, mantidos os demais §§ na redação atual:
"Art. 62. A proposta de orçamento anual compreenderá, obrigatória e separadamente, as despesas
e receitas relativas a todo.s os poderes, órgãos e fundos., tando da administração direta como indire~a, e,
ainda indicará estimativas referentes às preVlsões
orça~entârias fiscal e monetária.
§:
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sa e da receita das enttdades da admm1stração mdt~
reta será feita em dotações globais."
"

I O. Suprima-se o art. 63.
II. Dê-se ao art. 65 a· seguinte redação:
.. Art, 65 f: da competência do Poder eXÇCutivo
a iniciativa da lei orçamentária anual e das que
abram créditos, concedaJTI subvenção ou auxflio."

12. Acrescentem-se ao art. 65 os seguintes parágrafoS,
renumerando-se o atual § 2~ como_§ 89:
,.-§- 1<? -- C~oberá a cada um dos Poderes a inciativa
das_ leis. que fixem os vencimentos e vantagens de
seus servidores.
§ 2"' Não serâ objeto de deliberação _a emenda
de que decorra aumento de despesa global ou de
cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que
vise a modificai-lhe o montante, a nature~a ou o obJetivo, SalVo qUando apresentada com o apoiamento
de., no mínimo, 2/3 da _representação de Estado no
.Congresso Nacional.
... _ § ~ _Ohserva-º9, q~ªntg ao projeto de lei orçamentária anual, o disposto nos§§ 1"', 2"' e39 do arti-'.&o seguint~. os projetas de lei mencionados neste artigo somente receberão emendas nas comissões do
-Congresso-Nacional, sendo final o pronunciainento
das comissões, salvo se um terço dos membros da
Câmara resp-ectiva pedir ao seu Presidente a vo-tação _em_ Plenário, que se fará sem discussão, de
emenda aprovada ou rejeitada nas comissões,
§ 49 Na proposta orçamentária encaminhada
pelo Poder Executivo e no projeto aprovação pelo
Congresso Nacional, a receita e a despesa devem ser
equilibradas.
§ 59 Observado quanto aO PrOjeto de lei orçamentária.anuaLo.disposto nos§§ I<i>, 2"' e 3~ do artigo
seguinte, as dotações de fundos, programas ou projetas govern_amentais, constantes da proposta orçamentária, só podem ser reduzidas por emendas
substitutivas, aprovadas por maioria de votos, até
75% do seu valor originário na proposta orçamentária.
§ 6<:> As emendas substitutivas à proposta orçamentãria, correspondentes à totalidade das dotações de projeto ou programa, só podem ser aprovadas pelo voto da maioria absoluta da comissão
organizada na forma do§ l"' do artigo seguinte.
§ 7"' As emendas à proposta orçamentária, previstas nos§§ 59 e 69, só podem ser aprovadas na Comissão Mista após a inclus~o, obedecidos os dispo- §itivos dos parágrafos anterior~, das reJ_ativª~ aos
progrãmas -ou pi-Ojetos,· já aprovãdos erii lei."

13. Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 67:
"Parágrafo único. A lei autorizativa de operação de crédito, liquidável em exercfcio financeiro
subseqüente, fixará as dotações a serem incluídas no
orçamento anual para oS serviços de juros, amortização e -reSgate.''
f4,

Dê-se a seguinte redação ao art. 69:

"Art. 69 A constituição de empréstimo que, direta ou indiretamente, obrigue o Tesouro Nacional,
ou qualquer órgão, entidade ou sociedade da
União, ou de que participe, depende de prévia autorização legislativa, em cada caso, obedecidas as condições instituídas em lei complementar."
15. Dê-se aos§§ 49, 5"' e 69 do art. 70 a seguinte
redução:
S:JQ U]uTgúi1ellto da regula'ridade das contas
dos administradores e demais responsáveis será baseado em levantamentos contãbeis, certificados de
auditoria, pronunciamentos das autoridades administrativas ou nos resultados das inspeções mencionadas no parágrafo anterior.
• § si> As normas de fiscalização financeira e'
orçl!_mentáría ~~abel_ecidas nesta seção aplicar-se-ão
àS ãfitarquias e; h0 -que couber, às empresas públicas; sociedades de economia mista e fundações insti-tuídas ou mantidas total ou parcialmente pelo Poder Público ou por entidade de sua administração
indire_la.
~-6"'-- A fiscalização atingirá atos praticados por
quem já tenha deixado o exerCício do cargO, função
o.u- emprego, desde que inocorrente, de plano, a
pr~scri_ção ~dministrativa _ciVil e perrãl,''

16. Dê-se aos§§
dação:

j<;>

e 69 do art. 72 a seguinte re-

§ J9-- Os seus Ministros terão as mesmas garantia.<;, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos
Ministros do Tribunal Federal de Recursos eserã.o
nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral e nOtórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, por
- iÍldicaçàO-dO Congresso Nacional.
§ 6~> O Congresso Nacional deliberará sobre a
solicitação de que cogita a alínea "C" do parágrafo
atfteriOr, no prazo de quarenta e cinco dias, findo o
qual, sem pronunciamento do Poder Legislativo, será considerada subsistente a impugnação.
17. -~Suprima-se o item V do art. 81,
renumerando-se os demais.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ, Pronuncia o seguinte disc_urso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Numa sexta-feira aziaga, abateu-se a tragédia sobre a
Ãffica do Sul, enlutando o mundo inteiro,-quando o Governo Nazista de Pretória, colocando-se acima dos mais
comezinhos princípios humanitários e cevando-se no
ma-is primitivo ódio racial, executou o poeta nacionalista
negro_ Benjamim Moloise, por enforcamento.
O enforcamento do seu lfder levou às ruas de Johanesburgo milhares de negros, que ouviram a missa celebra·
da pelo bispo DesmO-nd Tutu, prêmio Nobel da Paz,
honra que lhe foi conferida por um juri de dólico-louros
da Suécia, libertos do racismo que domina um punhado
de mestiços e brancos, no Governo da África do Sul.
Se, como disse ·um poeta, uma Nação não morre
amortalhada num poema, aqueles dezoito milhões 4e negros discriminados não serão dominados, por todo o
tempo, por seis milhões de brancos 'e mestiços, mas um
dia defrontarão a aurora da liberdade, que poderá ser
sangrenta, mas lançará, sobre séculos de escravismo e
discriminação social, aquelas luminosidades em que se
banharão as futuras gerações da África liberta.
Todo o mundo protestou contra o enforcamento do
poeta negro.
_Foi veemente Miterrand, ao saber da notícia ainda no
Recife, pronigando a barbárie do Governo de Pretória; o
'•primier., francês, Laurent Fabius, fez um minuto de si~
lêncio em frente à Emb2.ixada da África do Sul e lamen~
taU que Os Seus dirigentes tenham ignorado os pedidos
de cteTnência "de várias dez~nas de governo de todo_o
mundo".
Tanto os Estados Unidos como a União Soviética
condenaram a bárbara execução. Apenas a prinieira ministra da Inglaterra, que sempre se negou a impor
sanções económicas ao Governo da África do Sul, silenciou, embora também, em seu País, tenha havido protestos do povo, na praça pública.
Esses episódios do racismo sulafricano lembram o que
ocorria na lndia, sob o domínio inglês, no século passado e nas primeiras décadas deste século, gerando sucessivas revoltas armadas e outras tantas execuções em massa. Até qUe apareceu a figura apostolar do Mahatma
Gândhi, pregando a resistência passiva, seguindo-se a se- gunda guerra mundial, que libertou a fndia e outros povos.
Facamos votos para que não seja necessário conflito
semelhante para que o mesmo suceda na África do Sul,
quando o povo negro daquela nação consagrarão poetamártir Benjamin Moloise no panteon da sua história.
Outro assunto que me traz aqui, Sr. Presidente, é qUe
tem sido contínua a nossa luta em favor dos idosos, dos
trabalhadores ãposentados, pensionistas da Previdência
Social e também dos funcionários públicos civis e militarcs,_homens ~mulheres que, depois de uma vida de trabalho, sãO atirados ao acaso e ao _infortúnio. Percorrem
corretamente a sua fr~jetória de cidadãos e indivíduos
sociais e recebem_a indiferença e o insulto, a desconsideração dà socied_a~e e__ do Estado. São brasileiros feridos
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pela injustiça, remunerados com pensões e salários ridículos, irreais, insuficientes para uma vida digna, merecedora,.muit.os à beira da índigência.
Trago, hoje, a este pleriário, a insatisfação dos milita-

res da reserva das nossas Forças Armadas. Faço a voz
daqueles que, cívica e patrioticamente, doaram suas vidas ao trabalho heróico, quase sempre 8nônim6, de zelar
pela seguraça individual e coletiva, de manter a ordem e
a paz pública, de defender as instituições, zelar pelo impêrio da Constituição Federal. Os verdadeiros militares,
por vocação e formação, profissionais, são gente que
pontifica no civismo, na disciplina, na bravura,
sacrificando-se no árduo trabalho dos quartêis e nas
obras e serviços relevantes, de interesse sOcial, de segurança interna, de vigilância das nossas fronteiras. Todos
nós que prestamos o· serviço militar ou nele fiZemos carreira, conhecemos a severidade, os espinhos da vida castrense, a solidão da caserna, e as lições de vida e convivência, de patriotismo, de engrandecimento humano e
cívico que a vida militar oferece.
Sr. Presidente, os militares que foram para a reservacom 25 anos de serviço garantiram, vencimentos apénas
parciais, e a política de achatamento salarial praticada
nos útlimos anos reduziu ainda mais a renmuneração
desses veteranos soldados da Pátria. Hoje, tais remunerações não atendem aos requerimentos mínimos de manutenção de uma famnia. Ainda mais angustiante é a situação das familias de militares falecidos, que sobrevivem com pensões irrisórias, desonrosas, vergonhosas
mesmo.
Sr. Presidente, com o advento da Nova República,
chegou a hora de se retomar um sadio e antigo hâbito
dos chefes militares de visitarem os clubes e .associações
militares, principalmente de- sargentos e sob-tenentes,
para oUvir as reinvidicações da classe militar, de todas as
patentes, dialogar, saber dos anseios e das expectativas
da família militar frente à 16gislação social e profissional.
Faço um apelo ao espfrito democrático do Senhor Presidente da República, José Sarney, aos ilustres Ministros
militares das três armas, soldados da .Nova República,
guardiães da Constituição, ao dinâmico Ministro da Administração, Alofsio Alves, para atentarem, para esta situação aflitiva; injusta: por que passam os militares dareserva. Seria de bom alvitre e oportunidade, uma revisão
da legislação atual, draconiana, impíedosa, desajustada
à realidade que vivemos. Neste tempo de reparação de
injustiças, de recondução do País no caminho da democracia, de culto aos valores da nacionalidade, é hora de
se praticar a justiça, promover a eqilidade, procurar o
· bem comum, rever direitos atingidos e obrigações diminuídas.
O Governo está ultimando preparativos para executar
uma ampla e esperada reforma administrativa, que irã
modernizar e racionalizar os serviços públicos do País,
com vistas à _economia de recursos, à efiCiência e eficácia.
Uma política de pessoal baseada na capacidade dos recursos humanos e no mérito funcionãJ, como fator de desenvolvimento e promoção profissíonal e socia1 e na remuneração justa do trabalho, não pode escapar a essa
mudança; e os inativos militares esperam do Governo a
sensibilidade e a necessária compreensão do problema.
Os militares da reserva, Sr. Pr6sidenfe, Itão estão meridigando soldos, não querem lesar tesouros ou_ pedir o que
não lhes é devido: eles apenas esperam, conscientemente,
um tratamento mais justO para as suas qu-estões.
Fica, assim, Sr. Presidente, registrado o apelo e a confiança deste Senador, e, certamente, de outros companheiros, no sentido de que o Governo Federal faça um
e..<>tudo urgente da situação dos militares da reserva e reformule este quadro de injustiça, a fim de que cidadãos
de uma mesma Nação não sejam segregados por leis que
discriminam, que distribuam a dor e o ressentimento entre seus filhos.
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PREsiDENTE (José Fragelli) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Bornhausen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL

~

SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores:_
Dia 7 do corrente mês, tive a grata oportunidade de vi-'
- sitar o Hospital do Serviço Social da Indústria do Papel,
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Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo- SEPACO,
onde., recebido gentilmente por sua Diretoria, me foram
prestadas informações sobre os sistemas de subsistência,
organização administrativa e funcionamento da Instituição, os quais, pelo extraordinário resultado que obtêm, obrigam-me a trazê-los ao conhecimento desta Casa, uma vez que se tem procurado, quase em vão, fórn\ulas que tornem, o deficitário e frágil sistema de assistêncía_ médica oficial, eficaz. Fórmulas estas, aliãs, que, sem
qualquer criatividade, têm recaído sempre na majoração
dos percentuais de contribuição dos jâ sacrificados trabalhadores.
O SEPACO, uma: entidade filantrópica, sem fins lucrativos, tem por finalidade a prestação de atendimento
médico-hospitalar aos empregados nas indústrias do papel e congêneres do Es_tado de São Paulo. A organização
específica, é financiada por uma contribuição mensal, da
ordem de 2,5%, da folha de pagamento, feita pelas empresas do setor, dos quais 1,5% são destin~dos a custeio e
1%'Para investimentos, llão participando o empregado
com qualquer desconto em seu pagamento. O SEPACO
possui hoje, uma unidade hospitalar completa, com todas as suas unidades em pleno funcionamento, ocupando uma área construída de 17.500 m 2 , distribuída em
nove pavim-entos, nos quais estão instalados os ambulatórios especiillizados em Clínica Médica, Cardiologia,
Gastrcienterologia, Pneumologia, Hematologia, Clínica
Cirúrgica, Cirurgia Vascular, Der:matologia, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Oftamologia, Ortopedía, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Reumatologiª e Urologia, be!TI assim, Maternidade
e. Berçârio;Centro Cirúrgico e Centro OOstétrico. Com a

• Pronto Atendimento
• Ambulatório
• Internações
.- Ateriêlimento Dentário

instalação do Centro de Terapia Intensiva, meta a ser
atingida ainda, neste ano, a capacidade do hospital passará para 100 leitos, o que já proporciona hoje, ao trabalhador a prestação mensal, média de 14.250 consultas
nas diversas especialidades, 367 internações, 350 cirurgias, 66 partos, 11.550 exames de laboratório.
Mantendo seu ambulatório em funcionamento diariamente, em expediente integral e aos sãbados em meio
período, o Hospital coloca à disposição de seus usuários
de_ forma permanente, fora dos horários normais, sua
equipe de pronto atendimento, sempre com a presença
de dois médicos plantonistas.
O Hospital do SEPACO presta ainda, serviço de
abreugrafia, executado através de sua unidade móvel, no
próprio local de trabalho. No caso de empresa no interior do Estado, o SEPACO repassa parte de sua receita
ao Sindicato ou à própria empresa, caso aquele não exista, os quais assumem a responsabilidade do atendimento
básico aos trabalhadores, evitando assim o deslocamento para São Paulo, a não ser nos casos mais graves.
Devo reSsaltar Senhor Presideiite e Senhores Senadores, que esses serviços são- prestados não só ao trabalhador filiado e ativo, como também se estendem aos seus
dependentes, mesmo após a inatividade, sem qualquer
contribuição.
.
-Pelos resultados crescent~ que vem obtendo o SEPACO. Conforme tópicos, que alinho a seguir, extraídos do •
relatório das atividades desenvolvidas no Hospital durante 1984, o sistema tem sido reconhecido como de alto
valor técnico e_social por médicos e sindicalistas doBrasil e do exterior.
"I. Atendimento Direto:

Próprio

%

Outros:•

%

Total:

8.988
146.600
4.033

100
75,4
97,6

47.916

24,6
2,3

8.988
194.516
4.129
33_090

--wo

capital; o total representa o atendimento prestado pelo
sistema SEPACQ como um todo.
II. Apoio Clíntco, Diagnóstico e Terapêutico:

Próprio

%

Convênio:

%

Total:

125.643
15.740
10.090

96,1
100
100

5.158

3,9

11.811

100

3.086
28.146
4.804
2.116
1.897
756

100
99,5
95,8
96,5
96,1
100

157
214
77
77

0,5
4,2
3,5
3.9

130.801
15.740
10.090
11.811
3.086
28.303
5.018
2.193
1.974
756

I II. Apaio "Técnico:
São as áreas de.apoio técnico para o desenvolvimento
das atividades fins do hospital. Assim, por exemplo, o
serviço de enfermagem realizou 381.417 procedimentos
diversos, tais como curativos, aplicações de injeção etc.
O Serviço Social Médico procedeu a'·I5.793 atendiinentos diversos entre entrevistas, orientações e conta tos. O
Serviço de Nutrição e Dietética forneceu 154.695 refeições a pacienteS
funcionários entre desjejum, almoço, merenda, jantar e ceia. A Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar contfnou seu trabalho de apoio
ao corpo clínico produzindo excelentes resultados uma
vez que o índice de infecção hospitalar foi mantido abaixo dos 5% corlsiderados como ótimos pela Organização
M·undial de_Saúde: o ínçHce do SJ;PACO_foi de_3,7%. A
Comissão de Controle de Qualidade do atendimento foi
criada neste ano, jâ tendo apr~entado alguns resultados

e

9"5
33.090

"' Aqui estão incluído-s ateridimentos preStados em
conllênio com outras entidades ou subsidiados pelo SEPACO através dos sindicatos quer no interiOr comO na

• Exumes Laboratoriais
• Exames Radiológicos
• Exames Abreugráficos
• Outros Exames
.- Eletrocardiogramas
• Proceds. Fisioterápicos
• CirUrgias
• Anestesias
• Auxílios Cirúrgicos
• Partos
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positivos. Na Lavanderia foram lavados 304.781 kg. 'de
. roupas. O Hospital const~mil!, em média, mensalmente,
1.832 m-1 de oxigênío; !52 kg de protórico; 2.028 m 3 de
· g_ás: 4.024 m 3 de água e 124.050 kwjhora de energia.
IV.

~poi_o

A_?ministrativo:

O HospiÍal funcionou com mêdia d"ê 3.40 funcionáriOs e
índice de ro~atividade do pessoal de 10,58%; o aumento
no quadi-o fÕi de 14% com relação ao ano anterior. No
setor de materiais foram manipulados 3.200 itens tendo
sido emitidos 1.386 _pedido$ de compras. Foi adquirido o
equipamento SID modelo 3000 para processamento de
dados de tal maneira que foram cancelados os contratos
mantidos com fornecedores externos, ficando a Entidade
auto-suficiente em processamento de informações. Os
de..<;embolsos operacionais que em 1983 somaram CrS
1.277.150.000 equivalenteS a 270.813 ORTN, em 1984 _
1

4.200

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Qu:uta-feira _30__

foram de Cr$ 3.991.258.000 equivalentes a 283.239
criaç~o_l;>Ovina. Mas _esta formação se realiza já em bases
ORTN ou seja, um aumento de apenas 4,5% em ORTN e
estagnadas, pois no- mOmefitõ'elnQu:e a p'ecuária ·a:ssuffiíã212% cm crlliCirós abaixo por~anto da inflação no pel'lõ---expre..c;sh.-a-imfwrtârlcia ecónômíca no Piauí, era afetada
do."
____ ·pela própria crise do principal fatora que impulsionava;
Fina\iz::mdo. Senhor Presiden_te e_Senhores Seitadores,
a··economta -açucareira brasileira.
~-_____QQ(_Qf:õ~;J _~--·{e"_t_jíl~~r que- essa·--esúgn:içãd--ic-onômica,
pergunto se não seria necessário _o reis tudo de todõ-0 slstema de assistência médica_ oficial, quando se depai-a
_q~,t_~_m:_alicam~.!:l~~._pe~dUi-3 iúé·h-oje, apesar d'O-Sürgimen~
com realidades eficientes, como esta que acabo de expor'!
to de ativid3.~es alternaUvaS -relacionad~s com a agricultura, co_l!l_o, por exemplo, a carna-úba e·o babaçu, impeA evolução e o crescimento da demanda aos serviços
_diu que o Piauí alcançasse· uma· sólida e TeCTibda base
de assistên~ia médica oficial, impõe~ uma atualização
de seu func1onamcnto e de seus mecamsmos. Sem fórmu.económiCa.
la.s :omp!ica.das e buro~ra~iz~-º~~-_9.~! difiC!Jlte~_ s\Ja -~_:_-"------'____:_jenh9rCS Sena~Õr_es: ·surgeífi~~j_~rá _Ínic:i~tiv~·sõ'rfPi'l"icaCJa. Ma& s1mples e ObJetJvas, que realmente atendam e____
...z.adas,~~~bem ~'lSi!Jlil_a9as em torno de um mSfr--6-mêli:tci-de
cor~cspondam à contribuição d~ usuário. O .resultado
.ação política orientadõ parã-o desenVOtVíffieilto So"cial
obt1d~ ~elo SEPACO _d~ve_ser obJeto d~ estudo por parte
~o_muf!1_._ n_a !C!lt~_ti'0 _d:ê_ reV_igo~ao:én~~ d9 sén(ldo ecodo ~Mm1stro da Prev~de_ncla, que prec1s~ encont~?r }O---nPmj:;;p~-JQ_Q~ç_~_g -ªgfiCo_fa_~ agro~ii~uslrlal de uma reluço~s adequadas e cnat1vas para o ?tend1mento_ med1co__gi[q__d!:IS_!fl~~~ ricas em reCUI-SOSbídriCos, SOlos agdCultá~
hospttalar. Concluo o meu pronu~cmmento pedt~~o qu_e
veis e humanOs óõ PíaU.l:- o Médio Parnaíba.
o MiniMro da Previdência envie têcnicos do INAMPS-- ------------para-conhecer 0 que é realizado Pelo SEPÃcif,p;H·;qu;~ ·=·==:=Levantamento recente revela que--ã"f)opulação-urbana
de boas experiên-Cias- põsS":lniõrcom· rapidez alterar 0
daquela região cresceu entre 1970-80 a uma taxa de 6,1%.
quadro deficiente d<;i. ass"istênci:;t previdenciária governaEssa taxa, superior às médias da Região Nordeste (4, I%)
mental. (Muito bem!)
- -C__;j __do-Estado (5,2%), vem gerando problemas sociais e
urbano~ na mesma proporção geométrica.
Do ponto de vista econômico a Região do Médio Par.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo_ a
naíba reúne excelentes condições para se constituir num
~~~u~~n~~-nobrc últilno_orador inscrito, Se!_)ado~ _Hdví_:_ __ dos sistemas geoprodutivos ~e maior importância para a
eCQOOIT\ia do Piauí edo.Norde~te, pOis qUe-cOmpreende
uma área de 533 mil hedare.~. com ceiCà -de 362 mil hecO SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI. Pronuncia o
tares de terras consideradas de boa regular qualidade, o
seguinte discurso.)- -Sr. Presidente e Srs. Sei-'ladort!S:
- 'tjU~"tl~rTnife avaliar um potencial de produção anual aciA Associação dos MunicípÍos dO MêdiO Parnaíhâ~
nin de 300 mil toneladas de grãos e de 5-10 mil toneladas
formada pelos municípios de Agricolândiã~- AgUa Bi-iln~
de mandioca. Dispõe ainda de 91 mil hectares de terras
ca, Amaronte, Angical, Arraial, Barro Duro, Demerval
aptas para formação de pastagens artificiais, que possibiLobão, Francisco-:-<\ym, Hugo Napoleão, MigUel Leão,
litam a manutenção de um rebanho bovino acima de 80
Monsenhor Gil, Palmeirais, Regeneração, São Gonçalo
mil cabeças.
do Pinuí e São Pl!~ro do Piauí, acaba de lançar junto ao
Governo do Estado do Piauí o Projeto Odilon Nun~.
_____ :I;§S_cs~Jli~cfo"S _qlié !ndicam o representativo potencial
Esse- Projeto, _que peço seja publicado ~!J1 anexo, de
e<;onõmiço; UdlCiúnadOS aos-mais Iegíthnos~_-ãrrseios da
concepção integrada, representa para as lideranças locais
colctividâac- regioilãi, eXpiessõ5--i1as--f,-réOCupãÇÕeS e-·reie a população regional mais emprego, mais produção de
vindicaçõe..<; de suas lideranças políticas, ê que jUstificam
alimento~ c melhoria do nível da renda. Significa, de oua execução do Projeto Odilon Nunes.
tro lado, sair do atraso sócio-eco-nómico e cultural, signi__ .D_· Pr_oje_t_Q_Q~il9D_ Ny_nes, j_ã ·enCaminhadO ao-Pn!Sídei1fica esperança, e, além do mais, homenagem yiva ao prO- te da Repúhlica, define
sUa-PrOposta:-áe interven-çãõfessor e historiador_ 09-ilon Nurtes, um dos filhos mais
--..d_ojs
-5_egmentos básicos: consolidação e complementação
destacados da região e do- Piauí.
------- (h .ínl'rU:-Cstrutura sódo-ec:ohômic_o _e apoio à prodUção
Tais objetivos se ordenaram através da afirmação de
__agric.olPc_~_m__b_a.J~S_ ir_rig<!-d~~ e_ agr~in~ll_st!ial.
identidade de propósitos e da ação política de uffi- poVO
já acostumado a deciSões importantes e fundamentais,
Os recursos necessâ,rios, da ordem de 165 bilhões de
não só para a própria área mas também para 0 Esta~o
CrUZelTO!çprovocarã-o;--sem--sombra de dúvida, substando Piauí. - _ _::çio.U_mgª-ç_!_Q_nÇlS _f!_íveis de produção, renda pessoal, canO Médio Parnaíba. ao longo do tempo. constitU.iU~Se-.sumo e bem-estar da--pO[>Uf3çâo-regional.
em extraordinário viVeiro de intelectuais: poetas-. histoSenhor Presidente e Senhores Senadores, desejo manif~stir, M~opclnunidade, solidariedade às lideranças e aO
riadorcs, jornalistas, escritores e políticos, todoS n1arcai1do o tempo cultural e a própria grandeza humanística ou
povo dos municípiOs que compõem a RegiãO do Médio
Purnníha.
sociológica.
Isso decorre, sem dúvida,_ da formação histórica d-essa
Quero homenagear no ensejo, também, os elaborado~_-do _hoj~to Odilon Nunes, na pessoa do Dr. Osandy
região, forjada com arrojo, êrtatividade, saciifícios ·e de-·
terminação política.
R Íheiró'TCiXeira, priVi1egiaâa 1ftteligêncta:, cultor apaixoDois fatores impulsionaram a caracterizaram, por
Mdo das coisas do Piauí, filho do Médio Parnaíba, a
quem devo a inspiração e o próprio pronunciamento que
principais,- essa invejável situação: a decisã_o lusa de ocupar C dominar CSpnÇOS gcográfi\:os pOtcnêtaJmente é'CQ._-:-:-'- O[ii fã:ÇQ':""'
nômicos~ e a snga dos índios acaroâs, maco·azes, ·rodeleiFclizffiente, a cada dia cresce a idéia -de que o desei--1ros e guegueses. resi~tin~o com bravura ao terríve!_.~ f!i? ~- ____,_.':':~~'!'~!!_t?._ n~? ::;e fez pela perspectiva simples do país
massacre que lhes tmpos o Tenente-Coroo~\ Joao_ cfo
_gl,úba_L mas sím em 'função da-integraçãO dos municípios
Rego Castelo Branco c seu filho Félix do R~go_:__~~-na.~ grandes deciSiie~ nacion-ais.

em

Pu~~~í~:esed~eel~n;.~ec~:~gf~~~~ad~ • ~-at~al ~o ~~dia
Ü--p~~jeto Odi!OnNUties seffeficaZ \nSffurile-nto-pãtã
. . .
. l ,·
.
a açao 1._1mana_ 7-~~~-- ~-~li~ar--l!.nJ;t __ Qas regi9es mais carentes do Nordeste no
mdJOs, seus verdadc1ros fundadores, como bem enfatiza
~ d r
·- · · d d
d
1 ll!~d--\!._0!_11 -- d-um dos_ filhos ílustreS da Regiã'o, o prOfessor· e ~êSCr1to-r--~.-.le..rb
~-~~~~~· 0- besemp~g~, t 0
Paulo Nunes.
- - -·
--:m ~-~mprcg~, o ana 1 u e 1smo, a po reza a sou a.
Essa configuração cultural e política pri.mítlva -dOs
_(M_wlu bem.)
índios, porém, sohrcpõe-se à ação povoadora dos portugueses, alicerçaP,a no desdobramento da atividade pe.,,_, O{),C.i.!ME.YJ:P A Q[JE SEREFERE O SENAcuária proveniente do Vale do São Frã.nciscô OU~ iiúiiSDOR HELVIDTO NUNES,Hi UM DISCURSO
precisamente, na "velha cas<J. da fazenda de gado, que foi
n_úcleo de povoados que se tornavam vila's ou cidadeS
PROJETO
que tomaram nomes que dizem da nostalgia- do~ conODILON
quistadores lusos: Valença, Marvão, Amarante, Campo_
NUNES
Maior".
A história da formação sócio-económico da Região do
Asso~íi.lÇãá Dos Municípios do Médio Parnaíba
Médio Parnaíha tem rafzes na própria história da for-AMPAR,
mação sócio-econômica do Piauí, -fundamentada na
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Ne.<;ta proposição de ações que se formula, a nossa in·
foi a-de resgatar a cidadania dos habitantes da
Região do Médio Parnaíba, imprimir a idéia de planejamento democrático, e integrá-la aos princípíos políticos
n.:t Nova Repúblie<l.
Isso por prevalecer na organizaç11.o de uma comUnidade três elementos básicos: o político, o econômico e o social. Seu dt:senvolvimento harmónico é que garante a
edificação de uma sociedade justa c humana.
Dai se analis<!.r a formação histórica do espaço regional, as potencialidades econômicas e de investimentos,
c-ulminando com um alinhamento de dirctrizes políticas
e de projetas nece..<>sários ao seu desenvolvimento sócioeconõmicq _e cuhural.
1~nsao

FORMACAO SÓC!O-ECONOM!CA DO ESPAÇO
O e.<>paço social, económico, político e cultural daRegião do Médio Parnalba é, sem dúvida, um extraordin<irio viveiro de homens intclígentes.
ls.so deCorre da sua formação histórica, forjada com
- mrojo. criatividade., sacrifício do próprio derramam!!nto
de sangue e determinação poHtica.
O ponto de partida se fecunda em torno de dois aspectos ímpott::~ntes:
-: n_Qa_r_rojo_e nª- d_eJerm_inação lusa de ocupar e dominar espaços geográficos potencialmente económicos;---na saga dos indios acaroás, macoazes, rodelo;iros e
guegue.<;es, resistindo com bravura o terrível e frio massacre que lhes impõem o Tenente-Coronel, João do_Rego
Castelo Branco e seu filho, Tenente-Coronel Félix do
Rego.
Pode-se dizer que a organização natural desta regiã_o
se delinea em f_!lnção da ação humana desses índios, os
nossos verdadeiros fundadores como bem enratiza um.
dos filhoc-; ilustres de Regeneração, o Professor e Escrítài
Ptwlo Nunes.
Mas, sobrepõe à configuraçãO Cultural e política primitiva dos í~dios, a ação povoadora dos portugueses a\i~er~Ua _!lO de~d~brame~to _da atividadc pecuária proveliente do Vale- dO Sáo -Francisco ou mais precisamente
ta "''.:ellia Casa da fa:t.enda de gado. Casa que foi núcleo
k povoados que se tornaram vilas ou cidades c que tonaram nomes que dizem da nostalgia dos conquistado~
·es \usos:_Yalcnça, Marvão, Amarante, Campo Maior".
-A hisCôrla- da nossa formação sócio-económica,
identifica-se coin- a própria história da formação sócio~
econômica do Piauí, fundamentada na criação bovina.
_.Eurmru;ão_ ~1-;J.___que se _realiza Jâ em ·bases estagnadas,
pois no momento em que ll pecuâria assumia expressiVa
importância económica no Piauí, ela é afetada pela própria crise do principal fato r que a impulsionava, a eco no~
mia açucnrcira brasileira.
Com efeito, mergulha-se numa profunda estagnação
económica, situação esta que, praticamente. perdui-a afé
hoje. _Nào __se foi __çapr~z- mesmo surgindo, ao longo do
t~.:mpo, atfvidades alternativas relacionadas com a agricultura como, por exemplo. a carnaúb_a, o_babaçu- de
dola~;: o n.oss.o,_EsJ:.~d_9 9~ uf(l_~_sólj_çla e fecun_da base económica.
Um povo que não constrói a sua própria identificação
econômica é um povo politicamente dominado, sem
perspectiva do futuro e isolado no tempo e espaço.
Uma sociedade tem que se alimentar de motiva~Wões
cu~tur_l!is, políticas e económicas, tal qual a que induz,
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historicamente a ocupação e o conseqUente povoamento
do nosso território, a partir do Porto Fluvial de São
Gonçalo do Amarante.
Esse porto se constituiu, na realidade, num ponto estratégico de irradiação e de fixação humana, tendo em
vista a necessídade de escoamento de produtos para toda

, DIÁRLQD!l CON,!]RESSP. NACIONAl, (Seçijo 11)
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u região, quando a navegação do Rio Parnaíba era o único meio de transporte utilizado.
Com a denominação simplificada, Amarante transforma o Médio Parnaíba no principal centro comercial e
cultuml de toda a região centro-sul do Piauí e parte considerável do Estado do Maranhão, interrelacionando-se,
inclusive, com alguns países da Europa.

.
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Assim é que se formou a região, produto da confluência das acões dos portugueses. dos índios e dos descendentes de portugueses ft cearenses, que diante de uma dimensão espacial e temporal assume esta atual conformação geopolítica constituída por 15 municípios (mapa
01).

DIVISÃO POLJT ICA

.
-

MI\PI\ 1

MONS. C.ll

CONDICOES DE POTENCIALIDADES

ficativas_do Piauí do ponto de vista de potencialidades
económica.

rorcionarem um amplo desenvolvimento alicerçado
numa dinâmica economia· de mercado.

Os municípios que compõem a Região do Médio Parnaíba, assentam-se numa das bases Ccol6gicas mais signi-

Dipõe a região de recursos minerais, florestais, hfdricos-ê-de safos de bOa fertilidade n:3.ttira1, capazes de pro--

-Substâncias Minerais
O potencial mineraJógico se manifesta. principalmente. em torno das seguintes substâncias passíveis de expiO.:
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ração econômica: argila, calcário, gipsita, galena e materiais rocho;os para construção (mapa 2r-
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- Recursos Florestais
D(!ntre os recursoS. ~ore-:;tai~ _assume grande importância o babãçu, em virtude de permitir o surgimento de ati-

vidades agroindustriais no que concerne a produção de
óleo, álcool carburante e de váriOs subprodutos.

O"'éO!lRÊIICIAS
MINEilAIS

l1APA 2

-R-Hidri<oo
A Região do Médio P'arrtaíba é ríêa Cm recUrsos hldri·
-coS. pois conta -com um bom potencial de ltgua subtcrii-

nea e com cerca de 160 Km de vale do_ Rio P'malba.,
além do Rio Canindé e de virias .outros meg.ores e tc_m.._

~ --

CALCÁRIO

0-

GALENA

f.SJ-

GIPSllA

porários -comO- õ Riacho do_ MJJiat.o, Cadoz. Corrente. ·
Negro, Alegre e da Lagoa Grande, que aprcsetJtam boas
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loc~lizado no munídpio de Palmeirais, com40 ha ejâ registrando pma _prody\i_yid~d_e _média de 8.000 kgjha. A
utilizaçió da triigação é, sem dúvida, uma das condições

extensões de terrenos de várzeas, propícios para as modernas práticas agrícolas (mapa 03).

Diante desse potencial, começa a se configurar na região um grande interesse por esse tipo de agricultura,
destacando-se o projeto de arroz irrigado de Formosa,

-Aptidão Agrícola dos Solos
Soma-se ao exceler~~e potencial hídrico regional, os recursos de solos agricultáveis, que são um dos mais férteisdo Piauí.

necessári-as para se obter uma elevada produtividade
agrícola.

RECURSOS HÍDRICOS
DA REGIÃO
MAPA 3
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Com uma ãrea de 362 mil hectares considerada de boa_
e regular aptidão para o cultivo (mapa 04) reúne, semmaiores dificuldades, ampla-s ·condições de produzir, __ _

anua_lmente, e a c~Jrto prazo, _cerca de 250 mil toneladas
de grãos(a~ioz, -feijão,-inilho e soja) e 540 _inil toneladaS

Outubro de 1985

de mandioca, tomando-se por base níveis de produtividade já alcançaçioS- -pesquisados na própria região.

e

LE.GCNDA

A nEGULI\R PARt.. ALCiUIMS

FARA

APTIDÃO AGIUCOLA DOS SOLOS
Eml.IIOOba

%

A. Culturas Agrícolas
- Boa a Regular
-restrita
8. Pastagens Plantadas e
Silviculturada

442
362
80

82,9
67,9
15,0

91

17,1

Total

533

100,0

aasse de Aptidão

A produção projetada, suficiente para alimentar a população regional e exportar excedentes, poderá ser bastante melhorada na medida em que se incorpore novas
áreas e se pratique um manejo agrícola mais desenvolvido, compreendido pelo uso da iriigação, mecanização e
OutroS insumôs tecnológicos.
Dispõe ainda região de 91 mil hectares, aptos para a
formaÇão de pastagens artificiais e para-a sivicultura que
possibilitam a manutenção de, no mínimo, um rebanho
bovino aCima de 80 mil cabeças.
-·-Com e$Se potencial, o Mêdio Parnaíba pode se constituir num dos principais sistemas~geoprodutivos da economia piauiense e, também da Rgião Nordeste.

f't.S'Tho:i~!.l

r>LANTiVA

CONDIÇÕES ECONOMICAS
As possibilidades econômicas da região não são um
simples exercício prospectivo, mas, sim, um direcionamento de produção fundamentado nas condições de fertilidade dos :?Qlos existentes.
Tanto é que os índices de produtividade agrícola do
Médio Parnaiba, evidenciavam-se, antes do fenômeno
da seca, superiores aos da média estadual.
Em 1978, por exemplo, o arroz alcançou na região cerca de 1.042 Kgfha, enquanto a média estadual ficou em
torno de 1._008 Kgjha; o milho a 1.030 Kgjha, contra
577 Kgfha do Estado; a mandioca atingiu 8.950 Kg/ha e
o Piauí 8.760 Kgjha; o feijão apresentou-se com uma

DlÃRlQD_Q_ÇONGRES_SQNAC!QNA~L(Seção II)
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produtividade de 334 Kgjha para a região e 297 Kgfha
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-armazenamento e comercialização da produção;
- [")roducão e c:otTiercialização de insumos básicos

milho 40:1 Kgfha, o feijüo 293 Kgfhu e a mandioca 4.558
Kgjha. A :>aja surge nesta safra, apresentando uma produtividade de 622 Kgjhu. Ê uma cultura que se desenM
volve d_e fo_rma pioneira no Estado, exatamente no Município de São Pedro do Piauf.
Es:se desempenho ugrícola projeta o Médio Parnaíba
como a segunda regiUo produtora de alimentos do EstaM
do do Piauí, 6J mi_] tônel~das de grãos, ·ou seja, 15% do
total produzido no Estado; II% da mandioca, corres-pondendo a 68 mil toneladas; e 100% da sOja que comM
precnde UfT!a produção de 23 toneladas.

pura o Estudo (quadro 01).

No ano agrícola de 1980 essas mêdias de produtividade na região, com exceção da mandioca (13.489 Kgjha),
decrescem para o arroz (172 Kgjha), o milho (135
Kg/ha) e o feijão (III Kgjha), devido aos efeitos da se~
ca, desestabilizando a capacidade produtiva regiõnal.
Com a regularização climática e a entrada em prdução
de alguns projetas de irrigação, a região volta a assumir
novas perspectivas de produção. Em 1984, a cultura do
arroz alcançou uma produtividade de 1.213 Kgfha, o

rxm.1 a agricultura;

- rroduçào de leite e derivados \Oovinos e. caprinos);
-produção de gado de corte:
- exrortaçào de carnes (caprina, suina e Povina);
- industrialização de insumos "básicos pã.ra a Pe-cuária:
-desenvolvimento de piscigranjas.
- Industrial
- beneficiamento d.e produtos agrícolas;
- indústrías de alimentos;
:...._ lri.dústrias mineralógicas;
-produção de energia renovável (mandioca e babaçu).

QUADRO 01
PRODUTIVIDADE AGR!COLA
1978- 84

-Serviços
- comércio e serviços;
....... recreação;
-serviços hospitalares e educacionais.

(Em Kg/ha)

1978
PRODUTOS

~

1980

1984

.:...._ Infra-estrutura
~!EDI~

PAB_

ESTADO

NA!BÁ

~!EDIO

PAB_

ESTADO

NA!BA

MEDI O PAB_
NA!BA

ESTADO

ARROZ

1. 042

1.008

172

425

1.213

1.266

mLHO

1.030

577

135

253

403

601

297

111

143

293

330

-

-

622

622

4.558

10.904

FEIJÃO

334

-

-

SOJA
MANDIOCA

8.950

8.769

Detém ainda um efetivo pecuáriO -de 84 mil cabeças de
suínos. 76 mil caprinos e 57 mil bovinos. Nesta atividade
inteiramente voltada para a economia de subsistência,
prevalece o regime de criação extensiva.
As atividades industriais são praticamente inexistenM
tes. cingindo-se à operação de poucas indústrias residenM
ciárias de importância econômica reduiida.

13.489

8. o 15

1984

1985/88

Grãos(t)

63.000

zso.oor

Efetivo Bovino (cabeças)

57.000

80.000

VANTAGENS COMPARATIVAS, LIMITAÇ0ES E
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO
• Vantagens Comparativas
A localização espacial da Região do Médio Parnaíba e
o potencial de recursos económicos, permitem sintetizar
as vantagens comparativas em torno dos seguintes aspectos:
-existência de 362 mil hectares potencialmente agricultáveis, dos quais 25% foram cultivados atê 1984;
-existência de 91 mU hectares para desenvolver pastagens artificiais e naturais;
-condições para o desenvolvimento de práticas de
culturas de grãos, de produtos hortigranjeiros e perspectivas favoráveis para a fixaÇão de culturas que sirvam
como fontes de energia renovável;
- facilidade de escoamento óa produção, tanto para o

mercado de Teresina, como para o nordestino, através
de estradas de rodagem asfaltadas e por via fluvial;
-dispor a região de rios perenes e de água: subterrânea. que possibilitam o desenvolvimento de projetas ·de
irrigpção:

DIRETRIZES POLITICAS
Diante de toda essa vocação geoprodutiva, a Região
do Médio Parnaíba poderá se transformar num dos
giandes seleiros de recursos alimentares do Estado do
Piauí e mesmo do Nordeste.
Torna-se claro que não é somente o sentido económico, o objetivo maior da nossa preocupação, mas, em
grande medida, o segmento social. Isto se liga ao fato da
população regional se ressentir de problemas relacionados com a sua. inexpressiva renda pessoal, ocupação produtivo, dominação política e insuficiência da educação.
Para.. dar uma base económica estável e solucionaresses problemas sociais da comunidade regional, o Projeto
Odilon Nunes se assenta nas seguintes diretrizes de ação
Política:

~existência _de ener_gia elétrica proveniente do ststeITul-Hidrelétrico de Bo-a Esperança em todos .os municinios-que·compõem a·re~ãO;
-- -~~-ser o espaço· ·regional parte integrante da Re8l~o
Geoeconômica de Teresina.
~

-

Limitações
O aproveitamento do potencial ·regional, depara-se

com as seguiiltes limitações:
incidênÇiã elevada de 70% de proçlutores arrenda:tá rios;
-organização agrária· prevalecendo os minifúndíos e
as atitudes conservadoras de produção;
-'-deficiência nos sistemas de assistência técnica, fornecimento de insumos tecnológicos e de armazenamento:
Oíeita de crédito rural e de mão-deobra quulificada para as atividades agrícolas;
- precário sisteina de estradas vicinais;
-tarifas elevadas de energia elétrica;
-baixo índice de desempenho dos rebanhos prínciM
ralmente bovino e caprino;
-carência de equipamentos sociais e de infraestrutura urbana;
-deficiente sistema médicoMsanitârio preventivo;
-concentração dos serviços educacionais nas sedes
dmi mi.úlÍdpióS; cám ênfase ao ensino forinal;
-:- faLta de organização dos espaços urbanos que_dinamizam a regiã.o.
--~

PRODUÇÂO REGIONAL

-irrigação e drenagem;
-estradas rurais;
- elctrificacãC! rural;
-construção civil.

_~insuficiente.

• Oportunidades de investimento
0 Médio Parnaíba é parte integrante da Região Geoeconômica de Teresina. Portanto, as oPortunidades de investimento deverão-serassimiladas dentro desta .Sistematização espacial da economia urbana da Capital do Estado.
As vantagens locacionais da região e as suas potencia!idades econômicas cciinprovadas, abrem um leque de
oportunidades de investimentos nos seguintes setores:
-Agrícola
-'-produção e beneficiamento de sementes melhoradas;

-~·

- fortalecer o espaço sócioMeconómico através da
produção agrícola, com irrigação, armazenamento, fiM
nanciamento, incremento da produtividade, mecanizaçãó adequada, eletrificação rural, instalação ejou expansão de equipamentos sociais;
-fomentar a criação de atividades agroindustriais de
alimentOs, de recursos energéticos renovâveis;
-incentivar o cuuperativismo como instrumento de
defesa do pequeno e médio agricultor, permitindo a estes
a devida oarticíPã.Cão nO mercado;

e

-;e~~~~:~x~:~~~e!~as~~~t~~~r~~~i~~h~~~~~:~~%

de
da produção, de sua distribuição espacial; e do fortalecimenta do produtor quanto à segurança aos resultados da
tecnologia aplicada no processo produtivo;
-fomentar a criação da atividade artesanais e transformar as unidades de produção existentes em pequenas
indústrias, voltadas para o mercado local e as exportações;
-induzir a integração espacial que se baseia no reforço das nucleações urbanas e na implantação e melhoria da infra-estrutUra· físiciR: transportes, energia elétrica
e telecomunicações;
- promover a integtaÇãii das populações locais, visando a sua plena participação no processo de desenvol. ··vimento poHtico e sócio-económico do Piauí e do País.
Todas essas diretrizes encontram ressonância nas aspirações e anseios da população e por isso impõem um
elenco de medidas sócio-económicas, que tenham como
resultado resgatar em beneficio do homem que habita e
trabalha na Região do Médio Parnaíba, os frutos de sua
ação sobre a natureza.

OBJETIVOS S0CIO-ECON0MICOS
Para uma convergência de ação política, visando de
foyma decisiva, assegurar 9 desenvolvimento sócio-

- _DIÁRIO DO(:ONGRESSO NACIONAL (S~ão II)
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econômico da comuoidade regional, cumprir-se-á os seguintes objetivos: ------- _
_
·
.
• a transformação do Médio Parnaíba na principal
região Produtora de alimentos do Piauí;
• a efetiVação de ações fortalecedoras da int:c;gracão
do espaço, através da implantação e melhoria dos equipamentos .sociais, infra-eStrutura urbana e econômica;
• o apoio têcnico e financeiro às micro e peq~enas
empresas agroindustriais, industriais e comerciais; - • a particip::ição da região nas grandes decisõ_c;.s-políticas do Estado;
_ __
__
• o fortalecimento da educaÇão como o prinCi.J?iil instrumento propulsor de mudanças sociais, ecOnômicas e
culturais.
Esses objetivos serão assimilados, dentro d-e um determinado período histórico, como os objetivos_ regiôltaiS -_
permanentes e decisivos para se ex.ecutar programas e
projetas. promover a negõciação de jnvestimentos_, Con~

• aumentar a produção agricola, implantando projetas de irrigação no_s vales fêrteis da região, integrados
com as atiVidades agroindustriais;
• implantar o sistema de produção e beneficiamento
de sementes melhoradas;
• melhora-r ·e am-p1iar a capacidade estática de armazenagem da região:
• criar condições institucionais de reforço ao crédito
rural, à ofertjide serviços de mecanização agt'fcola e de
eletrificaçãõTural;
• ampliar e melhorar a rede de es.tradas rurais;
• direcionar a criação bovina e caprina para a produção e exportação de carnes, leite e derivados.

solidar as iniciativas produtivas e empresariais da reSião.

• incentivar as ativfdades artesanais de utititãrios e de
alimentos.

Por outro lado, para o alcance das pretensões deseja~

'das,. formula-se um conjuntO de ações prioritãrias, as

quais para serem postas em prática necessitam de uma
forte integração institucional, envolvendo os Go_vemos
Federal, Estadual e Municipal, e a Coordenação R_egional da AMPAR.
AÇOES PRIORITÁRIAS

-"Sttor Industrial
• fomentar a criação de atividades agroindustriais de
alimentos e de produção de energia renovável;

- Setor Urbano
• Melhor a dotação 4~ serviços públicos e de equipamentos urbanos;
• ampliar e melhorar a integração e a articulação do
espaço regional;
- Setores Sociais

As ações prioritárias visando o alcance dos objetivos
pretendidos são as que se seguem, envolvendo os principais setores da organização humana:
- Setor Agrícola
• incentivar o cooperativismo como instrumento de
defesa do pequeno e médio agricultor;

• Promover a inStalação de um Campus Avançado da
FUFPI na região;
• promover treinamento profissionalizante de mão~
de~obra voltada para a agricultura, irrigação, atividades
agroindustriais, serviços urbanos e artesanais;
• melhorar, construir e equipar unidades escolares e
de saúde dando maior ãteilção ao ineio rural;

• promover a intensificação da vigilância, prevenção
e controle das doenças endêmicas e das infecto~
parasitáriaS; - - • apoiar, val<)rizar e estimular o surgimento de pro~
gramas e iniciativas voltadas para as diferentes manifestações culturais 1 esportivas e, COnseqUentemente de la~
zer, proporcionando amplo acesso à população.
A execução de todas essas ações prioritárias Cxige uma
dinâmica coordenação política e técnica, que se atribui a
AMPAR Com O seu conselho diretor de Prefeitos e a sua
Secretaria Executiva.
REQUERIMENTO DE INVESTIMENTOS
A programação financeira necessária ao alcance dos
objetivos e metas de produção pretendidos, dentro de
um horizonte temporal de 2 anos, importam em Cr$
164,93 bilhões, assim distribuídos:

Em CrS bilhões
ANO !(ANO 2
- rnfra-estnitura saciai . . . . . . . . • . • . . . • . • . 9,89
-Infra-estrutura económica . . . . . . . • . . .
141,34
-Apoio à produção .....••.. _........ •• 13,70
Total . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 164,93
Essa realização orçamentária se processará através das
participações dos Setores P(!blicos Federal e Estadual,
de empréstimos de Instituições financeiras nacionais e internacionais.
Configura-se a seguir um conjunto de projetas definidos segundo os interesses das comunidades reveladas Cm
levantamentos específicos.
A execução e o acompanhamento desses projetas,
efetuar-se-á por intermêdio da AMPAR mediante convênios celebrados entre esta instituição e as prefeituras
locais sob a orientação técnica do Governo Estadual.

PROJeTO ODILON NUN!!S
RDCUO DO Mf!DIO PARNA!BA
CONSOl.l UAÇ}.O UOS CliS'L'OS

ESPECIFICAÇM

VALOR

JNFRA·ESTRtiTUilA lCONONICA

Cr$

1. 000 VALOR

OllTN

~

3.fJ9~L246,7

- Tr.tmsporle

50.879.392

l.lll.626 ,l

- ElttriCiuçio Rural

21.252.000

556.211,9

- Recursos IIÍdric:os

12.971.!119

339 .SOl,8

- Pequenas Obras Urbanas

56.239.210

l.-.t7l.904. 7

INFitA-ESTRUTUM SOClAL

!.:.!2!..:.ill.

258.871,7

.. Educação

3.312.403

aa. 52s,o

.1. S62 .985

40.906.7

620.000

16. 2Z6,8

- SaÜdll'
.. T·nbalho

ct

Açio Sochl

- Juniça e Sc&urança Pública

1.005.656

26.320,2

- H•biuo;io

2.156.250

56.433,8

- Cultura e Desportos

1.163.795

30.459.2

~

358.560,1

APOIO }. PRODUÇAO
--Apoio i dinc-•inaçio -de pequenas âi'eáS"

irrigada:~

- Micro chrstilariu de- álcool de •andioca

3.000.000

7&. 516,6

7 .ooo.ooo

183.205 .s

- Prod.uçio de se•cntos cll ireu co•uni tãrias

200.000

5. 23-4 -~

- Apoio i criação de pequenos ani•a:ls

200.000

5.234.~

- Apoio às ativitladcs artesanais de bens utilitários
- Apoio ã asro-indiistria rural caseira
- Apoio i atividadc- apícola

TOTAL

GBRAL

soo.ooo

13.086,1

2 .ooo.ooo

52.344 ,4

soo .000

20.938.7

164 .93l.610

•• i'16.6·1a.s
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PROJI!TO O!Jll.UN HUNI.lS

RECIAO DO M[;IJIO

I'AII.NAfüA

INFRA-ESTRUTURA

SOCIAL

I'REÇO UNITÁRIO

OISCRIHI»AÇAO

UNI DADI.l

• Cortstruçio dto Untdadu Escolares(l' Gnu)
- Construçio do Unidades t:scollru(lt Grau)
Construção de Unidades Pi-õ-t::u::olarcs
• Recupençio e A11plilaçio de Unidades Esc_2
lares

Unid.
Ullld,

QUANTIDADF.

c,,

t.ouo

EDUCA. CAO

03

Un1d.

"oz

60. 7&2
126.S86
H,~~ l

Unid.

07

45.571

SACDE

- Construção de Postos de Saúde
- A•pliac;ão de Centro de Saúde para Mini--Ho!.
pi tal
- A111pliaçio lle Posto do Saúde por
Unidade
Nhta
~ ~plhçio de Hospital
• Const ruçio de Hospi t.al

ConstTuçio de Centros Sociais Urbanos

- Construção de Centros Sociais Rurais
• Construção de Creche

TOTAL GERAL

9.939.1
l. 8SS,l

318.997

8. 348 .~

l. 562.985

40.906,7

720.000

18.844 ,o

.o oo

1.570.3

Unid.

03

20.000

Unid.
Unid.
Unid.

01
01

20.000
206,000

206.000

5.391,5

Ol

556.985

556.985

14.577 .s

~

~

Unld.

04

60.000

l40.000

6. 281,3

Unid.
Unid.

os

60.000

300, DOO

7 .851, 7

01

1111.000

so.ooo

2.093,8

~

26.l20.2

Unid.
Unid,
unid.

Ol

se.~.

ssa

60

523,4

20.000

56~.

asa

.ooo

H

,757,~

Ol

(17 ,000

Ol

137 .ao o

137.800

3.606,5

237 .o oo

6. 202 ,a

67

I. 753,5

Unid.

01

237.000

Unid.

zso

8 .62S

Unid,
Unld.
Uuld.
Unid.

03
03

70,265
161.0()0

483.000

oz
oz

611.000
45.000

1 zo .00"0
90,000

Unid.

"

65.000

260.000

6.80<1 ,8

9. 891.089

258.871.7

~§~

Construção de Ciniisio do Esp-Ortes
Construçii:o de Ca111pos de Futel.ool
Con<:lusio ..!o Ca111pos da Futebol
Construção de lliblioteea
Construçiio do .(rea de Lazer na sede
povoados

~68.:581,9

30,00[}

li.Ali.ITACAO.

• Construção de Casas Populares

2.612. 766
379. 7S8
70.812

VALOR EM ORTN

24

~

- Consthiçio <lo C~adoia Pública
• Sede de Delesacia Reg,ional de Polícia "l
liur
- Refon•a da Cndch PÚblica
Rutauraçio e A111pliação da Cua de De te!!
çio

•
•

1.000

Unid.

TJlABALIIO -É ~~

JUSTIÇA .!l_ SEGURANCA

c,,

~

-

~

\'ALOII TOTAL

a

2 ,156. 250

56,4H

2.156.250

56,433,8

.!..:..!.U.:.1.

30.459.• 2

210. 79~

S. 517 ,O
12.6H,Z
l.l40,7
2,355,5

,dos

4207

4208
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PROJETO ODILON NUNES

IU!GIJ.O DO Ni!DIO

I'ARNAtBA

lNFitA-ESTII.UTU2A ECONOMlCA

I'R~ÇO

UNIDADE

l>ISCRUIINAÇAO

....

TRJ.NSPORTI!
llllphnuç5o olo Rodovias As!Kltadas
• Construçilo de Estradas Vlcinah
•

MelhoraJ~ento

de Estrad:ts

- Construç5o de 03 ponus
Bl.ETRIFlCAQ;O RUR.A~-

- :EletriEicação Ruul

QUANTI UJI.OE

,,,

"'

UNITÁRIO

1. 000

VALOR TOTAL

,,,

1.000

VAl.OR_EJ.I OR.TN

~

1.331.62613

200.000

20.600.000

Sl9. 147,6

2l.:n9.S84

S!>7 .980' 7

'"

"'

llc..óC.4
58,332

8.399.808

219,841,6

•'

soo

1. DOO

560.000

14.6)6,4

..

~

SS6.2U,9

'"

46.000

'"

21,252..000

556,211,9

12.971.919_

ll!l.SOJ,S
l4 ,3!14_, 7

~~
• C1uutruçio de Barra~~:cns

Uníd,

011

so.ouo

5SO.QOO

- Conchu.ão dt= Barra1enr

Unid.

003

zs.ooo

75.000

l. 962 ,SI

UniU.

077

16.000

l, 232 .o o o

32.24-4,2

Unit.!.

"'
"'

100.000

l. 900. oao

49.727,2

80.820

484.920

12 ._691. 4
7. 851,7

-

Perful'açiio do Poços

-

Con~Ut'uçio

cie Açucies

- ..-..plhçio d11 rede de Abllsteci"'ento D'i'1ua

-

lllpl~nt•.;-io

de Siste111.:r. de

Unid,

Abast.ecl.ménto
Unid,

006

50 ,OQO

:.;o_o.ooo

- Aaplhçio de Açudes

Unid,

oos

20.000

100 .ooo

2.617,2

- Valoriuçiiio Hidro-Aaricola ,do Rio Mulato

Unid,

001

8.329.99!):

8,329 .999_

218.014.5

~

1. 4 71.904 7

Unid',

004

S4. 000

2lb.OOO

5.653,2

- Construção de Mercado Público

Unid.

006

67.000

~oz.

ooo

10. S21,2

- Construçio de Pr"ças Públicu

Unid.

014

900.000

12.600 .o o o

329.769,9

"

38.370.000

1.017.314 .o
11.254,1

D'ituo

PEQUENAS OII!U\S
- Constru.;ão de

_u~~ANAS
~latadouro

- Paviltentaçio de

Hfi.OOO

- Construção de Ar•auiJls

·'

UnhL

002

Zl5.000

-00.000

- Construç.ilio de Centro do Abastecilnonto

Unid.

002

1!10.000

:560.000

- Construção de Lavanderias PÚblicas

Unid.

2. 764.440

72.351,5

- Apoio i alllpliação e Reforaa de
de Prehiturat f.lunicipah

"'

197.460

Unld.

O!<

:55.715

500.010

13.086,4

Unid.

001

96.760

96.760

2:, S3Z ,4

141.342. s:n

3.699:.246,7

~

A.1.1as c Avenidas

Connrução <le Calcrias Pluvh!.s
&tns

Prédios

.

9, 422

,o

Oren!

TOTAL GERAL

·'

\

\

\
\

\
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PROJETO ODlLON NUNES
REGIÃO DO MrtDIO PARNA!BA
APOIO

A

PRODUÇÃO

ORTN

DISCRIMINAÇÃO
FUNDO ROTATIVO DE RECURSOS PARA
$ENVOLVIMENTO DO MllDIO PARNA!BA
- Apoio à Disseminação de
Areas Irrigadas

Q DE

Produção de se-mentes

em~

Apoio à Criação
mais

~dé

Pequenos

- Apoio à Agro-Indústria Rural
ra

3-000

183-205

Ata da

200

5.234

200

13-086

soo

52-345

2.000_

20-938

800

Casei_

1985), do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 26, de 1984
(n\>.52(84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo concernente à Emenda ao Acordo de
Comércio e Pagamento, de 5 de junho de 197~. entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Socialista da Romênia, concluído em
Brasília, a 29 de dezembro de 1983.

Discussão, ~m turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 848, de

210~

000

5. 234

2
DiscUssão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 844, de

7_

de

- Apoio à Atividades Apícola

ORDEM DO DIA

78-517

Ani

- Apoio à Ati v idades Artesanais
Bens Utilitários

O SR. PRESIDENTE (José F_ragelli)- Não hã mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar-a sessão, de~
signando para a extraordinária das I~ horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a segumte

.!.2_:_2.Q.Q

Áreas Comu

nitária.s

-

358-559

Pequenas

- Micro-Destilarias de lilcool de Ma.!}
di oca (duas)

-

Cr$ MILHOES

1985), do Projeto de Resolução n• 98,. de 19~5, que suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 213
da Lei Complementar n<? 28, de 1982, do Estado da Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerrada a sessão.
( LevarJta-se a sessão às 16 horas e 48 minutos.)

Sessão,em 29 de outubro de 1985

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47.\f Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr_ José Fragelli
ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAt,f-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

- Alcides Paio - Gaivão Modesto- Aloysio Chaves - Hélio Gueiros - Ah;~-ªndre Costa - Alberto Silva - Helvídio Nunes - José Lins - Martins Filho Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- CiQ. Sampaio

- Nivaldo_Machado- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante
......... Albano Franco :-- LQ_uriv!J.I Baptis~- Passos Pôrto
- Luiz Viana - Nelson Carneiro - Benedito Ferreira
- Maur_9_ Borges :::- _l~.o~erto Campos - José Fragelli
-Jorge Bornhausen -Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de prosença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Ha·
vendo -número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, prOjetes ~e ~ei que vão ser lidos pelo Sr.
J9-Secretário.

4210
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São lidos os_seguintes

PROJETO DE LEI DO SENA~DO
N• 323, de 1985
Autoriza o Poder Executivo a reestruturar os Planos de Cargos e Salários dos docentes e do pessoal
técnico e administrativo das Instituições Federais de
Ensino SUperior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 U l"oder Executivo é autorizado a reestrutUrar os Planos de Cargos e Salários dos docentes e do pessoal técnico e administrativo das Institu_ições Federais de
Ensino Superior, de modo a fazer convergir as normas
referentes às diversas instituições autárquicas e fundadoArt. 2~' A reestruturação a que se refere o artigo anterior elevarã progressivamente os salários e vantagens_
dos docentes e do pessoal técnico e adminiSlrativo da~
Instituições Federais de Ensino Superior, no senti~~? de
atingirem os níVeis mais--altos atualmente vigentes corri~
gindo as discrepâncias entre os salârios das Fundações e
os das Autarquias Federais de Ensino Super~or.
Parágrafo único. A elevação e convergência dos sa~
lários das diversas Instituições a que se refere o ·caput
deste artigo respeitarão as diferenças regionais de custo_
de virh
Art. 3"' O Poder Executivo regulamentará _esta lei
no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir do início
da sua vigência.
Art. 4~' Esta lei entrará em vigor na dala de sua
publicação.
Art. 5~> São revogadas as disposições em contrãdo.

muneração vigen~~ nas autarqL:Lias e ~undações através
da progressiva elevação dos prim.eiros e Jamais do rebaixamento dos últimos.
.
O projeto incorpora também o princípio do respeito
às diferenças regionais de custo de vida. cuios indi~acio
res devem ser levados em conta na fixação das diferentes
escalas salariais.
Desse modo, esperamos atender aos urgentes reclamos
da classe universitãria que nada mais tem buscado e_IJl
suas lutas senão a valorização de seu potencial humano,
condiç_ãq sine qua non da melhoria da qualidad~ do ensi~
no e da pesquisa em nossa instituições públicaS de-ensino
supenor mantidas pela União.
'Sala das Sessões, 29 de outubro de .1985, - Nivaldo
MarlJado.
___ {fi_s Comissões de Constituição e Justiça, de Edu~
caÇão- e Cu/tufa, de Serviço PúblicO- Civfl e de Fi~
'1ança.~.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
~ N• 324, de 1985
''Acrescenta dispositivo à Lei n9 3.529, de 13 de janeiro de 1959, equiparando os radialistas aos jornalistas profissionais, para efeito de aposentadoria, e dá
outras providências._~·
O Congresso Nacional decreta:
.Art. }9 É acrescentado ao art. 2~>.da Lei n~" 3.549, de
13 de j~neiro de 1959_~- ?__s~gu_inte parâgrafo únic~:-

.. Parágiafo único. -Equiparam-se aoS jornãHs~
tas pro-fissionais, pãra efeito da aposentadoria espe~
dai d~ que trata CS:ta lei, os _r~diali:shis assim defini~_
dos na legislação que regulamenta o respectivo
exercido profissional."

Justificação
Uma política salarial coerenle e justa revela~se, hoje,
meta prioritária de todos os setores da sociedade brasi-.
!eira nesta fase ina_ugural da Nova República. Pois na
realidade, tal qual se apresenta até mesmo aos olhos do
analista menos atento e perpicaz, ê a da urgente revisãc
de critérios e parâmetros que ainda norteiam a distrí~
buicão de renda no Brasil.
Neste contexto, insere-se õ problema da dualidade nas
escalas salariais das lnstituicões de Ensino Sunerior au-_
Larqmcas e tundacionais, mantídas pela União, perten~
centes ao mesmo sistema de ensino e prestando, portan~
to, idêntiCos serviços à Coletividade. A partir sobretudo
de 1979, quando entrou em vigor a Lei _n9_ 6.708,
acentuou~se mais ainda a discrePância entre a remune~
ração dos docentes e servidores têcnicos e admíriístrati~
tos das Instituições Federais autárquicas de Ensino Su~
perior em comparação com a das Fundações, que passa~
ram a perceber os benefícios dos reajustes semestrais e
salários. Abriu~se..- então, verdadeiro fosso na estrutura
dos Planos de Cargos e Salários destes dois tipos de lnstituiçõcs, gerando inadmissível desequilíbrio, uma vez
que a inexistência de critêrios uniformes- para a canse~
cuçào de uma polítíca salarial aplicável aos docentes e
servidores universitários fere frontalmente o princípio
constitucional da isoriomia (CF art. 153, § 1~>).
Várias tentattvas,_é verdade, foram feitas no sentido de
reaproximar os salários do pessoal dessas Instituições,
sem que se chegasse, contudo, a resultados pa].páveis. f:.
bom lembrar que o Projeto de Lei n~ 3.988, de 1984, en~
caminh<~do ao Congresso Nacional pelo Ex.t<cutivo e posteriormente retirado do curso da tramitação, pretendia
resolver a defas:.tgem sal:uial entre instituições autárquic.:t.<; e fundacionais pelo expediente pouco ortodoxo do
reb:tixnmento e congelamento dos salários dos docentes
e d1J ressoa] tí!cnico e administrativo das Fundar;ões_Eederais de En_sino Superior. Ora, seria absurdo corrigir
uma di~torçâo ferindo interesses_ legítimos e pacificamen!t: mfquiridos relas Fundações ao longo desses anos, sob
o pretexto da fragilidade técnica e jurfdica das causas
que originaram tal situado
t:m vez disso, o projeto de lei que ora apre...entamos
visa a autorizar e~ Poder Executivo a reestruturar os Plano.~ de Cargos e Salários dos docentes e do pessoal técnico e administrativo çlas Instituições Fedo/ais_de _Eo.síno
Superior, de modo a fazer convergir os parâmetrq_s~~~

re-

Art. 29 As desPesas decorrentes da exeçução desta .
le.i correrão à conta das fontes de recursos normais da
previdência sociaL
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na da~a de sua
pUblicação.:- Art. 4~" Rcvogam~se as disposições em contrário.
Justificação
Os radialistas, assim definidos na legislação apropria~
da, o Decreto n"' 52.287,-de 28 de_julho de 1963, na verda~
de apresentam muitos pontos em comum com os jorna~
listas profissionais.
Por isto, nada justifica que não possam beneficíar~se
do direito à aposentadoria especial na forma e condições
previstas na Lei n"' 3.529, de 1959.
Sala das Se.sões, 29 de- outubro de 1985. -:- Nelson
Carneiro.

LEGISLAÇi/0 CITADA~LEI N' 3.529, DE 13 D~ JANEIRO-DE 1959

Dispõe sobre a aposentadoria dos jornalistas profissionais.
- - Art. 29 Considera-se jornalista profissional aquele
c~ja função, rem~ner~da e habiLual, i.!OmPreCOda a busC<.Lou doeumentação de informações, ioclu_sive fotograf~
c<.tmente, a redução de matéria a ser publicada, contenha
_ou não- Cõmentário, a revisão de matéria quando jã conipm!H tipograficamente, ·a ilustração por desenho ou por
outro meio do que for publicado, a recepção radiotdegráfica e telefónica de noticiário nus redacões de empresas)Dii'wlístic._ts, a org . mização e conservação cuHu~al e
t(':c~!ca_ do arqui\'o red<tlorial, bem como a organização,
oricnfaÇào e dlreçiin de Lodos esses trabalhos e serviços.
(Às Comissões de Constituirão t' Justiça, de Legis~
/ação Social e de Finanças.)

O

SR._pifESÚ:iENTE

(José Fragelli)- Os projetaS
publicado_s_e rem~tidos às

qU~._acil?~ii!-~~~er-lí~os s_e!~O
comj_s_~ões c_Q_~et~ntes.

Outubro de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se â

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~
844, de 1985), do Projeto de Decreto Legislativo n9
26, de 1984 (n~" 52/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Protocolo concernente à
Emend<.~ ao Acordo de Comêrcio e Pagamentos, de
5 de junho de 1975, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Romênia, concluído em Brasília, a 29 de
dezembro de i 983.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo cjuem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada esta, a redução final é considerada como
defin-itívamerite aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
n~"

Redaç-iio Final do Projeto de Decreto Legislativo
26, de 1984 (n~" 52/84, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, item I, da Constituição, e
e_1,1
, Presidente do Senado Federal.
--promu-lgo o segUinte

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE t985

Aprova o textO do Protocolo concernente à emenda
ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de junho
de 1975, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Socialista da Romênia, concluído em Brasília, a 29 de dezembro de 1983.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 É aprovado o texto do Protocolo concernente à emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5
e junho de 1975, entre o Governo da República Federati~
va do Brasil e o Governo da República Socialista da Romênia, concluído em Brasma, a 29 de dezembro de 1983,
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:

"DiScussão, em tUrno único, da redação fii-lal (ofe~
recida pela: Cómtssão de Redação em seu Parecer nt
848, de 1985), do Projeto de Resolução n9 98, de
I 985, que suSpende, por inconstitucionalidade, a
execução do art. 213 da Lei Complementar n\" 28, de
1982, do Estado da Paraíba.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaraRa encermda.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada.
como definitivamente aprovada, nos termos do art. 359
do Regimento Interno.
A- matéri_u vai à promulgação.
É a seguinte a redaçiio finai aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 98, de 1985

F~ço saber que o Senado Federal aprovnu, nos termos
do art. 42. item Vil, da Constituição. e
eu
~ Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N'

. DE 1985

Suspende, por inconstitucionalidade, a execuçio
do art. 213 da Lei Complementar n9 28, de 1982, do
Estado da Paraíba.
o-s-enádo Federal resolve:
Artigo único. E suspensa. por inconstitucionalidade,
nos (ei-mos da decisão definitiva do Supremo" Tribunal
f"ederal. proferida em lO de mt1io de 1984, nos_autos do
Rc:..:urso Extraordinário n~' 100.148-8, do _Estado da Pa-
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raíba, a execução do art. 213 da Lei Corilplementar n9
28. de 1982, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
_
. '" .
.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival
Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (I'FL- SE. Pronunci::i o seguinte discurso.),...,..,. Sr. Presidente, Sr&. Senado~
res:
No dia 6 de maio de 1981, fOrinulei, desta tribuna, um

pronunciãmefito relativo às efusivas e consagradoras homenagens tributadas ao saudoso ex-Presidente Emílio
Garrastazu Médici e sua excelentíssima esposa Dona
Scylla Médici, ·no Rio de Janeiro, pelo transcurso das
Bodas de Ouro do insigne casal.
As solenidades e as manifestações de carinho, profundo respeito e apreço, então realizadas no dia 4 do mesmo
mês, ensejadas pelo feliz evento, ultrapassaram todas as

expectativas e dimensões, adquirindo relevo exponencial: principalmente quando se leva em consideração o
fato de que o saudoso ex-Presidente Emfiio Garrastazu
Médici jâ lie havia recolhido à vida privada, mantinha-se
extremamente reservado, avesso às declarações à imprensa, no silêncio e na tranqUilidade do seu honrado
lar, vivendo, por assim dizer, exclusivameilte, para a sua
digna família e amigOs mais íntimOs. Hoje, retorno à Tribuna para, desta vez, lamentar o
desaparecimento do saudoso Presidente, depois que a
Nação fOi" dolorosamente surpreendida, no dia 9 de outubro passado, com a notícia do falecimento no Rio de
Janeiro, do ex-Presidente Emílio Gaii'à.Stazu Mêdici.
Ausente do Brasil, encontrava-me, nessa ocasião, no
exterior, motiVo -pelo qual não me foi possível registrar
nos Anais do Senado o perfil biográfico do insigne estadista desaparecido, ·cumprindo um dever de lealdade e de
amizade, enaltecendo-lhe a inesquecível personalidade, e
avaliando as principais realizações do seu fecundo Governo.
Não ffie seria lícito, efetivamente, _deixar de manifestar, com a minha saudade e profundo pesar, a consternação de todos quantos tiveram o privilégio de conhecer
e admirar o inolvidável Presidente Emílio Garrastazu
Médici que coilquístOu, sem receio de qualquer contestação possível, uma posição de relevo incomparável na
História de nossa Pátria. "
Nos concisos limites deste sumãrio pronunciamento
desejaria, apenas, acentuar que o Presidente Emfiio Garrastazu Médici governou o Brasil num clima de tranqUilidade, proporcionando-lhe, no decorrer dos quatro anos
de sua fecunda administração, avanços consideráveis,
em níveis ainda não ultrapassados, abrangendo todos os
planos e setores. do desenvolvimento económico nacicnal.

O Sr. Benedito Ferreira~ Permite V._ Ex• um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira~ Senador Lourival Baptista,
V. Ex• faz bem em trazer 3Q Senado esta sua justíssima
homenagem à memória do saudoso Presidente Médici,
que governou o Brasil numa fase de muita intolerância,
de muito radicalismo, mas que, pelos seus atas, sobretudo pela sua postura moral, pela sua preocupação com a
. juventude, em preservá-la daquela onda deletéria que
·abalava as estruturas das sociedades mais sólidas de to- •
dos os países, das chamadas grandes civilizações, eu chamaria a atenção de V" Ex.• para um só aspecto~ a preocupação do Presidente Médici para com a juventude,,
sobretudo no que diz respeito à área dos livros didáticos,
a-preocupação-que S. Ex• tinha.em preparar, em forjar· a
nossa juventude, naquela fase dificil da vida, dos modi_smos, os piores possíveis. A verdade é que S. E:lf.-'· teve essa
. preocupação, não só em legislando, não só em decretando, mas, sobretudo, sendo, como de fato foi. uma vida
toda de exemplos edificantes. Dai porque congratulo-me
com V. Ex•. associo-me às justas homenagens, agradecendo a V. Ex• pela oportunidade que me concedeu.
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0-SR._LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato, eminente Senador Benedito Ferreira, pelo seu aparte, que
muito honra este pronunciamento.
Como disse, ilo infeRi do meu discurso, só hoje, desta
tribuna- porque estive fora- fiz um discurso, à tarde.
Não poderia deixar no esquecimento um homem que,
comQ._P_resident~da R-epública, e sendo eu Governador
de Estado, _muito_ajudou o EstadQ d.e- Sw-gipe.
-Uma anális~ue.lrospectiva das suaS-realizações e empreendimentos evidenciaria, sem sombra de dúvida, que
O-ex-Presidente Emilio Garrastazu Médici, consolidou as
bases do desenvolvimento auto-sustentado do País, acelerandO ·aurante O seU histórico quadriênio um processO
de_ profundas e decisivas transformações estruturais.
São unânimes e iriconstestâveis os conceitos emitidos
peTas analistas estudiosoS da-s realidades brasileiras, no
sentido de que o Brasil deu um salto gigantesco, nesse
período, apesar das crises e oscilações da conj1,mtura
mundial, no roteiro de sua emancipação global e desenvolvimento planificado.
, Foram quatro anos de vastos e heterogêneos programas realizados em todas as ârea e segmentos da atuação
gove_rnamental, convergindo para o roteiro ~-a elevação
dÔ ·BraSil à categoriã'de uma Naç_ão poÜtical:nente respeitada. economicamente pujante sociálmente desenvolvida.
Justificam-se, portanto, os sentimentos da imensa trísteza naciotlal pela irreparável perda que o País sofreu
com o falecimento do exaPresidente Emílio Garrastazu
Médici.
NõS.IimiteS dCsie breVe pronunciamerlto, manifesto a
minha convicção de estar cumprindo um imperativo da
gratidão do povo de Sergipe e à reivindicações do seu povo, a quem dedicava um carinho especiaL
Na verdade, incorPorado à Histór"ia do Brasil como
urii-dOs mais dignos -e ãUtênticos protagonistas ·da seu desenvolvime-rito-, os hiStõriã.ci6res, cientistas-pcilíticos, analistas e estudiosos dos problemas brasileiros jã iniciaram
o julgamento do seu desempenho como Presidente da
República em termos positivos, desapaixonados e realistas.
Neste sentido, e corroborando a assertiva, solicito a
incorporação ao texto destas ligeiras considerações, de
um artigo que, registra o falecimento do saudoso exPresidente, Emílio Gar(astazu Médici, de autoria do__exSenador e ex-Ministro Jarbas Passarinho, intitulado
"Lembrança do Presidente", publicado no Correio Bra~
ziliense de 10 de outubro de 1985.
_Ao_ e:ncerrar este .sumário p_ronun~I_ami!:nto, desejo
ti=Unsffiitfr em meu nome-pesso-al e do povo sefgipanoà Dona Scylla Médici, aos DoutOres Roberto e- Sérgio
Médici- em síntese, à eminente família, os sentimentos
de profundo pesar, de respeito e admiração. (Muito
bem!)

e

e
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE
SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
LEMBRANÇA DO PRESIDENTE

Jarbas Passarinho
Colaborador
Dele. quero guardar a lembrança dee seus últimos dias
de Governo. COube-nos saudá-lo, pela passagem de seu
aniversário natalício, em 4 de dezembro de 1973, quando
já Começav;uu _a rarçar, no Palácio do Planalto, os habi~
tuais freqUentadores do poder, enquanto poder. Fiquei à
vontade, pois saudava o sol poente, o governante que,
deniro em poucoS meses, recolher-se-ia ao seio de sua
honrada famma, cumprido o talvez mais difícil perfodo
da contra-revolução de 64. Pincei, de seu carâter, QS
. traços"que me pareciam màis marcantes: a simplicidade
fronteiriça da humildade pessoal; a urbanidade no trato
com as pes.soits; o horror à demagogi~ a- iricmllum capacidade de Ol!Vir; e a ci-istali1.1a sinceridade com que falava
ao seu povo, que o amava. Sim, que o amava. Foi Mêdici
-dos raros homens de Estado que pôde passar pelo teste
temido do público do Maracanã. Vi-o aplaudido calorosamente nas ruas de Belém, como .nas de São Paulo,
como aliás" de qualquer lugar do Brasil. Vi-o, sereno, repetir a tentativa de governo- estrangeiro de impedir que
ele fizesse efetiva a sOberania brasileira nas 200 milhas de
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mar, a partir do litoral. GraÇas a isso, a Petrobrâs, hoje,
está anunciando a producão recorde de 600 mil barris/dia de. petróleo. Não fora_a sua corajosa atitude, e provavelmente estariam os vendo as sondas de perfuração nãobrasileiras a extrair o petróleo da bacia de Campos. Vilhe a alegria estampada no rosto crestado do sol amazónico, quando inaugurou o primeiro grande trecho da
Transamazônica, infelizmente quase abandonada depois. Testemunhei sua decisão de asfaltar a BelémBras_ília,_que Juscelino constrUíra, e a Manaus-Porto Velho, vencendo todas as dificuldades.
Seu Governo, no campo económico, foi marcado por
g:r_ii11âf:s êxitos, coilclutmos o ano de _73__ cf:?m u=ma dívida
eXterna_ óe 12 bilh_õeS_Qe_âófares, ao lado de reservas de 6
bilhõe.'> e exportações superiores a 6 bilhões de dólares.
Com nOve meses de exportaçãO, pratiCamente, podefíamos pagar tod<Í -a dívida externa brasileira. Não tínhamos a exercer auditmias, no Brasil, os técnicos do FMI.
No campo social, s_ó pari citar Um fato, criou o PIS e o
PASEP. Não se. falava de: déficit público, não porqu_e,
como maldosamente se diz, a censura não deixava, mas
porque _os__Qfçamento& eram perfeitamente equilibrados.
A in_flação desceu aos seus níveis mais baixos, desde o segundo Governo de Getúlio. E_não se_ desfaça dessa vitória. prociãmando malevolaiTiente- que os índices eram
manipulados, porque o insulto é menos ao dr. Delfim
que a uma institll_ição altamente respeitada, que é a Fundação Getúlio Vargas.
Ofendido duramente no Congresso, até em termos
pes:soais, jamais usou de seus poderes de arbítrio para
cassar COngre.ssistas. Teye, isso sim, de enfrentar o
clímax da luta armada promovida temerariamente pela
esquerda radical. Luta que o Sr. Prestes condenou e acusou de só ter prolongado o período de execução, porque
deu ã direita, existente no GOverno, o -motivo para tanto.
Descentralizou -ª-s operações de contra-insurreição, mas
acabaram por lhe imputar, como se fosse estratégia de
governo, os condenáveis excessos ocorridos.
Morreu tomado de amargura, vendo que uma orquestração muito bem feita:;- nos meios de- co"municação de
niassa; deformoU-lhe o retrato real, pira pintá-lo com
uma caricatura de algoz:. de perverso mandante de torturas, de ditador desalmado, maS estou certo de que a His-tória, desde que não escrita sob a imposição dos dogmas
marxistas, haver<i, çle restaurar a sua verdadeira imagem,
de governante_ probo, de administrador eficiente e de patriota sem mácula.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de dois_ anos em que os reajustes salariais ocorriam
bem abaixo da inflação anual, o·correu, em junho deste
ano, o primeiro ganho efetivo em um ano, atingindo o
reajuste 222,57 por cento, contra um aumento do custo
de vida da ordem de 221,4 por cento.
Parece que esse desempenho positivo restará isolado
no contexto, se verificarmos o que aconteceu no ni"ês de
julho, quando a correcão monetãria foi bem menor do
que a inflação, provocando, inclusive, uma vertiginosa
retirada de depósitos nas cadernetas de poupança, enquanto as autoridades financeiras prometem um
equilíbrio desses dois desempenhos a partir de setembro
próximo.
A projeção de um lN PC em torno de oito e meio e
nove por cento, reduzindo para duzentos e quatro a duzentos e c:inCQ por cento o. reajuste salarial acumulado
em doze meses, até setembro, vem criar novas possibilidades de perdas para os assalariados., desde que ninguém
espera possa conter-se rapidamente a inflação .
Se os salários per9eram cerca.de dois pontos para a inflação em julho, não se espera melhor resultado este mês,
quando os salários terão um ~juste aCumulado da ordem de 212,77 por cento.
Não se duvida de que a inflação ultrapasse os nove por
cento este mês - quando. foi de mais de dez por cento'
em agosto do ano passado- hipótese em que haverá novas perdas para os assalariados.
O princfpal objetivo do combate à inflação deve consistir- ná reStauração do poder de compra da população,
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principalmente dos trabalhadores. Jã tivemos casa·s, no
Brasil, de um surto inflacionário que não reduziu o poder aquisitivo dQs trabalhadores, nern suscitou a recessão: _fõr no GovernQ_ Kubitschek, entre 1955 e 1960,
quando o esforço ínternO; exclusivamente, custeou o desenvolvimento nacional, fechadas as nossas portas ao
FMI. Raramente se emitiu tanta moeda, corilo nãquele
tempo. Mas a sua destinação era as obras reprodutivas,
o crescimento do parque industrial, a espetacular ampliação do sistema rodoviário, o encorajamento de investimentos pioneiros, vigorosamente atraído o capital internacional.
Ser:á possível, se 1iouver imaginação entre os governantes, redirecícinar a--inflação brasileira, tanto com vistas ao desenvolvimento, como para proscrever a recessão
e restaurar o poder aquisitivo da classe t_rab_aJfladora.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bemt)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo que tratar vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
I
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 201. DE 1985- COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência - art. 371, c
do RegimentO Interno)
Votação, em turno (mico, do Projeto de Lei do SenadO
n'~ 20 l, de 1985 -COmplementar, de autoria do Senador
Benedito Ferreira e outros Senhores Senadores, que cria
o Estado do Tocantins e dá outras providências, tendo,
PARECERES FAVORA VEIS, sob n•s 707 a 709, de
1985, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil
e de Finanças; tendo, ainda, pareceres orais, sobre a
Emenda n' I, de Plenãrio, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade e, no mérito, favorável, e
-de ServiçO Público Civil e de Finanças, contrários.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1981 (n'1 1.889/76, na Casa de origein), alterando a redação dos arts. 7'1, 99 e lO da Lei n'~6.223, de 14
de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da União, pelo Congresso Nacional, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 204 e 205, de
1983, das Comissões:
- de Finanças, e
- de Municípios.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n., 13, de 1981 (n'178/79, na Casa de origem), intmduzindo modificações na Lei n9 605, de 5 de janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de salário nos dias fe_riados civis e religiosos, tendo
PARECERES, sob n'~s 514 a 516, de 1984, das ComíS:
sões:
- de Legislação Social, favorâvel, com voto vencido, em separado, do,. Senador Gabriel Hennes;
-de Finanças, declarando que a matéria foge à sua
competência regimental e solicitando que sobre ela seja
ouvida a Comissão de Economia; e
-de Economia, favcirãvel.

4
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara nv 14. de 1981 (n• 2.977/80, na Casa de origem), que

suprime a alínea "b" do art. 39 da Lei n'13.807, de 26 de
agosto de -i 960 -- Lei Orgâ.OíCa da Previdênda Social,
tendo
·
PARECERES. sob n'~s_ 26 a 29: de 1984, das Comissões:
-de Legislação Social, 19 pronunciamento: favorável;-2'1 pronuriciamento: mantea:tdo seu parecer contrário;
-de Constituição e Justiça, favorável; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido dos Senadores Seveio Gomes e Pedro Simon.

5
Vo!ação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
mara n'~9, de 1982(n., 3.048/80, na Casa de origem), que
faculta ao segurado a retificação do enquadramento correspondente a seu têmpo de filiação à Previdên.cia Social,
tendo
PARECERES, sob nt1s 376 e 377, de 198_4, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de n' 1-CLS, com voto vencido, em separado,
d_o Senador Jorge Kalume; e
- de Finanças, contrário, com voto vencido do Senador Cid Sampaio.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'~ 10, de 1982 (n' 4.608/81, na Casa de origem), que
autoriZa o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade das Missões, com sede em Santo Angelo RS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 212, de 1982, da
Comissão
de Educaçiio e Cultura.
7
Vo)ação, em turno J1nico, do Projeto de Lei da Câmara n' 55, de 1982 (n' 2.631/80, na Casa de origem), acrescentando parâgrafo ao art. 27 da Lei n' 3.274. de 2 de outubro de 1957, que disciplina o regime penitenciário~ tendo
PARECER, Sob n'~- 807, de 1983, da Comissão
-de Cons_tituição e Justiça, com voto vencido do
Senador Helvídio Nunes.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nt1 2:2: de 1983 (n' 5.450/71, na Casa de origem), que
concede anistia a mães deJamilia condenadas atê 5 (cinco) anos de prisão, tendo
PARECER. sob n' 398, de 1985, da ComiSsão
-de CODStituição e Justiça, favorâvel.
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federais do N ardeste sejam feitos no Banco do N ardeste
do Brasil S.Â. - BNB, tendo
PARECERÊS, sob n<?s 611 e 612, de 1984, das Comissões:
=-:__ de Economia, contrário; e
-de Finanças, favoi"ável, com emenda que apresenta de nt1 1-CF.
II

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma·
ra ~., 14, de 1985 (n"_ 2.393/79, na Casa de origem), que
altera a redação do art. 135 da Consolidação das Lei$ do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1? de
m~iQ de 1943, que dispõe sobre a concessão das férias
anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 452, de 1985, da
Comissão
-de Legislação Soda!.
I2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 17, de 1985 (n'~ 2.296/83, na Casa de origem), que
dispõe sobre a defesa de médico, servidor público, em
processos judiciais decorrentes do exercfciO da profissão.
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 604, de I985, da
Comissão
- de Serviço Público Civil.
I3
- VO"ia~O~ ein turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 50, de 1981 (n'~ 2.048/79, na Casa de origem), que
dá nova redação ao § 2'1 do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~Iei n<:> 5.452, de
I'~ de maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de
transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 429, de 1982, da
Comissão
- de Legislação Social.
I4
Votação, em turno únic_o, do Projeto de Lei do Senado
n., 244, de 1981- Complementar, de autoria do Senador
Cunha Lima, acrescentando o§ 4'~ ao art. 2'1 da Lei Complementar n~ I, de 1967, que visa a reduzir, em casos que
especificã, o limíte -mfnlmo populacional de que ti-ata o
inciso I do mesmo artigo, tendo
PARECERES, sob n's 945 e 946, de I981, 745 e 746,
de 1984, das Corilissões:
-de Constituição e Justiça - l'~ pronunciamento,
pela constitucionalidade ejuridicidade; 2 pronunciamento, favorável à Emenda de Plenário; e
-de Municípios-ltdepronunclameoto, favorável;
2'? pronunciamento contrário à Emenda de Plenário.
15

9
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma·
ra n\' 17, de 1984 (n9' 2.845/16, na casa de origem), que
aCrescenta dispositivo à Lei n., 3.807, de 26 de agosto de
1960, para dispor sobre o segurado qiie tiver 3.ssinTiido
ca-rgo público e perdido- o prazo para continuar tontribuindo como autónomo, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 627 e 628, de
1985, das Comissões:
- de Legislaçio Social; e
- de Finanças.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"
115, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'1800, de 1985), que autoriza a Prefeitu-ra Municipal de Uberaba (MG) a elevar
em CrS 10Cf.988.400"(cem milhões, novecen.tos e oitenta e
oito mil e quatrocentos cruzeiros o montante de sua dívi·
da consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 801 e 802, de 1985, das Comissões:
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Muoictpios.., favorável.

IO
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Votação, em turno único, do ProjCto de Lei da Câmara n'~ SS, de 1984 (n' 759{83, na Casa de_origem), determinando que os depósitos e repasses dos órgãos pt1b1icos

Vo_tação, em turno único, do Requerimento n" 423,
de 1985,. de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Líder
do PFL. reQuerendo nos termos do art. 371-C, do Regi-
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menta Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nl' 1]_4, de 1985

(n~

4.014/84, na Casa de origem), que

proíbt:: a pesca de.cetáceo nas águas jurisdiciOnais brasileiras e dá outras providências.

17
Vot;.~çào,

em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-.
nado n~ 173, de 1982, de autoria do Senado_ Moacyr
Duarte, que altera dispositivO da Lei n9 6.515, de 26 de
de7.embro de 1977, possibilitando o divórcio entre pessoa
nunca antes divorciada e Ol!lra já divorciada anteriormente. tendo
PARECER, sob nl' 766, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela c_onstitucionalidade e juridicidade, nos termos de substitutivo que oferece,
_com voto cm separado do Senador Nelson Carneiro.
IS
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se_-:.
nado n~ 125, de 1983, de autoria do Senado Murilo Ba~
daró. que cria e resula a aplicação pela Censura Federal,
do certificado de fiberação restrita e dá o_utras providências, tendo
PARECERES, sob n~s 804 c 805, de 1985, das ComiSsões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e
-de Educação e Cultura , favorável, com emendas
que <lpresenta de n9s I a 4-C_EC, e voto vencido, em separado do Senador Jorge Kalume.

19
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9 129, de _l980).
Votação, em primeiro furno, do Projeto de Lei do Senudo n<? 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgãos de direçào e fis~-ªliz.-ªção das entidades que
menciona, tendo
PARECERES, sob n' 349, 350,354 <355, de 1983,das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e, juridicidade quanto ao méritO fãvorável
-de Legislação Social favorável;
-de Serl-·iço Público Civil, favorável; e
-de Finanças favorável, com voto vencido dos Sen<ldores Roberto Campos e José Lins.
20

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Sen·a-do n~ 96, de 1980)
Vot:.~çào; em primeiro turno, do Projeto de Lei do S_en:.~do n<1 119. de 1980, de :.~utoria do Senador Franco
Montoro, que assegura a participação dos empregados
na direçã"'l das empreas póblícils e SOciedades de econoR
mia mist . tendo
-

PARECERES, sob n9s 35f a 355, de 1983, das Comis:sões:
--~
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
- de Legislação Social, favorável;
-de Serviç-o Público C'ivil, J9 pronunciamento: favorável; 2<? pronunciamento: pela prejudicialidade, face Parecer favorável dado ao Projeto de Lei do $enado n9 96, de
1980; e
-de Finanças, pela prejudicialidade; face Parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado nl' 96, d~_19-ª0,
com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José

Lins.
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ao Projeto de Lei da Câmara n9 183, de 1984 (n~ 169/83,
na Casa de origem), que altera a Relação De.c;critiva das
RodoViaS do Sist6riti"ROOOViário- Federal do Plano Nacional de Viãção, 1iicluindo a Rodovia da Integração
Sul-Centro-Oeste. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo
Machado que, em seu parecer, apresoota a redação final
do Projeto de Resolução n~ 108, de 1985, que autoriza o
sõ.es:
-· -·--- ·-----.
. - :-. "'"'"'
Govern-o--ão EStãOó-de Sergipe a contratar operação de
-de Cons~i!l,l_i~à!J_e .Justiça pela cons!itucionalida.d_e e
crédito no valor de Ci.$ 6:·187 .413.236 (seiS bHh.ões, cegto
jVf1didd_ã_êi~-~~~-~Dt9~~o_ niêrito, favorável, nos termos de_
e Oitenta e .sete milhões-~ quãtroCentos e treze mil, duzenSubstitutivo que apresenta;
tos e trinta e seis cruzeiros). Aprovado o parecei-, o SC.:..__ de Economia, favorável ao substitutivo da Comis_nhor. Presidin~_-coricede a: palavra ao ~enhor Senador
-são de Constituição e Justiça, com voto vencido dos SeOctávio CardoSo 'Que: em seu parecer, apresenta a ren_;,g.i_m~ JQsé_ Li.r% G_abriel {iermes e Lenoir "Yar_gas;_ e
dação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de
-de Relações Exteriores, favorável ao substitutivo da
1984 (n<:> 52/84, na Câmara dos Deputados), que aprova
- Com~S:"~_o__ de Constitu~ção _e Justiça.
o texto do ProtocOlo concernente à emenda ao Acordo
de Comércio e Pag·amentos, de-5 de junho de 1975, entre
o Govern-o-da República Federativa do Brasil e o Gover22
no da República Socialista da Romênía, Concluído em·
Discussão, em turno único, do Projeto da Câ~ara n~
BrasHia, a 29 de dezembro de I 983. Aprovado o parecer,
60, de 1982 (n<:> 3.427/80. na Casa de origem) que dispõe
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena~
sobre a-regulamentação do exercício da Enfermangem e
dor Nivaldo Machado que, em seu parecer, apresenta a
_:rlú_o.lltras_ providências, tendo
redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 30, de
PARECERES, sob n9 444 a 447 de 1985, das Comis1983 (n"' 18/83, na Câmara dos Deputados), que aprova
sões:
-----~_Q__text_Q_do_Co_ny_ênio sobre Transporte Terrestre Frontei~
-=dé- COóstituidiOe -JuStiÇi, favoráVel;
riço de Carga, celebrado_ entre o Governo da República
-de:J;.egiSlãçà~ S~i~_l, favorável, com ememl_il que
Federativa do Brasil e o Governo da República da Veneapresenta de n9 t-CLS;
zu_ela, concluído em__ Caracas, a 19 de fevereiro de t 982.
--'-de Serviço Público Civil, favorável, com emendas
Aprovado o parecer, o Senhor Presidente_concede a paqm=-armenta de n~'s 2 a 9 - CSPC; e
lavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em seu
--~de Saúde, favorável ao Projeto e às Emendas das
pareçer,_ apresenta a_red~ação final do Projeto de ResoComissões de Legislação Social e de Serviço Público Cilt,lçâo n"' 109, de 1985, que autoriza o Estado do Rio de
:l.~Ü""'-~ ==o--Janeiro a· elevar, temporariamente, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado o parecer, o Senhor Presi-o SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Está encerradente concede a palavra ao Senhor Senador Octávio
da a sessão.
Cardoso que, em seu parecer, apresenta a ;edacão final
( Le1•anta-se a Sessão _às 18 horas e 55_ minutos.)
do Projeto de Resolução n~ 98, de 1985, que suspende,
por inconstitucionalidade, a execução do artigo 213 _da
Lei Complementar n9 28, de 1982, d_o Estado da Para1ba.
A.pr~vado o pare~er, e_ nada mais havendo a_ tratar,_o Senhoi Prçsldente dá pàr encerrada a reunião, lavrando eu,
Vünla Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente
Ata que. uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai
à publicação.
Sala de Reuniões da_Comissão, em 10 de outubro de
COMISSÃO DE REDAÇÃO
1985. -José Ignácio Ferreira, Presidente em exercício.
.: ..:&_ ret.nião ordinária, realizada
9• Reunião Ordinária, realizada
em 10 de outubro de 1985
em 17 de outubro de 1985
Ãs-quatorze horas do dia dez de outubro de um mil
Ãs quatorze horas do dia dezessete de outubro de um
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comíl novecentos e oitenta ~cinCo, na Sala de Reuniões da
missão, sob a Presidência do Senhor Senador José IgnáComissão, sob a Presidência do Senhor Senador Leonir
cio. Ferreira, Presidente. em exercício, presentes os Se_ Vargas, _IJ:_~sident(!, _me~ent~s os Senhores_ Senadores
nhores SenadÇJ_res Octávio Cardoso e Nivaldo Machado,
Martins Filho e Nivaldo Machado, reúne-se a Comissão
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais
justificado, os demaiS menl.bros da Comissão. Abertos os
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 'a Senhor
tmbalhos, o Senhor Presidente concede ·a palavra ao SePresidente concede a palavra ao Senhor Senador Marnhor Senaçior Octávio Cardoso que, em seu parecer,
tins Filho que, em seu parecer, apresenta a redacão final
apresenta a reda<;ào final do Projeto de Resolução nt~ 97,
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nt~
de 1985.-que suspende, por inconstttudonaHdade, a exe54, de 1984 (n~880f79, na Casa de origem), que dá nova
cu~ão da alínea h do inciso I do artigo 1~da Lei n9 5.~8.4,
redaçã'o a dispó§ltiVo da_lei J19 l.060, de 5 de fevereiro de
- -de2/0e dezembro-de 1966, do Estado do Río Grande do
1950, com as alteraçc)es posteriores, que estabelece n9r'SuL Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a
mas para a concessão de assistência judiciária aos necespalavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu
sitados. Apro_yando o parece;, e nada mais havendo a
parecer, aptesedta a redação final do Projeto de Lei do
tratar, o Senhor PresicJente dá por encerr_ada a reunião,
Senado n~' 81, de 1984-Complementar, que dá nova relavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretâria ad hoc, a
dação ao§ 1~ do artigo 106 da Lei Complementar n9 35,
presente Aia que, uina vez ·rubricada pelo Senhor Presi~
de 14 de março de l979._Aprovado o parecer, o Senhor
dente, vai à publicação.
Presidente concede _a palavra ao Senhor Senador NivalSala de Reuniões da Comissão, 17 de outubro de 1985.
do Machado que, em seu parecer, apresenta a redação fi- Leonir Vargas, Presidente,
nal do Projeto de Resolução n9 43, de 1983, que dá nova
redas.;ão ao inciso_ XI do artigo 239 do Regimento Inter39t ReUnião Extraordinária; realizada
na do Senado Federal. Aprovado o parecer, o Senhor
em 12 de setembro de 1985
Prcsi.d_ente roncede_a palavra ao Senhor Senador
Vot:.~çào,

em primeiro turno, do Projeto de Lei do_ Senado n9 336, de 1980, _de autoria do Senadgr Pedro Simon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dá outras providi!ncias, __tendo
__
_
PARECERES, sob n•s 248 a 250 de I983, das Com is·

ATAS DECOMISSÕES

Nival~

.do. Machado s~e.,,em ..~_e_t,~ parecer, apresenta a redação
do vencido. para. o 29 turno, do Projeto de Lei do Senado
n~ 105, de [ 985, _que autoriza a criação do Serviço Nacion:.~l de Alistamento Eleitoral e dá outras providências.
Aprovado o parecer, o Senhor Presidente conced~ a pala.vra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu
- pa~r;apresenta a redação final da en1enda: do Senado

Ãs deZoito hoi-as _e quaret:tta e cinco minutos do dia
doze de setembCO _de Um nlH~noveCentoS e Oitenta e cinco,
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do
SenhorS.enador Leonír Vargas. presentes os Senhores
Senadores Nivaldo Machado e Jorge Kalume, reóne-se a
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado,
os de_maís__ membros d3. Comissão. AbertoS os tr3.03.1hos, -
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o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Nivaldo Machado que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9_ 256, de 1985, que dã
nova redacão aos artigos 41, 45 e§ 19 do artigo 55 da Lei
n9 5.682, de 21 de julho de 1971, e dá outras providências. Aprovado o parecer. Em seguida, a Comissão delibera, ainda, com referência ao Projeto de -Lei do Senado
n"' 130, de 1982, oficiar à Comissão de ConstitUiÇão e
Justiça, consultando sobre a possível prejudicialidade da
matéria. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando, eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissllo, 12 de setembro de
1985. - Leonir Vargas, Presidente.
41• reunião extraordinária rellzada
em 17 de setembro de 1985
Às dezoito horas do dia dezessete de setembro de um
mil novecentos e oitenta- e cinco, na Bala de Reuniões da
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir
Vargas, Presidente, presentes os Senhores. Senadores Jor-·
ge Kalume, Martins Filho e Américo de Souza, reúne-se
a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificãdo, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a
redação final do Projeto de {tesoluçãso n"' 93, de 1985,
que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.834.526.659
(um bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhõeS, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqUenta e nove
cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que,
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 94, de 1985, que autoriza o GovernO doEstado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e
quarenta e seis milhões, oitOcentos e cinqUenta e sete mi1,
quatrocentos e vinte cruzeiros). Aprovado o parecer, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Améiico de Souza _que, em seu parecer, apresenta a re-dação final do Projeto de Resolução- n9 95, de 1985, que
autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar
em CrS 171.802.465.372 (cento e setenta-eum bilhões, oitocentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco
mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado o parecer e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dâ por encerrada a
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária
ad hoc, a pre.c;ente Ata que, uma vez rubricada pelo Se-nhor Presidente, vai à publicação.- Lenoir Vargas, Pre- ·
sidente.
45• reunião extraordinária, realizada
em 24 de setembro de 1985
As dez horas do dia vinte e quatro de setembro de um
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Jorge
Kalume, Presidente em exercício, presentes--Os Senhores
Senadores Nivaldo Machado e Martins Filho, reúne-se a
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado,
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em seu parecer, apresenta a
redação final do Projeto de Resolução n"' 47, de 1983,
. que dâ nova redação ao item XI do artigo 16 e à alínea j
do artigo 419 do Regimento Interno. Aprovado o pare-cer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu parecer apresenta aredação final do Projeto de Lei do Senado n9 151, de 1980,
que disciplina o emplacamento de carros oficiais e dã outras providências. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu parecer, apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado n9 228, de 1981, que autoriza o
Minístériç) da Educação a disciplinar a obrigatori~dade
de reprodução pelas editoras de todo o Pa[s, em regime
de proporcionalidade, de obras em caracteres Braille, e a
permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de ohras
já divulgadas, para uso exclusivo i:le cegos. Aprovado o
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parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n'~ 34,
de 1984, que dá nova redação ao artigo ll6, de Lei n9
J.1t 1; 'de 28 de: Outubro--de 195~ que dispõe sobre a licença especial de funcionário -público federal. Aprovado
o parecer, o Senlior Presidente concede a palavra ao -se~
nhor Senador Nivaldo Machado que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projetá de Lei do Senado n9
C-de 1985-DF, que dispõe sobre a inclusão, nos proventos de aposentadoria, da GratificaçãO Por Operações Especiais de que trata o Decretolei n"' 1.727, de 10 de dezembro de 1979, e dá outras providências. Aprovado o
parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges
Camargo, Secr"~tária ad hoc, a presente Ata que, uma vez
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sal~ de Reuniões da Comissão, em 24 de setembro _de
1985. -Jorge Kalume, Presidente em exercício.
46' reunião extraordinária, realizada
em 26 de setembro de 1985
Às dezoito horas e cinqUenta minutos do dia vinte e
seis de setembro de um mil novecentos e oitenta e cinco,
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidê_ncia do·
Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente em exercíCio,
presentes os Senhores Senadores Saldanha, Derzi e Ni~
valdo Machado, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto
de lei do Senado n"' 172, de 1985, que dispõe sobre a inclusão de temas relativos ao Poder Constituinte nos Programas de 'Educação Moral e Cívica- e Estudos de
Problemas Brasileiros, nos anos de 1986 e 1987. Aprova~
do o parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia
Borges C amargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que,
uma ve~ rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em 26 de setembro de
1985. - Jorge Kal,ume, Presidente em exercício.

s3• Reunião EXtraordinária, realizada
em 9 de outubro de 1985
Às quatorze horas do dia nove de outubro de um mil
·novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Çomissão, sob a Presidência do Senhor Senador José Ignácio Ferreira, Presidente em exercício, presentes os Senhores Senadores Martins Filho e Octávio Cardoso,
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo
justificado, os demais membros da Comissão. AbertOS os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se-'
nhor Senador Martins Filho, que em seu parecer, apresenta a redação tina! do Projeto de Lei do Senado n9 95,
de 1982, que veda a fabricação de veículos automotores
de passageiros, com potência superior a 180 (cento e oitenta) HP, que não sejam para consumo a álcool, e dá
outras providências .. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Octávio
Cardoso que, em seu parecer, apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado n"' 62, de 1981, que dispõe
sobre a cobrança, pelas empresas c-oncessionárias-de serviços públicos, das contas de energia elétrica, água, gás e
telef~~e. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a
tratã.r, o Senhoi Presidente dâ por encerrada a reunião,
lavrando eu~ Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em 9 de outubro de
1985. -José lgnácio Ferreira, Presidente em exercício.
54• Reuniio Extraordinária, realizada
em 10 de outubro de 1985
As dezesseis horas e qUarenta e cin-co minutos do dia
dez de outubro de um mil novecentos e oitenta e cinco,
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do
Senhor Senador José Ignácio Ferreira, Presidente em
exercfcio, presentes os Senhores Senadores Nivaldo Ma~
cha_d_o_ e_Qctâvio Cardoso, reúne-se a Cõinissão de Re--

-

dação. Ausentes, por motivo justificado, os demais
membros da Comissão. Albertos os trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 30, de 1985 (n'1
_114/85, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Presidente da República a ausentar-se do País nos últimos
dias do mês de novemóro de 1985, a fim de, juntamente
com o Presidente da República Argentina, inaugurar a
POnte iniernacionat que liga as cidades de Porto Meíra,
no Brasil, e Puerto Iguazu, na Argentina. Aprovado o
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia
Borges Camargo, secretária ad hoc, a presente Ata que,
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em 10 de outubro de
1985.- José Ignácio Ferreira, Presidente em exercício.
55' Reunião Extraordinária, realizada
em 10 de outubro de 1985
Ãs dezenove horas do dia dez de outubro de um mil
novecentos e oitenta e _cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Prr!sidência do Senhor Senador José Ignácio Ferreira, Presidente em exercício, presentes os Se-nhores Senadores Nivaldo Machado e Octávio Cardado,
reúne-se a Comissão de Redação. A!Jsentes, por motivo
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n'
191, de 1984 (n"' 5.802, de 1985, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o exercício da profissão de Economista Doméstico e dá outras providências. Aprovado o
parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sen-a:dor Nivaldo Machado que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n'
112, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Aparecida do Taboado, Mato Grosso· do Sul, a contratar, junto à Caixa Económica Federal, operação de cr~
dito no valor de Cr$ 151.058.702 (cento ecinqüentae um
milhões, cínqüenta e oito mil, setecentos e dois cruzeiros), para Os fins que "especifiCa. Aprovado o parecer, e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por
encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em 10 de outubro de
1985. ~José lgnácio Ferreira, Presidente em exercfcio.
58'- Reunlâô -Extraordinária, realizada
em 16 de outubro de 1985
-Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de ou~
tubro de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores
Senadores Saldanha Derzi e Jorge Kalume, reúne-se a
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado,
os demais inembros da Comissão. Abertos os trabalhos,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senàdor Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação finaldo Projeto de Resolução n"' 117, de 1985, que
autoriza o Govemo do Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 2.253.965.524 (dois
bilhões, duzentos e cinqUenta e três milhões, novecentos
e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros) Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, apresente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em 16 de outubro de
1985. - Lenoir Vargas, presidente.
COMISSÃO OE ASSUNTO REGIONAIS
2• Reqniil.o Realizada
em 15 de maio de 1985
Ãs 10 horas do dia 15 de maio de 1985, na Sala de
Reuniões da Comissão de Assuntos Regionais, na Ala
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Senador Alexandre Costa, reúrte-se a Comissão de Assuntos Regionais do Senado Federal. Comparecem os
Senhores Senadores José Lins, Presidente, César Cais,

Virgílio Távora, Lomanto Júnior e Cid Sampaio. Deixa
de comparecer, por motivo justificado, o Senbor Senador João Castelo. O Senhor Presidente, Senadoi-José
Lins, ao constatar a existência de quorum regimental
para abertura, declara instalados os trabalhos da presente reunião, que se destina a receber, na Sala de Reuniões
da Comissão de Assuntos Regionais, o Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado do Interior, Doutor Ronaldo

Costa Couto, para proferir palestra sobre as enchentes
que estão assolando o Nordeste brasileir_o. A Presidência
concede a palavra ao Senhor Ministro Ronaldo Costa
Couto, que usa da palavra para discorrer sobre as enchentes que ocorrem no Nordeste. Após sua breve explanação, o Senhor Ministro, Doutor Ronaldo Costa Couto, se coloca à disposição da Presidência e dos Senhores
Senadores presentes para o_ fiiri de debater o assunto
constante da pauta. Franqueada a palavra, usam da mesma o Senhor César Cais, que aborda assunto de distribuição de sementes, alimentos, medicamentos, bem
como o plano de recuperação das malhas rodoferroviárias do Nordeste, bem como tratamento especial para
com os devedores de impostos e taxas relacionadas com
a agricultura. Em seguida, usa da palavra o Senhor Senador Cid Sampaio, tratando dos probl emas dos produtos
agrícolas e dos preços mínimos à produção agrfcola,
além das endemias que, constantemente, assolam o nordestino, e os incentivos para que possani ser instalados
ou mantidas as indústrias de base no Nordeste. Como
terceiro debatedor, usa da palavra o Senhor Senaó6f Alberto Silva, que tece considerações sobre a possibilidade
da Petrobrás em financiar a matéria-prima asfalto do
DNER, para que sejam recOmpoSfas·-as estradas federais
e estaduais, bem como as vicinais, em corivênio com os
departamentos estaduais de estradas de rodagem, em vista de ter a PETROBRÁS enorme estoque da m2tériaprima, que poderia ser financiada a longo prazo pela PETROBRÃS, sugerindo, ainda, ao Senhor Ministro de
Estado o assentamento do homem do campo às margens
dbs açudes que, com essa medida, poderia haver uma colheita de quatro safrasjano, bem como o refazimento
das unidades habitacionais em z-onas mais seguras das
regiões ribeirinhas aos açudes e rios do Nordeste. Como
quarto debatedor, usa da palavra o Senhor Lomanto Júnior, que demonstra a sua ceticidade_ quanto à chegada
de recursos para o Nordeste, afirmando que, enquanto o
Executivo Federal determinou recursos à construção da
Itaipu, dez por cento desses recursos correspondem à
destinação de verbas para o Nordeste durante setenta
aÔos, vislumbrando, no máximo, uma tênue luz ao final
de um imenso túnel, que traga, na realidade, soluções
para o Nordeste brasileiro, conclamando o Senhor Presidente da República a resgatar a dívida que o País tem
para com o nordestino. Passa a usar da palavra o Senhor
Senador Carlos Alberto, que diSse acreditar na possibilidade do Nordeste,_ mas inaceitando a prática de uma
políti ca paternalista com relação ao Nordeste, porém
que se dê à região apenas o que de direito tem, visto seruma região_que é alta produtora de petróleo, geradora de
divisas para a nossa balança de pagamentos com o exterior, solicitando, ainda, ao Senhor Ministro de Estado
que não venham mais ocorrer, qual seja, o selamento dos
poços abertos pela Petrobrás em busca de petróleo, frisando que tal prática ê prejudicial à região e, em convênio com o Ministério das Miil.as e Energia fossem buscados recursos para o aproveitamento dos poços que gerassem água, em virtude de as cooperativas e os particulares
não terem recursos para tal medida. Usa da palavra o Senador Virgílio Távora, que infofffia ter fi:tmbém percorrido o Nordeste, verificando o estado de promiscuidade
entre os nordestinos, vítimas. do presente flagelo, constatando, dentro outros, a falta de alimentos, de medicamentos, constatando o racionamento de tudo, o devastamenta de_ plantações, preocupando-se o Senador cearense com o grau de assistência a ser prestada aos flagelados. concluindo por apelar ao Ministro do Interior que,
em ação conjunta com o Ministério das Minas e Energia
recupere a malha rodoferroviária do Nordeste. Após o
último orador, usa da palavra o Senhor Senador José
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Lins, dirigindo-se ao Ministro Ronaldo da Costa Couto,
com observações sobre a conclusões dos Senhores
Membros da Comissão de Assuntos Regionais do Senado Federal, dentre os quais figuram alguns ex-governadores d_e Estado do Norde&te, sintetizando todo
õ -debate caril o Ministro do Interior. A Presidência, na
oportunidade, r'egistra ~ presença do Deputã.do Wall
Ferraz, bem como a presença do Senhor Coordenador
da Assessoria Legislativ a do Ministério do Interior,
Doutor Joào Rocha. Antes de declarar encerrados oS
trabalhos, o Senhor Presidente determina a mim, Luiz
_ Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão de Assuntos Regionais:-do Senado Federal, seja lavrada a presente
Ata, a qual, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
4• Reunião extraordinária, realizada
em 7 de outubro de 1985

Ãs 9:00 horas do dia 17 de outubro de 1985, na Sala de
Reuniões da Comissão de Assuntos Regionais, presentes
os Senhores Senadores José Lins, Presidente, ALb.erto
Silva, Vice-Presidente, Lo manto Júnior, Cêsar Cais e Nivaldo_Machado. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Castelo, Carlos Alberto e Cid Sampaio. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, determinando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, a leitura, na
íntegra, da Ata da 3• Reunião, a qual lida, é colocada em
discussão e, a seguir, em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Passa-se à apreciação dos itens constantes
da-pauta dos trabalhos-da presente reunião. Item I Projeto de Lei da Câmara n9 10/85, que "autoriza o INCRA a alienar, mediante venda, oS imóveis urbanos que
menciona". Relator o Senhor Senador- Alberto Silva,
que emite parecer favorável. Colocado em discussão e
votação, é o mesmo aprovado. Ttem 2 - Projeto de Lei
do S~nado n9 13\j86, que .. obriga a apresentação Sef!le~
tral de conta corrente aos investidores em incentivos fiscais". Relator o Senador Nivaldo Machado, que emite
parecer favorável. ColOcado em discussão e votação, é o
mesmo aprovado. Item 3- Projeto de Lei ela Câmara n9
240/84, que "auto~i_za o INCRA a doar o imóveL que
menciona". Relator o Senador Lomanto Júnior, que
emite __parecer favorável. Colocado em discussão_ e votação, é o mes_;p_o aprovado. Item 4- Projeto de Lei da
Câmara n'i' 162/84, que "autoriza o Poder Executivo~ por
intermédio do INCRA, a doar ao Estado de Goiás os
imóveis que menciona". Relator o Senhor Senador Lomanto Júnior, que emite parecer favorável ao processado. Colocado em discussão e votação, é o mesmo aprovado. Item 5- Projeto de Lei do Senado n9 201/83, que
"inclui. na área de atuação da SU[)ENE, a região doEstado .de Goiás que meTiciona, compreendida no Polígono
das_Secas, constituída pelos Munidpios que mencfona".
Relator o Senador Nivaldo Machado, que emite parecer
contrário. Colocado em discussão e votação, é o mesmo
aprovado por unanimidade. Item 6 - Projeto de Lei da
CâmUra n9 187 f84, que "determina a devolução aos municípios do montante das retenções efetuadas a título de
custeio do serviço de lançamento e arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural". Relator o
Senhor Senador Alberto Silva, que emite parecer favorâvel ao processado. Colocado em discussão e votação, é o
mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor presidente determina seja elaborada a
presente ata, a qual será lida e assinada pelo Senhor Presidente da Comissão.
COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA
25• Rel!_l_lião, realiz_a_da em 9 de outubro de 1985
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de outubro
de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, sob a presidência do Sr. Senador José Ignâcio Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e
Justiça com a presença dos Srs. Senadores Fábio Lucena, Martins Filho, Helvídio Nunes, Octávio Cardoso,
Luiz. Cavalcante, Nivaldo Ma(.;hado, José Lins e Nelson
CuTileiro. Deixil.m de comparecer, por motivo juStifiCa:
do, os Srs. Senadores Hélio Gueiros, Alfredo Campos,
Moacyr Duarte, Odacir Soares, Lenoir Vargas, Aderbal
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Jurema e Américo de Souza. Havendo número r_egimen~
tal, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos edispema a leitura da Ata da Reunião anterior, qüC é dada
como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem determinada pelo
Sr. Pr_es_idente. Item 3 -- Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n974, de 1985 (Mensagem n<:> \63, de 12-3-85,.na orige:m). Do Senhor Presidente da RePública, SUbmetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pimenta
Bueno-RO, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 254.822,079, junto à Caixa Económica Federal. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer: favorâvel, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Pre."lidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 4- Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem nY 170, de 1985 (Mensagem n9 379, de 13-8--85, na origem), Do Senhor Presidente da República. submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizado o Governo do Estado de Sergipe, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
2.253.965.524~ junto à Caixa Económica Federal. Relator: Se-nador Nivaldo Machado. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão o Sr.
,Presidente põ~ em votação o parecer, que é aprovado,
por unanimidade. Item 6 - Projeto de Lei do Senado nY
235, de 1985- DF. Mensagem nQ 183, de 1985 (Mensagem n<:> 397, de 22-8-85, na origem), qu_e altera os artigos
!9, 29, 39, 49, !O e I I d-a Lei n<:> 6.450, de 4 de outubro de
1977. que "dispõe sobre a Organização Básica da Polfcia
Militar do Distrito Federal". Relator: Senador Martins
Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurfdico,
com a emenda n" 1-CCJ. Não havendo discussão o Sr.
Presidente põe em votação o_ parecer, que ê aprovado,
por unanimidade. Item 10 - Projeto de Lei do Senado,
n9 185, de 1982, que submete à prévia aprovação legislatiVa toda transação ou acordo visando solucionar litígio
entre a administração pública e pessoa física ou jurídica
estrangeira. Autor: Senador ltamar Franco. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer: favorável, por constitucional e jufídico. Não havendO discussão, o Sr. Presidente
põe em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 24 - Projeto de Lei do Senado n9 008, de
1982, qli6 disciplina-a proteção dos vertebrados pulmonados aquáticos nas águas jurisdicionais brasileiras. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Luiz
Cavalcante. Parecer: favorável, por ~onstitucional e jurídico. O relator solicita a retirada de pauta do projeto.
Item 26- Projeto de Lei do Senado n9 160, de 1982, que
restringe a disponibilidade dos bens imóveís do analfabeto. AutOra: Senadora Laélhi de Alcântara. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: contrário, por inconstitucional e injurídica. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, por
unanimidade. Item 28 - Projeto de Lei do Senado nQ
061, de 1982, _que acrescenta parágrafo ao artigo 477 da
CQns()lidaÇ""d.o das Leis do Trabalho. Autor: Senador
Nelson Carneiro. Relator: Senador Luiz Cavalcante~- Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o_Sr. Presidente põe em votação o parecer, qüeé-aprovado. por unanimidade. Item 60- Projeto de Resolução da Comissão de Finanças ao OfíciQ "S"
n\" 02, de 1984 (Ofício n9 43-GC, de 22-2-84, na origem).
Do Senhor Governador do Estado da Bahia, solicitando
autorização do Senado a fim-de que aquele Estado possa
alienar uma área de terras de sua proriedade à Companhia Vale do Rio Doce S/ A. Relator: Senador Martins
Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Não havendo discussão o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 33 Projeto de Lei do Senado n9 057, de 1984, que altera dispositivos da Lei nl' 4.266, que dispõe sobre o saláriofamília do trabalhador e dá outras providências. Autor:
Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Luiz Cavalçante. Parecer: contrário por inconstitucional e injurfdico. Posto em discussão o parecer, o Sr. Presidente stisperlde os trabalhos em virtude da falta de quorum. Por
deliberação da Presidência, são adiados os seguintes projetos: MSF n• 138/85, MSF n' 135/85, MSF n• t69f85,
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PLS n• 166/85, PLS n• 251/83, PLS n' 25(83, PLS n'
378/SI, PLS n' 184/85, PLC n' 83/84, PLC no 99/83,
PLS n~' 217/85, PLC n9 222(84, PLS n9 198/85, PLS nli
194/83, PLS n• 75(82, PLS n• 76/81, PLS no 231/85,
PLS n' 78/82, PLS n' 275/81, PLS n' 143/84, PLC n'
97/84, PLS n• 188(83, PLS n' 136/84, PLS n' 304/81,
PLS n• 265/83, PLS n• 364/81, PLC n' 58/84, PLC n•
53/80, PLS n' 80/82, PLS n• 45/84, PLS n• 354(81, PLS
no 125/83, PLS n•73(84, PLS n• 192(82, PLS n' 195/85,
PLS n• 207/84, PLS n• 130/82, PLC no 225/84, PLS no
206/85, PLS n• 149/84, PLS n• 18(85, PLS n• 60/84,
PLS n' 216/81, PLS n' 61/85, PLS no 209/85, PLC no
47(84, PLS n9 229/85-e PLS n9 174j85. Nada mais havendo_ u trutar, encerra-s~ a re:união, lavrando eu, RQ·
nald Cavalcante G_ooç_alves_._As_sistente da_Comissão, a
presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
9• Reunião extraordinária, realizada
em 28 de novembro de 1984
Ãs dez horas do dia vinte e oito de novembro de mil
novecentos e oitenta e quatro, nã Sala de Reuniões da
Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, presenteS
os Senhores Senadores João Calmon, Presidente, Josê
Fragelli, Passos Pôrto,_ Luiz Viana, Fernando Henrique
Cardoso, Ãlvaro Dias, .Cid Sampaio, Gastão Müller e
José lgnácio Ferreira, o Senhor Deputado Hermes Zaneti. a Professora Guiomar Namo de Melo, Secretária de
Educação do Municipio de São Paulo, Professor José Pimente[, Presidente do Sindicato dos Professores do Distrito Federal e os Professores Dermeval Saviani, Tereza
Roserley N. da Silva, Maria Umbelina C. Salgado, Mirian Jorge Warde e Jacques Veloso, reúne-se a Comissão
de Educação e Cultura.
_
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior,
que é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica que a presente Reunião destina-se à realização do Seminário
sobre Educação e Transição DemocrátiCa.
Logo apôs, usam ·da palavra, os Senhores Senadores
Fernando Henrique Cardoso, Luiz Viana e os Professo·
res Demerval Saviani, Guiomar Namo de Melo, Tereza
Roserley_ _da Silva, José Pi mente!, Maria Umbelina C.
Salgaao, Mirian Jorge Warde e Jacques Veloso,
Finalizando: o Senhor Presidente determina que as
notas taquigrâficas, tãO logo traduzidas, sejam publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra·se a Reunião e,
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada se~
rá :>~<=inada pelo Senhor Pr~sidente.
ANEXO Ã ATA DA 9• REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REALIZADA EM 28-11-84, REFERENTE AO SEM!NÃR!O
SOBRE EDUCAÇÃO E TRANSIÇÃO DEMOC'RÃTICA.
.
PRESIDENTE.· SENADOR JOÃO CALMON
V!C'E-PRES!DENTE.- SENADOR GASTÃO

MDLLER
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Declaro
abertos os trabalhos da Comissão de Educação e Cultura
do Senado Federal. Teremos, na manhã de hoje, de a~r
do com programa já aprovado, a abertura pelo _Presiden-·
te da Comissão, Em seguida, falará o autor da iniciatiVa·
da realização deste Simpósio, o nobre Senador_ Fernando
Henrique Cardoso. Eril seguida, ouviremos a confer~n
cia do Professor Demerval Saviani,-da PUC e da UNIC AMP: após, às 10 horas e 20 minutos, ouviremos a
conferência do Professor Guiomar de Me!o, SecretárJo
de Educação do Município de São Paulo e da PUC de
S5o Paulo e a conferência dQ. Professora Tereza Roserley
da Silva, da Secretaria de Educação do Municfpio de São
Paulo.
Antes de dar a palavra ao nobre Sen:Jçior Fernando
Henrique Cardoso. eu gostaria de rroferir algumas considerações sobn.: a iniciativa tão feli:t que nos foi propos-
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ta_ pelo nobre doutor em Educação e tantas o~tras coisas,
que é o nobre Senador Fernando_ Henrigue Cardoso.
Sobre o fascinante tema Educação e-Transição Democrática, íniciar'nos hoje este seminârio que nos foi propoSto pelo nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
Numa hora em que o País parece inteiramente absorvido
relos debates sobre sucessão presidencial, chega a ser
emocionante uma iniciativa coino esta, marcada p_ela
preoCuaÇão e~ torno dÕs problemas de ensino do 19 e do
2<:> gruas, geralmente considerados men~s empol~ant~s
do que os do 39 grau, que interessam aos jovens untversttários quase no limiar do ingresso no mercado de trabalho.
Como domina em nosso País a preocupação do imediatismo pelas iniciativas que garantem r~ultados a cur- .
to prazo. na base da destestável mentalidade hortigranjeira. que prefere a plantação de couves e alfaces e não de
-carbalhos e jequitibás, são raros, eu diria mesmo, são
raríssimos os debates em torno dejardins de infância, cujos menirios em flor parecem habitantes de uma longínqua gãláxia; ou da escola de 1? grau, numa distância que
parece sideral, aos olhos dos que só pensam teimosamen·
te na próxima eleição e não na próxima geração, como
aconselhava o estadista de Israel. Talvez por c_au~a dessa.~ nefandas distorções, há países que con~ntram os en·
sinos de !9 e 29 graus num Ministério e colocam a Universidade, a Ciência e a Tecnologia em outro Ministério.
No Brasil, foram verificadas distorções tão chocantes
que o orçamento do MEC chegou a destinar quase 70%
dos seus recursos ao 3<:> grau, e 12 ou 13% _aos I~> e 2<~
_ graus. Mesmo o Estado mais rico da Federação, que é
São Paulo, orgulho de todos nós brasileiros, que ainda
há pouco promoveu um admirável simpósio sobre
problemas do 39 grau, só existem três e, num futuro próximo, quatro universidades estaduais, enquanto escolas
do !9 grau mantêm até cínco turnos, como revelou, nestªComissão, o então Secretário da Educação de São Paulo,
Paulo de Tarso Santos.
Creio que todos esses dados não deixam a menor dúvida sobre o acerto do diagnóstico da UNES,CO, segundo
o qual o sup_ra dimensioname!"JtO do en~ino superior e
um fenômeno característico dos país-es subdesenvolvidos.
Se levássemos em consideração, em todos os debates
rolíticos travados neste País, um artigo, apenã.s uin artigo da Carta Universal dos Direitos do Homem, este panorama (icaria logo menos sombrio.
O Brasil é um País signatário rdapso da Carta Universal dos Direitos do Homem, que contém um artigo que
afirma: "É um direito inalienável da pessoa humaria um
curso fundamenta! completo".
No Brasjl, só r~speitamos este artigo em relação a !3%
das nossas crianças, porque 87% não terminam a escola
de 1<~ grau, sem levarmos, ainda, em consideração os sete
ou oito milhões de crianças que riem sequer ingresSam no
sistesma de ensino. Este quadro realmente só não é desanimador porque todos nós, obsecados peJa causa da educação, somos persev_erã.ntes. Não fosse esta perseverança, a J>ituação seria realmente dramâtica.

Em novembro do ano passado, o CongfessONàdonal
aprovou uma proposta de emenda constitucTonal, destin:indo maiores J::!':Ç_tJrsos para a manunteção e desenvolvi·
menta do ensino. Esta proposta, que s_e transformou no§
4, do art. 176, está impunemente violada na ârea federal,
a COn_:l_eça_r,_obviª-ment~, pelo Presidente da República. O
Ministro do Planejament!J, que ê um homem de excepcionais qualidad~intelectuais, tanto _gue não falta quem
o chame 9e_gênio dQ_mau, m::tnobrou de tal maneii:a, distoréCU, _Q_e"_mfJ._n_eira lãó escandalqsa~_ os dados e_p_~ critérios para a caracterização do que é despesa com o ensino, que o orçªmento em 1985 destina apenas menos de
5% dO tot~J_dª receita de impOStQS para a manutenção e
desenvolvimento do ensino, em vez dos 13% que a Constituição estah~lece, Que autoridade vai ter o Governo
Federai"pa_r_q__~-x-ig!r _que os EstadQs e Municípíos destine_m o mlnLmo de 2~'fo da sua receita de impostos para o
ensino, se ele mesmo descumpre o dispositivo da-Constituiçà_o? Çstamos tentando_ este cumprimento e há apenas
um f<).tQr _que é altamente animador para todos nós, sol·
dados desta causa sacrossanta, é o solene compromisso
assumido pelo futuro Presidente da República, o Dr.
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. Tancredo Neves, numa mensagem dirl.gida à 3' Conferência BrasiJçira de Educação e repetida, num simpósio
recente, prommrida pela Un B, com estudantes e representantes d;1 ANDES, de que, no seu Governo, será rigorosamente cumprida essa emenda, no seu espírito e na
sua letr.t.
De mineira que não é Hcito a nenhum de nós duvidar
da seriedf!.de deste compromisso assumido pelo futuro
Presidente da República.
Hoje deveria reunir·se nesta Casa a Comissão Mista
do Orçamento, que vai dar parecer ~;obre quatro propostaÇde reforma tributária em nosso País. Este ê outro fator de importância fundamerita[ nos últimos anos, a Federação brasileira foi destroçada e ela precisa ser r-Ccons!ituída, atrav~s de uma ampla e profunda reforma tributária.
Infelizmente, o rel~tor da Comissão Mista alegou que
n5o teve lempo para apresentar o seu parecer, e essa reforma tributária vai ser adiada, na melhor das hipóteses, ·
ram o próximo ano.
Obviamente, o único fator importante do panorama
educucional não é o dos recursos financeiros para a educação. De qualquer, maneira o estadista de educação,
conforme já o chamava Hermes Lima, Anísio Teixeira,
costumava dizer que os reo:;:ursos financeiros representam
o problema dos problemas do quadro educacional. Ele
nãõ é o Unico problema, mas eu diria que é o principal
problema, que se reflete no Anuário -da_ UNESCO, que
coloca o Brasil abaixo de setenta e nove países em dispêndio púQ_liços com educação~ em relação ao produto
nacional brtito. Obviamente, alêm da insuficiência de recursos financeiros, insufiência que é realmente dramática, temos outros problemas que serão certamente abor- .
dadqs, _corajosamente, pelos mestres da educação que
tanto nos honram com a sua participaçao neste siinpósio. Há, na área de educação, de um modo geral, inclusive na á_rea do (9 e do 2'>' graus, desperdícios, há ineficiência, há clÍente!iSmo politico eleitoral e várias outras mazelas que são _demasiadamente con heddas.
Ainda há poucos dias tive o privilégio de participar de
uma mesa-redonda, promovida pelo jornal A Tarde, ao
lado do eminente Senador Luiz Viana Filho. E, naquele
momento, assistimos a uma cena digna da Bahia de Ruy
Barbosa, porque professoras, lá presentes, acusaram,
frontalmente, os Secretários de Educação de desempenharem os seus· mandatos, de um modo geral as suas
funções, apenas durante os dois primeiros anos. Os dois
anos restantes são dedicados à sua campanha à eleição, à
eleíção para a Câmara dos Deputados. Esta acusação
frontal foi feita diante de dois Secretários de Educação.
E este problema é também muito conhecido.
Mas não sou conferencista deste Simpósio, apenas estou fazendo uma introdução rápida para, em seguida,
dar a palavra ao mestre dos mestres, o nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso, que foi o autor desta feliz
iniciativa da Comiss_ão de Educação e Cultura.
Convido o Senador Fernando Henrique Cardoso para
usar da palavra.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr.
Presidente e. Srs. Senadores, meus colegas aqui presentes
nesta Sala de Comissões: não vou ser extenso, n,a minha
alocução. mesmo porque o Presidente João Calmon jâ
expressou o sentimento meu e da maioria dos membros
da Comissão de Edycação do Senado.
A idéia deste enCOntro, que é antiga- ê bom que se
sublinhe que é antíga - porque agora se discute sucessão e daqui a pouco os Ministérios, tenho de afirmar
aqui que faz mais de um ano e não tem nenhuma ligação
com qualquer problema conjuntural, que que estâ em telu. A idéia c!eriva qa_nossa preocupação, desta Comissão
e dos que têm alguma experiência com o ensino e-a pes~
quisa no Brasil, a respeito dos rumos que a educação
poss(1 vir a tomar.
A pesar da generosidade das palavras do Presidente
João Calmon, o meu conhecimento na matéria educado·
na! é n1tiito restrito, -e deriVa de uma experiência, como
Professor Universitário, por ter exercido durante muitos
anos o magistério, porque por circunstâncias da vida,
com 2 [ anos fut Professor da Universidade de São Paulo
e não saí dela até que me tiraram. Então, praticamente
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fiz a mi~ha carreira na UniverSidade, de 1953 a 1964.

A

minha experiência real de-_U:niVCrsidade-fio Brasil durou

onze anos. Mais tarde voltei à Universidade, mas foi
muito pouco tempo. Minha vida intelectual se desenvot~
veu, a raíz é brasileira, mas se desenvolveu, em grande,
parte fora do Brasil. A minha experiência efetiva univef~
sitária brasileira ê limitada. Entretanto, jã naquela época, nos fins dos ano_s 50 a 60; preocupaVa-riOs niuito, e
não só a mim mas a toda a uma geração, que o JornaLO
Estado de S. Paulo, teve um papel importante nisto,
preocupava-nos muito a questão da esc_ola pública e do
ensino primário e secundário. Como Professor, como eu
disse aqui desde os 21 anos, numa universidade, tive experiência fora do 3~> grau, tudO me pareceu que a questão
fundamental não estava na Universidade- e mantenho
este ponto de vista. Tenho repetido pelo Brasil afora,
quando posso, que a Universidade não pode ser de bom
nível, se não temos ensino primário, prê-primário e Se. cundário efetivamente razóaveis e bons.
O fato é que, e todos sabemos, que há. um círculo vicioso, não pode haver uma boa escola primária, se- não
houver criança que se alimente; e não hã criança que se
alimente bem, se não houver um mínimo de renda que
permita aos pais as c-ondições de sobrevivência com dignidade. Para mim, então, a questão de educação vai mais
longe, de modo que não é a educação em si, ê um questão social mais geral. Acho que este é o nosso desafio
hoje_ no Brasil.
Gostaria que, neste Simpósio de hoje, aqui no Senado,
nós pudéssemos nos debruçar sobre problemas espedficos do ensino primário e Secundário de 1~> e2"' graus, que
ouvíssemos professores experimentados, educadores que
estão lidando com a questão educacional na prática, que
nós ouvíssemos deles a experiência e os conselhos mais
ligados a esta temática do nosso seminário que é a democratização.
Não creio que possamos avançar mãis no Brasil, se
continuarmos complascentes com a miséria, com a desigualdade social e com a falta de participação generalizada- acabo de ouvir nas palavras do Senador João Calmon, a repetição das experiências antigas, quer dizer, -a
questão educacional, do ponto ae vista orçamentário, é
tratada de uma maneira absolutamente inaceitável. O
Senador João Calmon é testem.unha.e,..outro dia, ao fa~
zer um comentário comigo de que nem em São Paulo se
estava fazendo uma distribuição mais razoável, eu fui aO
SecretáriO ae Planejamento, Imediatamente para saber
do que se tratava. Para alegria de nós dois, pelo menos
em São Paulo houve uma destinação de verbas bastante
mais condizente com as necessidades educacionais, 31%
,do orçamento de 1985 serão destinados à Educação e à
Cultura, sendo que a educação disso vai consumir 29%
ou 30%. A Cultura passou a ser a gata borralheira, ne&.ta
distribuição de verbas. Mas, acredito que, apesar que
haja uma ou outra exceção, não estou aqui louvando São
·Paulo, e já vamos ouvir aqui a experiêncfa de São Paulo,
quantas deficiências hã, ein geral, continuamos maltratando a questão dos recursos de educação. Sei como todos, que ~ão basta ter r~c~rsos, é preci~o ter idéias,_ ter
iniciativas. A pro-fessõra Gtillim'ar- de Melo assistiu, recentemente, na semana passada, um encontro de educadores. em Guarulhos, em que; falando em verbas,
parece-me que é preciso ter mais audácia, os próprios
professores, os próprios educadores, e resistir ao desatino da burocracia.
Acho que hoj~, além de se colocar a educação num
prisma mais geral, social e não sermos condizentes com a
desigualdade__ e com a miséria, já -temos condições no
Brasil para mudar, alêm desse aspecto e do aspecto de
que necessitamos de mais verbas, acredito que há um
vírus que contamina não só a educaç~o no Brasil, que é a
burocracia, e junto com a burocracia vem tudo o mais. A
burocracia não vive sozinha, ela vive, ·tambêm; do que já
foi aqui menCionado, dos interesses políticos- eleitoreiros e junto com isto vem a corrupção, que também aflora
por todo lado em nosso sistema social, não é nem políti. co, é social~ Acredito que é dentro desta- política de transformação ampla, da situação de vida no Brasil, que eu
imagino que nós vamoS fazer tim esTorço enorme. Estou
esperançoso deste esforço, não vejo, como muitos, fan.1tasmas pela frente. Acredito que nesse processo quase es-

·pontâ_~ê-~_d~-formaç~o de uma consciência nacional, na
direçãQ de uma conciliação. Recordo-me de um discurso
·do nobre Senador que está aqui a minha direita", ·everúu!i.l ·
nesta sala, Prof. Luiz _Viana, mUito b-orri, !i, respeito da
evolução política brasileira, onde ele_Inostrava os vários
mOmentos em que, de -repente, há um encontro. Aqui, estamos no momento de enc'?'ntro, não foi projeta_do. E,
apesar dos eventuais desericontros, momentâneos, não
__ vai ser issO que deve separar_o grande curso da vida brasJfeira que deve realmente florescer de uma consciência,
que eu diria cívica. Não sei se é uma palavra que está em
desuso, oU sou eu que estou ficando arcaico, mas eu diria
uma consciência cívica, ressuscitada pela dramaticidade
~a situação braslleira. É com este espírito que eu diria
suf,rapartidário, ne_ste aspecto educação, e com este
espírito que, um espírito quenão é strictu senso de político m~s~_o •. senão _que é de alguém, como_nó_s todos que
·estamOs a'qui,"qiie_ ie_moS inter~se peJas questões Populares e nacionais, que eu espero, com muita ansiedade, ou~
vir as palavras dos ilustres_ conferencistas.
Agradeço à Comissão por ter acolhido a minha sugestão e mais ainda às pessoas que nos estão ajudando neste
primeiro balanço de um Brasil democrático sobre educação.

O SR. LUIZ VIANA -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pois não.
O SR. LUIZ VIANA- Apenas para ratificar a observação feita pelo Senador Fernando Henrique Cardoso,
em relação ao problema da alimentação, que ê fundamet1_tal para a educação, para que a criança possa se educar. Vi uma estatísta, há pouco mais de uma semana, da
Fundação Getúl_io Varg3.s que é realmente dolorosa, que
85% das _crianças brasileiras não têm condições, por deficiências mentais, retardamento mental, falta de proteínas. etc, de ir além do segundo ano do curso primário. b
uma coisa dolorosa!

. O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Muito obrigado.
O SR. PlfESIÓENTE (João Calmon) - Antes de
passar a palavra ao nosso primeiro conferencista, registro, coin ·a maior prazer, a presença do Deputado FedeYal Hermes Zanetti, que também é Presidente da Confederação Nacional dos Professores.
COm a -Palavra o nobre Professor Demerval Saviani,
que vai abordar o tema Educação e Cidadania.
o .SR. DErvi:ERVÂL SAVIANI- Eu queria, inicialmente, agradecer o convite da Comissão de Educação e
Cultura, através do Senador Fernando Henrique Cardoso, para participar dos trabalhos desta Comissão.
O tema_ que nos foi proposto ê extremamente amplo.
Neste sentido, vou procurar (falha na gravação) a extensão da escola para o campo participa do processo que eu
chamaria, utilizando as expressões literais, de civilização
do campo.
_
Até agora, todas as colocações que fiz se fixaram na
questão da cidadania e deixei na penumbra a questão do
trabalho~ Se, tomarmos, por exemplo, os objetivos da
Lei n_~> 5.Q92, yan:w_s notar que esses objetivos são iniciados em três níveis: a auto-realização do educando, a qualificação púa o trabalho e o preparo para o exercício
consciente da cidad'ª-nia.
Então, nesse sentido, trata-se de três objetivos, em que
o relatório situa o primeiro como sendo um objetivo de
caráter indiViâUal; o segundo corria sendo um objetivo
de caráter, _aQ mesmo individual e social; e o terceiro,
como_ um objetivo de carâter social.
No entanto, se e~aminarmos um pouco mais atentainente, vamos Verifica.:: que hã aqui uma espécie de inversão de conceitos, porque, do ponto de_ vista histórico,
parece-nie-que ocorreu exatamente o contrário, quer dizer, não é que a auto-realização seja um objetivo individual, enquanto que o preparo para o exe~cício ôa cidadania, um objetiVo social.
Ern_yerd~deth_istor.!~rz:te_nte, quando se proclamou na
constituição do sistema nacional de el)sino~ a escola
como instrumento- de conversão dos súditos em cidadãos, então, tratava-se aí de realizar o objetivo indivi-
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dual de cidadania, ou seja, cada indivíduo tem que se
tornar um cidad~o, quer- dizer, cada indivíduo deve estar
a p!_lrticipar das âecisões políticas. Era ai que
estava a base da _construção de uma sociedade democrática. A democracia só se consolida na medida em que
cada um de seus membros esteja capacitado para participar das decisões, Para opinar sobre os_rumos dessa sociedade, para interferir, para aPresentar seus próprios pontos de vista e contrastar-nos com pontos de vistas diversos.
No bojo dessa exigênCia de cidadania é que aparece, a
['lível_çias reivíndicaçõ6s populares, dos movimentos dos
traba_Ihadores do sêculo passado, a exigência de que esse
instrumento se estenda a todos e se converta num meio,
também,_ de partiCi)J3.ÇãOSõdal a nível político e econômico. t: nessa direção- qUe se vai colocar pela primeira
vez, no século passado, a exigência da ligação entre educação e trabalho e vai se colocar, então, a exigência da
formação politécnica, ou seja, de um preparo que possibilite aos trabalhadores int~grarem a sociedade complexa, com múltiplas funções que, então se consolidava. A
essas reiviildicações dos trabalhadores ocorre uma res~
posta que vai na direção de se criar a chamada Escola única Diferenciada. Essa expressão Escola única Diferenciada traduz exatamente o seguinte: ela é única na medida em que deve receber todos os indivíduos independentemente das suas condições prévias à escola. Daf por que
ela se destina a todos, independentemente de sexo, de
classe, de religião_ e_ aSsim Por diante. E, no entanto, na
me_dida em_ que esses indivíduos entram na escola, se processaria uma diferenciação interri3.. E issa diferenciação
interna destinava-se exatamente_a adequar os individuas
a determinados papéis estratificados no âmbito da sociedade. Então, ê nesse sentido que, com esse objetivo de
ajustar os indivíduos às condições sociais é que se constrói o conceito da auto-realização. Por quê? Porque se
interpreta a partir daí, a partir dos grupos dominantes,
contra aquela tendência dos trabalhadores no sentido de
uma educação_ igualitária, que possibilitasse uma formação integral,- politécnica para o convívio dos cidadãos, então os grupo!iõ dominantes respondem com uma
proposta de escola que vai situar em dons naturais, em
tendências naturais, em aptidões individuais, a base para '
a sua integração na sociedade. E. daí, então, é que se de~
senvolve a exigência da orientação profissional e vocacional, de modo a ajustar os individuas a funções que
eram requeridas pela sociedade.
capacita_~o

Não posso retomar aqui essas questões, por falta de
tempo, mas acredito que todos tenham conhecimento
das teorias sociológicas que se desenvolveram àquela época,_inçlu.sive cop-1_ Durkein que davam a base para a in~
terpretaçào de que a sociedade exige funções diferenciadas.
Agora, como interpretar que existem indivíduos para
desempenhar essas funções que a sociedade exige?
Então, concluía-se que, um pouco naquela linha do ditado popular, "o que seria do amarelo, se todos gostassem do vermelho?" Isso, transposto para a educação: o
que seria da sociedade, se todos quisessem ser doutores?
Então, a sociedade contém funções diferenciadas que esw
tariam ligadas a aptidões também díferenciadas, vocações diferenciadas. Daí, então, o tipo de educação que
procurasse ajustar essas aptidões a diferentes funções.
Nesse sentido é que a orientação profissional precede à
orientação educacional. A orientação educacional será
um conceito posterior que vai justificar esse trabalho
todo com base na questão da auto-realização, como se
ele precedes_se o ajustamento às funções sociais específicas.
Depois, essa teorização acaba virando o quê'? Como o
conceito de orientação educacional é entendido como
mais amplo, -aparece, então, a orientação vocacional
como uma parte da orientação educacional, e orientação
profissional como uma parte, também, da orientação
educacional e, nesse sentido, acaba,_-se conciuindo que.a
orientação educacional precede_ a orientação profissional, quando historicamente se deu o inverso.
Em relação aos conceitos de auto-realização e de preparo para os distintos conceitos da cidadania, também
ten:tos o mesmo_ processo. Quais as conseqUências disso
para o nosso caso concreto? Por que, na verdade, esta-
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-:móS hOje: discÜtindo á questão da relàção entre educação

com--maioreS dificuldades, se ãs ·crfãftçiS mais ca-iitltes

v3.o se pro"fissíõ"naliZnr a partir do 2? ano do 1~> grau, do
se isso era apregoado desde o mrpo do sêculo passado e
39, do 4~' ano do !I' grau e aqueles elementos mais privilede tal forma generalizado que~sequer merecia contesgiados vão~ profissionalizando no ensino superior ou
tação? Se hoJe estamos discuti não isso nvimentC, deve-se --no final do. 2~> grau, a discriminação continua_da mesma
ao fato de que, em discussão sobre nosso contexto de
forma_. Parec~-me_que é de fundamental importância que
I Brasil, isso caiu numa "esPéde-ae· ·esquecimento.
-- - - Se penSe queStão da cidadania como sendo um dos ob';
Da forma Como tentei colocar a questão, a·partir-dos
-jt!tivoSTiúld8.meritais ·da e.ctucação e: a partir dÕ qual deseus desdobramentos, nas lutas sociais que se travaram a
vemos travar uma luta sem tréguas por uma educação
partir do século passado, vê-se como há uma estreitarebásica, comum, unitãiia, acessível a toda pOj:Julação-bralação entre educação, trabalho e cidadania. No entanto,
sileira, indepen?e_ntemente dt: suas condições __ e <:las __rea resposta dos grupos domina~tes foi n_o sentidoile -dis-_
giõeS.
-____ - - _-__ - __ ._
saciai trabalho de cidadania vincular o conCeítO-de-traVou conclUir, tirandO uma pequ_ena conseqUêÓéia:-dis, balho ao conceito re_strito de profissão, ~e exercício protó para os trabalhos legislativos, já a nível do· Pà'riilmen, fissiortal.- E é isso que 6stâ nã bãse da elaboração da Lei
to.
n9 5.692~ Quand? ela situav~ auto-realização_ como uni_
_Yejam_ g~e ~ªg_se c-he_gªx at,~rnª_ con_~pção adequada
primeiro oójetivo d-eStírlad_?_ ao atendimC!J.tO de uma as--de unla escola básica unüária,_a _ill~~Jd_i:-uin p~í~, C_om_o
pi ração individual; ___ 9ualificação p-ara o trab-ilho _C<?·mo
um todo, existe _u~ conj~ry_to_de õ_Ostáculo_s_qu~ t:~recisa,m
um segundo objetivo quese destinava, ao mesrrio tempo,
-- 5-er ti-ã:rlSpOSiOs, obstáculos que extrapolam o â!Jlbito
a atender a uma aspiração individual e a uma necessida~
educacion_a_l, _qUe situam a _nível do processo :!1_~ desefwQI~ __
de social; e um terceiro objetiVo, o de preparar para o
VTITtentÕ-econômico, da política económica e assim pOr
exercício consciente da cidadánia, que visava ao atendidiante, que não é possível abordâ-los agora, mas existem
menta de uma necessidade social, ao colocar a questão
também obstáculos no âmbito do próprio entenólm<mto
aqui nesses termos, há uma espécie de inversão de co_n-da questão educacional, p_orque, como me_ parece, eu teceita, mas que teve uma conseqüência em termos da in~ria ilUStrado,_através desse exemplo da Lei n'i' 5.692, qUe
versão das prioridades. Quer dizer, a educação foi entcinse insinuam no próprio âmbito da educação concepções
dida, pr&cipuamente, como uÍn instrumento para o deque acabam desviando de certos pontos f~mdamentais.
senvolvimento econâmico, para o ~justamento d-os inNesse sentido, eu diria que as soluções para os proble~
divíduos ao chamado mercado de trabalho, deixando-se,
mas educacionais de certa forma são relativamente simem segundo plano, e mesmo na penumbra, a questão da
pies, a complexificação d_ecorre mais da tergiversaçãO em
educação como um instrumento de cidadania, como um
lorn? ~as soluções. Quer dizer, na medida em que as seinstrumento de partiCipação política, de interferência nas
lucôeS_ ímp_liquem uma __ democratização__n_1_~_i.Lr:aç:lica._l_ e
decisões políticas, de expressão de pontosde vista sobrl::
CjLie-neSse-sentido ffiexem com os quadros de estratifi, o modo de condução ~a coisa pública.
Caç_ão da sociedade, atingem interesses, então aparece à
Eslã:"irlversão traduziu-se, portanto, numa inversão_ de
luz desses_ interesses todo_ um conjunto de reinterpreprioridades, porque,-vejam bem, 0 - arcabouço dã. Lern9
tacões da questão educacional que acabam desviando
5.692 acabou se constituindo no seguinte esquema: 0 endaqueles pontos que são fundamentais e que teriam que
sino superior detemünava a concepção do ensino de 29
!:~~e:~;:~~:oes t~~a:Cs~:. ser garantidos contra todos
grau. que. por sua vez, determinou a concepção do ensi_ _,_
~
no de I~" grau. O que quero dizer com isso? Toao aquele
Aqui, pare-re-m-; _Cjue b Estado deserÍtpenha um papel
arrazoado do Relatório Geral do Grupo de TrabalhO
impottanlê e estão -incluídos respaldos históricos. Não
que insiste na necessidade-de inveisão, ou seja, converter
posso explorar -eSSe ponto, mas estãO in'iCiaridO Os leriôo que era exceção em regra é-o que era regra em exteção,
menos das leis fabris, na Inglaterra, que tornavam abripartindo da idéia de que antes era regra a educação geral
gatória a escolarização das_ crianças e o que se proclama
e a educa~ão profissional era exceçãO. Portanto, tentou-'
iiff"O em termõs- das exigências do_trabalho-; mas tratavase inverter isso, passando a educação profissional a
se de rfoteger as crianças das suPerexplorações dos capiregra e a educação geral a ser exceção. A nível de 29 grau,
talistas privados. O Estado, criando uma legislação que
esta proposta estava ligada, comO o próprio relatório
obrigava a instiução escolar, no bojo dos próprios intedeixa explícito, às exigências de racionalização que jâ tiresses--do _capital que eram ameaçados pela depredação
nham regido a Lei n9 5.540, da reforma universitária, a
que a superexploração da força de trabalho provocava a
partir- dos Interesses doS capitalistas privados.
qual estava ligada à questão da contenção de acesso ao
ensino superior. Portanto, i:aciocinava-se que os jovens
Não posso explorar esse ponto, mas me parece imporbuscavam o ensino superior porque não disPunham -de
tante _considerar o pãpel do Estado como não apenas
uma profissão. Se se generalizasse a formação profisSio- ·
afuemzandõ confliTos, não apenas admitindo a expressão
nal, eles não teriam necessidade de demandar 0 ensino
das opiniões divergentes, mas o papel do Estado como
superior.
=_as_sl!.mindo prioridades claras no sentido dos interesses
. "Coffiô eSSa. cOn-cepção, a nívCl de I~" grau, determinou
âa coletividãáe:NeSSe sentido, o papel dos parlamenta0 11 graJ.!? Através_ daquela famosa combinação entre
res,-o papel do Parlamento é importante e a exigência de
terminalidad_e_ ideat" ou legal e terminalidade real. Por
desbastar o cipoal entre as diferentes visões de edi.Ícaçào
essa via, a profissionalização torna-se prioritária, tamque; p-o-rvezes;s:e_enreda, dificultando a fixação daqueles
bém, h o !9 grau. Daí por que os sistemas de ensino que
pontos básícos e furidamentais, atê certo ponto relativativessem condições de oferecer 0 ensino de l~" e 29 graus
mente simpres se põem e exigem uma certa atenção, um
completos, então, se situariam no âmbito da terminali~
certo cuidado, um certo debruçar-sé através do estudo
dade legal ou ideal, que se dâ no final do 21' grau. Os que
sobre essas questões educacionais, a fim de que captenão tivessem deveriam re.duzir a terminalidade para
mos, com uma certa clareza, quais são os pontos fundaaqUele nível que lhes fosse possível, para a oitava série do
mentais e tomemos as providêncías pOSSíVeis e cabíveis,
19 grau, sexta série, quinta série, e assim por diante.
-parãevita-r âis-ViOs em relação àquHo:que éfunda_mental.
O~mo conclusf{o, etJ diria que o fundameQtal hQje no
Vejam que coisa interessante. Então, o arrazoado do
Brasil é_iaranti( uma-escola elementa}" qu~pos~i"ilit(! o
relatório do grupo de trabalho dizia o seguint~:. ••E: pred~ 1
acesso à cultUra-letracfi Parã o conjunto da população.
so romper com a concepção ·segundo a qual se tratB: de
-~_!l~~~~-~-i~<2_!-~<!!!!_~~l_l'-:~~ar l:_odoª-.Q.S ~forço~par_a_gl!e a
prover ensino secundáiio pai-a os nossoS-filhos_e ensino
ques_tão da alfabetização, do mundo dos çálculos, acesso
profissional para os filhos dos outros- S:eneralizando a
aos _instrurrtentos básicos de explicação científica, porprofissionalização". Na verdade, essa concepção não faz
-taÕtÕ"ãquele cu~rículo básico da escola elen:tentar: Portu~
outra coisa senão apenas reformular aquela visão nos se..
guês, Arifiríéfica, Geografia e Ciências é uma coisa que
guintes termos. quer dizer, eril lugar de ensino seC:unteffi(?s qUe ~ecur)erar e colocar_ como centro das nossas
dârio para os nossos fi!hos e ensino profissiOnar para o_s
esColaS, d~ moQo _a garantir que todas as crianças assimifilhos dos outros, a proposta se traduzia no seguinte: ter~
lem esses elementos, sem o que elas não se converterão
minalidade ideal para os nossos filhos, terminalidade
em cidadãos com a possibilidade de participar dos destireal para os filhos dos outros. De modo que o privilégio
no_s do País e interfC?rir nas decisões_e __expressar seus inte~
se manteve. o sistema de privilégio manteve-se,-comó an~
reises, Se:US ~pÕnÍos de vista. Obrigado, desculpe a extentes, apenas mudando-se os nomes. Porque, nas regiões
são do tempo.
e .cidadania, se essa ê uma função. clássica da educação,

a

e
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O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Muito obrigado Sr. oermeval Saviani.
O tema seguinte será Ensino de 19 Grau, a ser abordado pelas Professoras Guiomar de Melo, Secretária de
Educação do Município de São Paulo e da PUC de São
Paulo e Teresa Roserley da Silva, da Secretaria de Educação _do Município de São Paulo.
Cada conferencista terá vinte minutoS para a sua diss.ert<ição.
- -A SR• GUIOMAR DE MELO- Gostaria de cum-

primentar a Comissão de Educação e Cultura do Senado
Feder_a_l pela oportunidade de estarmos aqui dis'cutindo
alguns problemas da educação de }9 e 2~" graus. PreZado
Senador João Calmon, Presidente da Comissão de Educ_ação e ÇuUura, Senadores presentes, em especial ao Senador Fernando Henrique Cardoso que propôs esta iniciativa. Nós, que fomos alunos dele, sempre nos sentimos um pouco constrangidos a falar. Não concordo com
_ o Senador, quando S. Ex• diz que não tem vivência de 19
e 2"' graus, porque acredito que S. -Ex• deu uma contribuição mais importante, S:Ex• formou uma geração de
educadores. Através de seu trabalho na universidade ajudou, de. certa maneira, a construir um-novo tipo de pensamento educacional no Brasil que, provavelmente, responde por toda uma prática de resistência que os educadores desenvolveram nos últimos vinte anos neste País.
De modo que não é, explicitamente, o fato de ter trabalhado no ensino de ]I' e 21' graus que define a importância
da nossa" ação sobre esse ensino. Acredito que a contri~
buiçào do Senador neste sentido é insubstitufvel.
Gostaria de começar, considerando um ponto, porque
a educação básica no Brasil e, de um modo geral, nos
pafses de Terceiro Mundo é sempre proclamada como
uma prioridade por todos os governos. No Brasil ela
vem sendo proclamada como prioritária desde muitos
anos antes dos governos que se instalaram a partir de 64.
Acredito que esta declaração de prioridades tem sido historicamente ne_c_essária à propria manutenção política
dos governos, porque a educação formal em função da
~ua pró(?ria _história, tão bem colocada pelo Professor
Saviarii, que me antecedeu, tem um valor profundamente
arraigado naS sociedades modernas; ela tem um caráter
de u_niversalidade que perpassa os diferentes grupos so_çiais c que lhes_dá, de certa maneira, uma unidade nas
suas reivindicações educacionais. Isso torna a educação,
Principalmente a educação chamada popular, no sentido
de ser majoritária, uma área de negociação política mui~
to importante na medida em que ela se torna um espaço
no qual os interesses populares são, em geral, negociados
na busca desta base de sustentação política. Evidentemente, isso acarreta uma série de contradições, porque a
proclamação da prioridade nunca pode ser realizada até
as suas últimas conseqüências, porque a disseminação
generalizada do saber implicaria em dividir com o con~
junto da sociedade_aqUilo que, de certa maneira, deve ser
preservado como privilégio de alguns. Então, o saber hã
de. ser .distribuído a _conta~gotas, ele há de ser dosado de
modo a que parcelas majoritárias da sociedade realmente não tenham acesso àquele saber be-m mais elaborado
que tem sido privilégio dos que detêm o poder económico e_político, ele não é determinante da detenção desse
poder, mais ele faz parte do processo mesmo de dominação.
Em vão as análises acadêmicas tentaram insistir no ~a
rá ter reprodutor da escola e na anomia que se caracteriza
pela defasagem que existe entre aspiração educacional e
as condições de vida. As aspirações educacionais dos povos latino-americanos, em geral, e dos brasileiros continuaram e permanecem as mesmas. Elas- continuam sendo, ainda, uma forma de negociação política muito importante com as camadas populares.
Quanto mais se insistiu nessa prioridade, por causa da
pr~pria contradição que ela gera, mais se relegou ao
abandono o ensino de I~" grau, o ensino básico, e mais
principalmente se relegou esse ensino às soluções chama~
das milagrosas. Por exemplo, campanhas nacionais que
são lançadas com um ponto oficial ou escolaS que são
inauguradas, sem que sejam previstos os recursos às soas
despesas de manutenção, metodologias de ensino qi"le __
são apresentadas como p.anacéias, despejadas feito pacotes p'rontos sobre a cabeça de professores, em geral, mui~
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to mal pagos e de escolas que, em geral, estão caindo sem
as menores condições físicas--de fu.ncionamento.
Essa tentativa de negociação se expressa, a meu ver,
através de programas de impacto de forte visibilidade
poHtica que funcionam como uma espécie de nariz de
cera para uma estratégia sistemática, que no Brasil~ visí-

vel nos últimos anos, ela expressa numericamente que a
estratégia de real diminuição ou desvio dos recursos que
são destinados ao ensino, ou atividades paralelas, ou
para aquilo que, de fato, não vem seiido fundamental.
Certamente que o endurecimento político do regime nas
últimas décadas favoreceu essa estratégia através da qual
se tenta manter um equilíbrio relativamente precário entre o que é proclamado e aquilo que é efetiva:mente, realizado.
O pior é que freqUentemente esses programas de impacto receberam uma legitirriidade dos próprios educadores, que muitas vezes deram um respaldo teórico a estas estratégias equivocadas que são propostas para resolver os problemas do ensino básiCO-. Deste modo, recursos
que deveriam estar sendo colocados no aperfeiçoamento
e na expansão da máquina mesma que dirige o ensino de
111 grau, uma máquina que sempre será necessariamente
gigantesca, jã que ele é um direito de todos, esses programas são desviados através de caminhos que são políticos
e descaminhos que foram teóricos na ãrea de educação.
Cito, por exemplo, o MOBRAL, alfabetização de adultos que deveria ser um programa provlsõrio e acaba recebendo uma estrutura e uma instituição que se torna absolutamente definitiva, na medida em que ela exerce um
papel político de tal importância que hoje se pensa o que
fazer com ele. E uma estrutura que escapa ao controle
dos órgãos da administração do próprio Ministério que
se desenvolve através de uma_ vida totalmente paralela e
se desenvolve principalmente como um mecanismo de
arregimeritação e de negociação política. Sobre o argumento de que a administração direta é incompetente e
que o sistema é conservador e resistente a mudanças, a
escola é opressora e domesticadora, etc. Sobre esse argumento que fascinou OS próPriOs teóricos da educação,
esconderam-se estratégias oficiais que fecuperararri-esse
discurso e que apresentam por fora soluções que deveriam estar colocadas dentro do sistema de ensino do l'?
grau, já que os problemas estão dentro dele e não estão
fora. Um caso típico, hoje, é a questão da educação préescolar, cujo valor, em si mesmo, é absolutamente indiscu,tível, mas cuja apre:~entação como solução da repetên-Cia, por exemplo, na 1' série, é uma desconversa, é uma
tergiversação, porque todos sabemos que, ou enfrentamos o problema da alfabetização dentro das oito séries
do ('?grau ou nada adiantará criar uma outra, teremos
nove anos de escolaridade e depois de nove, dez ou onze,
continuar<emos mantendo os mesmos (ndices de repetência. Assim, o País que ainda não conseguiu, na prática,
oferecer dois anos de escolaridade, na proclamação jã está criando alguns anos de antecipação dessa escolaridade. Aliás, a- ligeira orientação dos objetivos__ do
MOBRAL para a educação pré-escolar é, neste sentido,
bastante sugestiva. Será que os analfabetos acabaram?
De modo que, diante desta contradição entre o proclamado e o realizado, há que se perguntar o que deve fazer
um Governo que pretenda garantir, de fato, e não mais
apenas no nível da negociação política, a questão do )'?
grau. Um Governo que, certamente, deverá estar preocupado com as liberdades democráticas, com a constituição do estado de direito, Que- se comprometa a corrigir
as desigualdades e a constituir-se_em transiÇão para a democracia, ele terá que dar um salto politico que não vai
ser visível a curto prazo, porque vai ser um salto político
do proclamado para o efetivamente realizado. Nada
mais há a proclamar a respeito do J'? grau. Dizer que ele
é prioritário é mais velho do que andar para frente, no
Brasil -há que fazer. Isto só vai ser feitõ através de um
objetivo que é extremamente conciso -universalizar o
I'? grau- isto que é o fazer, e, ao mesmo tempo em queê
conciso, ele é extremamente gigantesco. Ele envolve um
montante de esforços e de recursos que é muito grande e
que para a mobilização desses recursos vai ser necessário
uma vontade política muito firme. Não quero repetir,
aqui, as estatísticas que contam um quadro desoladQr do
ensino do ]9 grau. porque acho que elas são sobejamente
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conhe.cidas hoje. Ainda, neste ano de 1984, do mesmo
niodo--qúe em 1930, de modo que há 50 anos, nós perderemos metade-âas crianç·as que ·estão nas nossas primeiras séries. Este é um dado decorrente 1 há muitas décadas
no Brasil, de antes de 64. de depois de 64-, de antes de 50,
de depois de 50, e aCho Que repeti-lo é, de certa maneira,
insistir sobre o" óbviO. _O q·ue gostaria de dizer é que, apesar- do_---,quadro desolador do ensino de l., grau, o País se
modernizou - avançou muito em determinadas áreas.
No último pronunciamento que fez à Nação, o Presidente Figueiredo disse que o Brasil em breve poderá colocar em órbita o seu primeirO satélite espacial, o BrasilSate. Apenas qUeria ligar ísto, simbolicamente, porque é
bastante auspicioso a gente saber que já domina essa tec-nologia. Mas entre o contraste do Brasil-Sate e o BrasilReal da professora primária da região rural do Nordeste
que ganha, hoje, de 10 a 15 mil cruzeiros por mês ou entre a professora da periferia de São Paulo que dá aula em
claSse de_45 a 50 alunos, com escola de 5 turnos, corno jã
salientou o Sr. Senador João Calmon, na abertura, não
-existe apenas uma diferença técnica- não é só uma diferença cultural que está aí. Há uma diferença política,
uma diferença social. ou seja, o custo desta modernização do País - de fato o País cresceu, ele construiu as
base.~ que o alínham, digamos assim, às nações capitalistas avançadas, hoje, ele tomou uma decisão por um modelo económico cuja ruptura não está no nosso horizonte, mas este-cres.Cimen-tõ custou- um preço social muitO
grande, g_erou distâncias sociais extremamente tensas e
zonas de inquietação social que estão exigindo, hoje, um
redimensionamento muito lúcido para as áreas sociaiS,
uma prioridade de fato das áreas sociais. Certamente,
este custo _social do crescimento e da modernização poderia ter sido melhor repartido. Não é inevità"vel que o
crescimento deva ser feito às custas de distâncias so-ciais
tãO perversas- quanto-as do nosso País e ele poderia ter
sido melhor repartido, se outros tivessem sido os rumos
do País em 1960. Entretanto, agora já não é mais hora de
chorar em cima do leite derramado e não há discurso,
não há revanchismo, não hã vigança que desfaça aquilo
que a história real já fez. Vivemos um momento realmente df: conciliação, mas é um momento de conciliação que
tem que se caracterizar por uma defesa intransigente das
áreas sociais e do seu desatrelamento definitivo das áreas
económicas. Portanto, é o momento de construir a solidariedade sobre uma base material que já cresceu. Estou
convencida de que isto é possível ao nível de educação de
I~ grau, desde que a vontade política possa funcionar
para mobilizar os recursos existentes. Mas, como Educadora, devo acrescentar que os recursos não são suficientes. -Eles sãó absolutamente indispensáveis.
Porém é preciso saber o que é prioritário e o que é essencial. Nesse sentido é que a contribuição do tema educoçâo e cidadania se encaixaria nas nossas consideraç-Ões
hoje. O que é essencial em termos do ensino de I 9 grau e
no que. de fato, nós deveremos gastar os recursos que
sempre serão escassos, porque as tarefas de todas as
áreas sociais serão gigantescas. Volto a insistir, e apenas
pata retomar, na importância da educação como base da
clâadania e na importância de nós não permitirmos mais
que educação e segurança nacional sejam articuladas
nesse trinômio no qual o desenvolvimento foi o mediador, porque, na medida em que a educação se tornou a
formadora para o mundo do trabalho e o desenvolvimento social era estratégico para a segurança nacional, é
que se fez a ponte entre educação e segurança nacional.
Esse desatrclamento da área económica não é uma simples defesa corporativa. Ele é uma defesa política, porque é- atravês do atrelamento com a área económica que
a educação se tornou um instrumento do autoritarismo,
atrelada por mediação à questão da segurança nacional.
E preciso romper este trinômio ou, aliás, este binómio
educação e_ segurança nacional, onde o desenvolvimento
funcionou ap~_Qas como uma pcinte ou como, novament~. um nariz-4-e-cera. Para isto, a garantia da escola gratuita universal, leiga e obrigatória, públíca, ê fundamental. Uma tal concepção de escola como formadora de cidadania vai exigíi', Certamente, a implantação de uma escola unitária nacional, o que não significa, necessariamente, uma escola padrão, não é uma escola única. t
preciso começar, desde já, a discutir a questão do regia-
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nal e do local, neste País. E me lembro, neste sentido, a
própria concepção do candidato Tancredo Neves à Presidência da República, quando S. Ex• fala na Federação,
mas uma Federaçã-o que não se baseia no localismo estreito, mas se basei-a, de fato,-no espfrito da nãcionalidade. Eu gostaria de fazer uma ponte entre isto, porque a
escola unitária -não é, necesSariamente, a escola padronizada. Ela é, isto sim, a única que pode ser democrática,
porque pode garantir -uma base comum para todo mundo na qual, nesta esco_l(h o local, o regional e o individual
são pont.os de partida, certamente. Eles não podem ser
ponto de chegada, porque o ponto de chegada tem que
ser a aquisição de uma dimensão-cultural, de uma dimensão _individual, de uma dimensão social mais ampla,
na qual o loC<ll está inserido, mas que não se limita a ele.
Por outro lado, esta concepção de educação leva ao esforço de preservar e resguardar ao máximo a especificidade do ensino de I., grau, a sua função mais nobre, o ensino, a transmissão do saber sistematizado. Por um lado,
isto significa que, muito einbora a escola continue precisando desempenhar, digamos assim, funções assistenciais que são ineVitáveis, eXigir-Se-á do poder público que
ele articule as funções assistenciais da escola com as demais funções sociais, de modo a não diluir o ensino naquilo que não é específico da esc-ola. Em termos muito
simples, curtos e grossos, trata-se de fazer com que a escola, por favor, não se transfor-me -num restaurante e
nem num rosto de saúde, mas continue exercendo aquilo
que ela precisa exercer. Mas, há um outro aspecto que é
importante e que é muito destinado à área acadêmica.
Acho que deve ser enfatizado em termos da área acadêmica. Acho que é preciso, neste caráter unitário e nacional da escola, se esforçar para que os conteúdos da escola sejam despidos dos preconceitos e dos proselitismOS
políticos e ideológicos, que sejam vivos, sejam verdadeiros, dissociados às crenças religiosas. Vamos deixar aos
partidos, às corporações e aos sindicatos, aos grupos
_convencionais, aos movimentos sociais, a tarefa do convencimento político e ideológico. Num País que viveu
uma fase de ditadura. é comum que os espaços de participação se confundam. É comum que, de repente, a gente
ache que o aparelho escolar é a única via possível. através da qual se po<;sa transmitir uma ideologia que seria
mais favorável à libertação do povo, à transformação social.
Mas, no momento em que a abertura democrática
ocorre e_que todos os espaços sociais estão disponíveis à
participação mais livre e mais democrática, os- espaços
tradicionais como são as escolas, devem retornar àquele
papel que é fundamental e que se articula ao espaço soda! externo, se articula aq_ Partido e à Igreja, não por fazer aquilo que eles fazem, porque vai fazer- mal, mas por
fazer aquilo que deve fazer e que deveria estar sabendo
fazer bem. com competência, ou seja, o ensino e a aprendizagem. Nesse seJ;~-tido, será obrigação do poder público
zelar para que a escola e o sistema de ensino não sejam
_apnrelh.::tdos nem por interesses partidários, nem por interesses ideológico:::, religiosos ou, o que ê pior, individuais. políticos e elcitor:Jis. Quem responde pela gestão
do sistema público de cnsfno precisa ter clareza de que
ele é um mercado de trabalho, ele é um mercado de consumo e um mercado de idéias e precisa ser administrado
com essas contradições. Tudo isto é para tentarmos delimitar, exatamente; o que significa eSte ensino de caráter
unitário, naciotial, sem !Ocalismo estreito. mas, também,
sem padronização, tendo em vista orientar o que poderíamos colocar num conjunto de considerações sobre
gestão, recursos e democracia. Não basta afirmar que os
recursos destinados à educação devem ser da manutenção e desç_nvolvimento do sistema de ensino. E: preciso, então, delimitar. A efetiva realização da escola de }9
grau, pública e gratuita, vai requerer do Governo federal, por meio do seu próprio órgão. o MEC, que ele
exerça um papel, de fato, articulador e coordenador da
política educacional, a fim de que ele subsidie a gestão
descentralizada do sistema de ensino. Aspectos que devem ser, necessariamente, de âmbito nacional. precisam
ficar pfesetvã:dos no âmbito do Governo Central. É o
caso dos mínimqs curriculares, das diretrizes gerais de
formação de professor, material didático, tipos de apoios
técnlcos, inclusive as construções escolares, etc., porque
é só a partir desta gestão do Governo Central subsidian-
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Faz_er o caminho inverso, ou seja, de cada pedacinho lo_-_
ça\ construir o nacional, parece--me muito mecânicq,
Acho q_ue temos que co'nleçà'r a· pôr o nosso poVo Os-dirigentes "rJa -~q_u_caçãq e os ~·ducado~es a discutir~~' a políque estão locadas em outras ãrea,s, em outros minis-~
tica nacional e da naclcitiãfdeÇQrTer quais são as necessitério.s, etc_. Cert:,~.mente que a educação, formal ou não, ê
dactesr·egl"Ol-iaís~Qf ai, há um--processo que é_de pa:rticide liYre.__iniciativa pública e particular de qualquer órgã_Õ_
e instituição. Mas, ê importante lembrar que, se as iniciapaçâo política. Esta é uma democra_tização efetiva, não é
tivas não estiverem articuladas e sabre a coorderw.çã5J do
ap~nas uma d~cen.~ralização._Então, essas questões que
órgão responsâvel pela educação, elas não devem ser ÜJ::_
agOra estão começirído a se tõrnar fundamentais merecluídas nas desj'lesas públicas do ensino, porque é porescem, aínda, um debate muito mais prolongado. As gestões _e_os recursos, portanto, são dois lados de um probleses caminhos que a questão do queé_educação e do que ê
ma dOe. inúmeras faces e gostaria de dizer que a gestão
despesa com educação_tem.sido manipul~~a,_ tendo e!ll
á.dequa-dilã-eQuc":.ú;ão é aq-Uela que se preocup_a igualvista a retirar do próprio Ministério recursOs que sãp
preciosos. No próprio- Ministério é preciso pôr fim à Cimente com ó inveslimento e o custeio, que tem presente a
flccc.<>sldade de investir nos aspectos que afetam o cotiranda de projetas especiais que pulverizam Os recursos.
Muito dess.es projetas, atualmente no MEC, _se_ nós
diano e a rotina de trabalho, que busca atuar sobre as
olharmos, são elaborados __sob a suposta adequação ao
práticãs tradicionais, tomando-as Como ponto de partimeio local ou lJ. prioridade dos chamados carentes. M<!~~ -- __ da~ t;L:iQ.é __rJ ge~tão_que faz desabai em cima do professor
pacotes que,_ presunçosamente, negam tudo que eles já
aí. eles escondem _m~nismo_s de manipu_l_ação e ~e çqp,:'_
hà"viãffi (éRO-e dizem assim: "Agora, n6s vamos começar
trole político na vinculação e _no repasse ~os ieéUt-Sos~
Essas cirandas que se originam no MEC desdobram~_s~_
ttJdO ~-n._o_Vó~''_É: uma gesjªo que se dá CÇtnta de qu_e não
adianta construir escolas e nem ter belas teorias pedagópelas Secretarias Estaçiuais e MunicipaiS. Chega a ~ur
preender que as populações rurais e as periferias urbagicas, se o Salário do professor está aviltado, se a dignidade dele .está rebaixada pelo clientelismo, que foi mão
nas, por exemplo, tenham merecido um recorte C$pecífibastarda do autoritarismo neste País ou, então, q~e não
co e um tratamento, diferenciado, porque elas ju!lta:S
adianta investir no professor sem dar apoio técnico; ou
constituem a clientela do ensino público. Elas deveríam
ser o MEC. Elas_ não precisam de nenhum projeto espeCí-- que nãõ-adianta dar apoio técniCo, se· a: escola estâ caindp a_os pedaços. Enfim, é uma ge'S.tão que tenta peg·ar tofico. Elas precisam da máquina da educação voltad~~
para elas e não de projetas espeCíficos, atrav_es· dos quais
dos os pedaços e trazê-los numa totalidade. Não é fácil
de fazer, é muito complicado. A formação de quadros de
os recursos são t;iivididos. Há U!Jla _coisa in:tportante a se
e_ducaçãÓ, nesses úllffiiO~ anos, foi feita na resistência, foi
declarar com_ muita serenidade, quandO se Tala em ter:
"feita _na CFífíC3;' for-feita na denúneiã. Qüando chega na
mos de gestão. Não existem_so)uções mágicas, n-ão e~~~.:·
tem soluções piroté_cnica::~ d_e efeito pol~tico rendoso que
hora de dizêi~ realmente, como é que se íai, é muito difípossam dar conta dos problemas do no&so ensino de 19
~il. Mas as ba!~zas dos pontos de-partida realmente estão
dadas, e a- máquina burocráticadÓ ensino -gostaria de
grau. Todas elas são soluções de pouca vts_i9ilidade polílembrar- padece dos -mesmos problemas das máquinas
tica e de muita demora - _ela_s não são rápidas. As distorções da escola elementar nasceram com ela e persispúblicas em geral. De modo que ela deve ser vista no
tem _há mu_is de séculg no B~;:asil e inyestir ap_e~as numas::-·-- -C:Orl}tintO QaSffiacflii"ilas púbUcas e não apenas na questão
óo ensinõ~-Tem sido, também,-um dos argumentos dizerpecto_, quer dizer, elas exigem um conjl!rto de açõ~, !"-_
maioiia delas tem pouca visibilidade e o _in_vestjmen.to
se que o ensino é clientdista, é conServador- ê Porque ê
num único aspecto é a estratégia populista, que não dá
uma máquina pública e no geral é. Só que, como _o ensi_~
no é muito grande, isto ê mais visível na área da adminismais para se aceitar no Brasil. Não dá para se imaginar
que. através de uma V.nica coisa, por exemplo, só constração do ensino. Mas, se nós examinarmos o que acontruindo escolas, nós vamos resolver o_problema, porque
ter.:Cu com as estat.flis neste País, com as Capem is, com os
Tu..;ourl!iS, c;om_as_Transamazônicas, vamos ver que não
não ~ai_ s_ex __- há um conjunto ~ntegr~po de ações.
foi no ..Cllsírl-o que O mau Uso do recurso político se deu
Acho que é importante, também, voltar a lembrar qu~
com.. ma.i.Qr_abu_so, no ponto de vista proporcional. Eno ensino de i"' grau é obrigatório para todo mundo, ele
tão, é importante ressaltarmos isto. O mau uso do recurvai ser sempre grande, vai ser _gigantesco, ele vai ser muil<iO público é generalizado e, proporcionalmente, aposto
to caro, vai demandar dinheiro mesmo. Portanto, an_t~
que não é no ensino, porque, afinal de contas, bem ou
de se discutir_de quem será a responsabilidade do ensirlÕmal, com esse salário. com ess.e aviltamento, nós temos,
de \9 grau. há uma decis_ào política a ser fornada- com
aí. quase SOO mil professores que mantêm, apesar de tuquem vai ficar o maior montante de dinheiro. Po~gue
do, ~_mi_lhõ~s de cri~ças na ~cola, com todo est~ peso._
este que vai ficar cgm_ o maior montante de dinheiro decom todos esses problemas. Ãlém do m8is, acho que
verá ser o responsável pelo ensino de 1"' grau, seja o fedegestUo democrática do ens_jno_ ê aquela que vê·a-eSCOTi
ral, o e::;tadual ou o municipal. A C$tratégia de empobrerrào apenas como coisa material, mas CQtno um conjunto
cer o município e diz.er para ele: você é o responsável
de relações. A escola é um conjunto de relações e, nessas
pelo \9 grau foi idéia aulyritária, porque o município virelações, os interesses são conflitantes. Mas isto é que a
rou "primo pohre" do Brasil e a ele (oi delegada a eQJ,l_faz ser fascinante, maravilhosa e, .inclusive, despertar a
caç5o do mab pobre que. inclusive, são os tais desvalidos
nossa emoção. Ela é uma parte da sociedade e nela s_e
do campo. Nesse sentido, é importante nós lembrarmos
permeiam todas as contradições dessa sociedade. De
que apenas nos grandes centros, como São Paulo e Rio
moçlo,que a questif_q da democratiza~ão da escola, agora,
de Janeiro, o_ ensino_ municipal consegue ter corpo, conno sentido preciso do termo, é fundaffieniai nesta gestão
segue ter presença. No Brasil, na realidade brasileira, o
do sistema de ensino como um todo. Ê preciso, desde lomunicípio é 6 prlino pobre, ele paga mal, só tem Profesgo. ter presente que a \egimitimidade de qualquer demosor leigo e mal consegue ultrapassar as quatro primeiras
c.rucia interna na escola só será dada. se esta_ escola for
série.~ do \9 grau. De modo que a descentralização é um
acessível. Enquanto o ensino de \'i' grau foi excludente,
conceito administrativo, mas ela não vai getar sozinha a
sdc_tivo, a democra~ia interna vai ser um exercício de pademocratização, porque a democratização é um pro~:
res - honito, importante, mas não suficiente. Então,
so político e o processo político não é gerado automati~
não dá para pormos em conflito quantidade e qualidade,
camente pelo processo administrativo. Ele deve ser gera~
_ asc.es_so e permanência.
do por outros mecanismos. Vejo um, que considero da
Eu, ainda, tenho, pelo menos, mais dois pontos que
maior importância: toda a descentralização deve ser_ feita
gõSGI-làde abordar. O primeirO que gostaria de abordar.
com uma participaÇão-erenva-dos dirigentes locais, da
O primeiro deles é que a democracia interna, que déverá
população local, na definição das direfrizes_lo_cais. Não
ter comO- ponto de chegada a autOnonlia, não- pode ser
intere.c;sa chamar os Secretários_muni_cip?_is de uma red~vinculada deste cOmpromisso da democracia externa.
gião do País, para definir o que-essa ·região do Pai~ PreciNão dá para se pensar em autonimia da escola, se for
sa, mas para definir o que o País precisa e, no que o País
para manter o privilégio de quem já está lá dentro. A auprecisa, o que aquela região precisa, porque esta visão de
tom)mia Qa ~(:ola .,_._~ser para poder abri-la a quem está
conjunto o dirigente incorpora à poHtica educacional, a
fora e não para manter ou para resguardar o inte"feSse de
população incorpora às diretri7.e.~ nacionajs e vai
q~ém está _lã ~-entro. ~À autonoinia e o ·con:prorllíSO ~Com
implementá-las, de acordo com as características locais.
da as_áreas_descentralizadas que poderemos garantir este
caráter nacional da polí~ica da educação. São in_desejá~
veis, nesse sentido, as fragmentações, as ações educativa!i_,
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demqcr:<~tiz8:ção

externa _da _escola, portanto, não deve

;er..desv_in_culad_Õs_, é:.a gestão den10crâiica do ensino não

pode, também, ser -interpretada como Um _livre jogo das
forças locais. Ela tem que ser um processo no qual educadores São partíciJ>es destacados. Porque ao Poder
Público compete, embora não tenha sido a praxe nos últimos anos, a ele compete defender os interesses da maioria, do_s mais desorganizados, daqueles que não têm cana!s de expressão, _daqueles que não sabem fazer pressão;
qutt não sabe~m àu "não têm condições de manifestar claramente os seus interesses.
Lembramos, nesse sentido, que corremos um risco
mUito sério, qlla-ri.do-perisamos na democratização da escola, de ter na cabeça_um modelo de pwfessor que não é
mais comum. O professor brasileiro ainda não é o pY:ofessor pólitizado _<:}os movimentos, das participações da
cetegoria. O professor brasileiro, ainda é, uma pessoa
que foi alijada das decisões, que reagiu com o alheamenw
to, com a passividade e com o desintesse muitas_ vezes.
De mod_o que a conquístã desse profesSor de carne e osso._ nãQ do o_utro que a gente já conquistou, mas deste
que aiilâi:i itãidoi para· as assembléias, não foi para ·as
conferênciaS, não foi para os seminârios, ainda, não se
associou às_ entis]a_des, é este que é fundamental e não
aquele que já estâ. Acho que ele deve ser o ponto de partida de qualquer- processo de democratização, O professor realmente de carne e osso.
Nesse sentido, vejo a gestão da coisa pública em ma- ·
téria Qe ensino-= como uma _tentativa sempre dificil, sempre penosa de compatibilizar, a médio e a curto prazos.
qtiãlidade e quantidade e, principalmente, de compatibilliar interesses que se cruzam dentro da escola e que,
-- mu~tas vezes,s-ã·o conmtantes e que cabe ao Poder Público a_ obrigação de preservar _e- de defender. Tenho muito
r-eceio que ~ob a baJJdelra da descentralizaçãO: Cda democratização se instãle~ na realidade, o livre jogo local. Porque o liv_~e jogo local jâ ~~bemos, na sociedade que nós
temOs, vai sempre acabar favOrecendO aquele· que é mais
forte. Ele vai sempre acabar rrejudicando aquele que é
mt!ncis_ õi-ganízado, aquele- que tem menos canais de expressãO. De modo que esta compatibilização do ponto
de vista político de democratização, mas preservando os
interesses majóritãrtos._ E do ponto de vista técnico, de
qualidade e de quantidade, do ponto de vista administrativÕ, d~ curto, _ffi~dio e_ ~Origo prazos, parece:me pfíncfpios- que deverão orientai- a estratégia do ensino de l'i',
tendo etJJ_ "1sta_ a sua generalização, a sua universalização
sem __ desconversas, sem soluções patalelas, investindo
realmente na máquina da administraçãQ _do ensino e trazendo para dentr~ dessa máquina da administração do
ensino áreas ... instit).lições, fundações, empresas e outras
coisas que foram se fo-rmando no paralelo e acabaram
sairydo e escapa_ndo completamente ao controle da máqUina da admiriistração do ensino e levam e abocainam
cQm elas parcelas consideráveis do recurso, porque se
tornaram, de certa maneira, jeudos doS intel-esses pOlíticos~ _Qos interesseS pessoais no Brasil. Acho que é por af
gu_e deveria caminhar a gC$tão a nível federal, para que
ao nível estadual e municipaL ela pudesse ter esses desdobrameiHOS, também uma 8.ção consciente e lúcida de
coorde!'laCào e de quem vai assumir o poder e assumindo
o poder deve assumir. de fato, o controle da máquina
Pública.
_Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Muito o_b_ri_gado professora Guiomar N. de Melo.
Concedo a palavra à profe.<>so_ra Tereza Roserley da.
Silva, que terá vinte minutos para fazer a su_a dissertação.
O SRA. TEREZA ROSERLY DA SILVA- Sr. Presidente da Mesa, Srs. Parlamentares, é desnecessârio dizer da nossa satisfação de estur aqu'í conversando com V.
Ex~s. e outros: educadores :Jqui presentes.
Vou retomar na minha exposição, agora pela manhã,
alguns dos pontos que já foram apontados pelo Professor Demerval Saviani e pela Professora Guiomar de Melo, porque, como colocou o Senador Fernando Henrique, estã reflexão que nós estamos fazendo na área de
educaçãQ não é um, a cOisa que aconteceu agora: e como
a Professora Guiomar colocou, jã faz alguns anos que
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existe um grupo de educadores fazendo uma série de reflexões.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

No _m~s de setembro do corrente ano, as reportagens
dos principais jornaiS do País apontavam o proólema
crescente do analfabetismo mundial e exibiam para o
Bra!iil a cifra alarmante de t 9 milhões de analfabetos, ou
seja, 26% da população brasileira.
Junto com as divagações sobre a erradicação do analfabetismo apareciam, conio sempre; propostaS de fuétodos _milagrosos. Os métodos capazes de experiência da
Pr~fessora Mirian Bittencourt, de_Santa Catarina, o métodÕ do Professor NilO Gomes, baseado no fonema e na
sílaba; o método lúdico de alfabetização do filósofo Paulo Nunes de Almeida, que se utiliza de jogos e surpresas
para motivar as crianças.
Não se pode e nem se quer tirar o mérito desses educadores que vêm procurando encontrar soluções adequadas às tareft~s da a(fabetizt~ção. Entretanto, essas propstas partem, na sua maioria, de pressupostos e princípios
já est::~belecidos pelo estudo do comportamento e que
não são-melhor utilizados no Brasil, porque, basicamente, _o~ noss_os governos nunca tiveram urit ·coinpromissO
social série:> com a educação .e a !_lfabetizaçã'! popular_.

E lmportante_aprofundar alguns temas aqui, na medida em que algumas decisões de política educacional deverão ser tomadas, e seria interessante fazer algumas reflexões. procurando evitar erros e modismos que já ocorreram no passado. Se fizermos um exame dos dados estatísticos sobre população escolar, observaremos que
existe uma profunda distorção entre as crianças que se
encontram hoje no \9 grau e aquelas em idade escolar
para cursar o )I' grau, ou_ seja, existe uma grande defasagem idade-série_ em nossa escola elementar. O que isto
realmente signifiCa? Os dados apresentados pela Secretaria de Educação de 19 e 29 graus do MEC, em 1982,
apontavam para o !9 grau 23.500.000 matrículas de l' à
8~ séries. Porém, desse total, só 15.400.000 eram matrículas de criançaS que estavam na faixa etária de sete a catorze anos. Mais de 8 mithões de crianças que cursavam
o 19 grau tinham, pois, mais de catorze anos e estavam aí
no lugar das 7 milhões e 200 mil crianças entre sete e catorze anos que se encontravam fora da escola de 19 grau.
Metade delas na Região Nordeste do Brasil, onde a falta
de escolas é mais dramática. Temos, portanto, hoje, uma
situação que merece s_er_ considerada com muito cuidado.
Pois se não estivéssemos ano a ano submetendo nossas
crianças a fracassos e repetências constantes, já teríamos
no 19 grau mais vagas do que crianças em idade escolar
para freqüentar esse nível de ensino. Urge, pois, começar
a pensar em alguns pontos fundamentais para um projeto bem sucedido de fortalecimento do processo de
ensino-aprendizagem e da produtiVidade da escola de }9
grau, principalmente, das suas três séries iniciais, onde se
concentram 60% das matrículas, ou seja, 14 milhões e
900 mil das matrículas de }9 grau estão nas três primeiras
séries e essas são responsáveis por 73% da reprovação
que ocorre, Dos 7 milhões e meio de_ reprovações que
ocorrem, 5 milhões e meio são naS três primeiras sêries.
Não existe, portanto, uma distribuição homogénea das
crianças que estão na escola de !9 grau pelas diferentes
séri~ ao contrãrio, elas estão concentradas nas três
séries iniciais e a maioria delas jamais conseguirá ultrapassar esse patamar, se não forem tomadas sérias medi~
das para impedir que isto aconteça.
Continuamos, portanto, depois de passados quase
cem anos a volta com a missão que o Império legara à I•
República, isto é, a de procurar remover os obstáculos
ao ensino das primeiras letras ao grosso da população.
Antes, porém, é preciso deixar claro que não é mais
possível propor soluções populistas ou simplistas para
resolver os problemas da escola de {'i' grau, assim como
para resolver os problemas da aprendizagem e da leitura
escrita da nossa população. O Brasil sempre procurou
soluções milagrosas que pudessem fazer a população ser
alfabetizada rapidamente e a. baixos custos. No início do
século XIX ficamos fascinados pelo método lancasteriano que consistia num grande agrupamento de alunos
com poucos mestres e que utilizava os alunos mais
adiantados como monitores e multiplicadores. O método
parecia hem sucedido na Inglaterra em franca fase de industrialização, porém, porque haveria de_servir ao sistema rural, escravocrata que existia na época. Afeitos a
modismos e tradicional importador de cultura, o País
nunca parou para refletir sobre o método que aqui foi
um fracasso total. Durante o Século XIX, a tensão continuará voltada para a busca de métodos milagrosos. Estiveram em voga o método repentino de Antônio Feliciano de Castilho, o método Zaba e o do Dr. JOão Copque,
considerado uma forrila râpida e racional de aprender.
Em,geral, não passavam de processos mnemônicos de
automatização rápida. Eram métodos que apressavam a
obra da escola, quando o País nem sequer tinha pressa
de aprender.

_ S_abe-se, hoje, sem spmbra de dúvida, que o fortalecimento e o processo do ensino e llprendizagem no 19 grau,
principalmente nas primeiras séries, passa por algumas
J!!Q!;Is _m~~s__q_lJ_e, --~-ª-tªçada_l> com seriedade__ e sem
clientelismos políticos, solucionariam, em gra!lde-parte,
o prohlema do fracasso escolar. A permanência maior da
criança na escola e a formação de classes menos numerosas têm sido propostas tentadoras, mas demanda um cuidado especial por parte de qualquer política educacional,
pois esbarram na falta de equipamentos para o atendimento da demanda e na falta de recursos para a constrlJç-ão 9e fl_9VOS eoq_uipaf1]_e!!_tOS, A_lérn del~s t~m algumas
outras que merecem destaque especial e que estão sintetizadas no item VI do documento "Diretrizes para uma
Políti_Çfl N_acionaL.fle Edy~çào" que os educadores do
PMDB entregaram este mês ao candidato à Presidência
da República o Dr. Tancredo Neves, pelo seu Partido.
São elas: um mínimo curricular e uma carga horâria
mínima a ser cumprida por todas as escolas do País, que
levem em conta as condições concretas de vida das
crianças. _PriQcípiã~ _q_11e gãrantam _a qua,lidade do material didático em termos dã excelência do conteúdo e da
capacidade de contribuir para o desenvolvimento do
espírito crítico, bases comuns da formação do magistério
e da sua carreira, a fim de que_o professor receba salário
digno e tenha formação suficiente para fazer opções técnicas e políticas rilas adequadas à clientela com a qual
trabalha.
Vou fazer aqui algumas reflexões sobre as duas primeiras, os_currículos e os materias, e a Professora Mirian, na parte da tarde, irá discorrer sobre o problema da
formação do professor.
O que realmente significa -vou fazer algumas divagações sobre o currículo, primeiro- afirmar qtie a-escola de 111 grau deverá oferecer conteúdos mínimos, únicos
e universais, procurando levar em conta as condições
oonctet::~s de vida da população?
A idéia da universalidade da educação, isto é, da educaçtro igual para todos, foi uma conquista do Terceiro
Estado, uma conquista dos grupos populares durante a
Revolução Francesa. Por que desde o seu nascimento a
burguesia e as camadas populares, ou seja, os grupos que
recvolucionaram o quadro social feudal apostaram no
p:::tpel politico da escola? Eles o fizeram baseados na
crença de que os domfnios de alguns conteúdos universais, ou seja, lei tum escrita em língua vernãcula, cálculos
ãrítméticos simples e noções de História e Geografia
P<ir::i o novo cídadão, que era privilégio das classes domin.mtes da época. a aristocracia e o clero, possibilitaria
aos i~_divíduo~-~-e-~tio_~~-~s- rela_ções sociais existentes.

Passado mais de um século, continuamos t~ndo esperança de solucionar com métod_os milagroSoS o problema mais sério da nossa escola- quejâ não tem freqUência nem matrícula ral::~. Nos anos _60~ __nol! fascinamos
com o método Paulo Freire que foi posto em Prâtíca· no
Sul do País e com o João de Barro, no. Maranhão. E, finalmente, com o Mobral para o qual criou-se uma estrutura paralela, como colocou a Professora Guiomar, bastante questionável.

-A escola pública foi e continua sendo não um espaço
exclusivo nem talvez o mais privilegiado) mas, sem dúvida. um dos espaços mais importantes de transformação
da direção política Çla_~o_çieda,_çi~. Ela nã9 é o local por
eXCdên-cla ·ae correÇão das deSigUaldades- sOCiais, mâs á
aquele_ Onde ê possível ':'~i_cl.ilar conteúdos e conh~imen
tos que fªcüüam a própõsição e a construção de novas
relaçÕ~f_i~is. A escola t!!l_i~ de conteúdos.un_Lv~_r_sais
vem fazen~(l um caminho tortuoso em nosso País.
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É somente a partir de 1930 que começarão a aparecer
no Brasil reformas visando cada vez mais a uma padronização do ensino a nível nacional para todos os graus.
Essa será uma tendênciã. que irâ contrastar bastante com
as reformas até então efetuadas, em sua maioria regionais e reSirítas a niVeis esp-eCífiCOs- de" ensino. A partír de
então, irã começar a aparecer ná legislação uma separação da escola em diferentes redes de ensino e, conseqüeJ?.temente, com conteúdos diferentes a serem transmitidos,
Durante os anos 20 e 30 irá proliferar cada vez mais a
idéia de se dar após o Curso Primário uma formação
técnico-profissional para as crianças das classes trabalhadoras. Ensino esse que deveria ser de cunho industrial
nas cidades e, de caráter agrícola, na zona rural.
O -ruralismo, uma tentativa de se encontrar através da
educação rural Úma forma de fixar o homem ao campo,
foi uma resposta aos movimentos de reivindicações e
greves que a insdustrialização e a urbanização incipientes eslãvam provocandO__'?-:as ddades nas primeiras décadas deste século.
Nos discursos dos anos 30, Getúlio Vargas, afirmava
que era preciso voltar aos campos como meio de evitar a
atração das classes pobres rurais para as cidades. E, assim, resolver o problema da realidade brasileira. Nesse
mesmo período, os educadores brasileiros propõem, autoritariamente, o ruralismo pedagógico, ou seja, prOgramas e cu_rrículos t~dequados à cultura rural capazes de
prender o homem à terra. Não entendiam esses educadores o movimento mais amplo no qual a sociedade brasileira estava inserida e que a levava a uma inevitável urbanização e imigração para as cidades. Nem se perguntavam eles se o homem do campo precísava de programas
e currículos especiais ou de qualquer outro tipo de materiais para permanecer no isolamento e na exploração que
aí vivia. A tendêncta a separar redes de ensino culmina
durante o Estado Novo com a reforma Capanema, que
divide a educação de grau médio, a série atual do 19 grau,
em escola secundária de formação humanística e clássica
para o preparo das elites__condu.toras do País, e a educação técnica; coinercial, industrial e agrícola para os filhos das classes trabalhadoras. Não tínhamos, pois, um
ensino unitário e os órgãOS oficiais declaravam, ·sem nenhuma censura, que possuíamos escolas com díferentes
conteúdos para as diferentes classes sociais.
O crescimento do ensino nas décadas dos anos 50 e 60
ocorreu, porém, nas grandes cidades e beneficiou principalmente a classe média que aspirava à universidade.
Pres.enciou-se _então, um grande aumento das escolas secundárias, antigos ginásiOs, e um desenvolvimento incipiente das escolas técnico-profissionais, principalmente,
d::~s escolas agrícolas. Os ensinos técnico, industrial e
agrícola nasceram, portanto, claramente sob a_ égide de
uma visão elitista e segregacionista do papel da escola e
fot:am, a§sim, condenadqs ao fracasso.
Os últimos resquicioS formais da presença das diferentes redes de ensino convivendo paralelamente em nosso País desapareceram com a integração hortzontal proposta pela lei n9 5.692, de 1971. Entretanto, esta lei que
surge no momento em que esta escola começa a absorver
contingentes significaticos da população, ao invés de se
preocupar exclusivamente a garantir a todos os cidadãos
um núcleo básico e universal, ainda que em quatro anos,
propõe. ironicamente, a profissionalização para uma escola, onde poucos chegam e terminam, mas que, em tese,
deyeri::~ ser a formadora da personalidade integral dm
educandos. A questão dos currfculos no Brasil, portanto,
e de seus conteúdos é bastante antiga e com laivos de romantismo e autoritarismo.

Inicia-se, na última década, uma nova etapa desta
qUestão, e escola passa de vítima a algoz. A partir de
meados dos anos 70 é introduzida no País uma ampla literatura, onde a escola é apontada como aparelho reprodutor do Estado, controlada por ele e veiculando um saber unícamente_ aceito às classes dominantes, afastado
dos interesses e áa ret~Udade da maioria das crianças das
classeS [>opu lares. A escola passa a ser vista como mecanismo discriminador e selecionador que atua de forma
perversa em relação aos grupos mais pobres do País. 'Co-ffi!!ÇJlm, ent_ão, a prgliferar críticas ferozes sobre as práticas escolares e, sobretudo, em relação ao contéudo da es-
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. cola, que é apontado como totalmente distanciado da
ind.ependente da c::tasse social e ambiente a que pertença.
realidade cultural dos grupos maj9ritárioS da população
Para construir um modelo de escola adequada às
e, portanto, desprovido de qualquer validade para esses
Críãnç3S d;is classes populares é preciso determinar como
grupos.
·
fazê-las avançar. Qual o projeto de continuidade. que se
Inicia-se um movimento conhecido como populis~o
___ pod~ _pcns_a~_para__ elas e atacar as imitações e defic~n_çias
pedagógico que se assemelha muito ao anteior .--Que eUs:oncretas -do-SiStema educã.ciOriãr ãlual, o professor e o
mencionei que ocorreu no Brasil nos a_~os_19_L quando os
metodo de trahalho? ---l\iUS-~~I_(;S-ffi\ÇiaTS, -õ--par)el do professor é fundamenórgãos oficias enfatizarà-m e valorizam a chamada cultura popular para fixar o homem aO campo e para afastã--tal. Ela~f,"reSstif)õeffi ti<i.balho bastante sistemati~ado
Jo dos movimentos das ci_dades. Por coincidência, esse
Qe um nrgfessor competente, pois, as aprendizagens posmomento parece e:~tar como aquele igualmente equivoteriores serão .feitas em cima d-o domínio das técnicas aí
cado.
desenvolvidas, a leitura e a escrita. Elas requerem, porO respeito à chamada cultura popular conduz a pro_-_!_llntü,_um profesSOr bem preparadO que posSã, 'inclusive,
posta<> educacionais que são, na maior parte das vezes,
1eVUf-aS Crianças a dOminar asnabilidades básicas num
utJiltanstas e pragmatlstas, propõe o saber esCOlar qUe
CUrto-· espaÇO--de tempo·, o que exigirã delas e .deles um
diz respeito especificamente às vivencias dasdasses_p~
g_rjlnde esforço. Para resolver esse problema deverâ exerpulare.">: ou seja, ensinar a pesca ao ·pescador, o plantio-cer tratamento especial, uma vez que 22% dos nossos
ao agricultor e; conseqiientemente, embora não sej(exprofessores são leigos, mal preparados e devem ser, no
plicitado, ensinar às elites a di.rig(r. PreOcuPam-se erri
Ilúi.is- cuifci p-razo' possível, substituídos por outros que
resgatar a chamada cultura do povo, como se o povo fos~
Poúar:ri _fr:ãha_l~:a~_ co-tti os dois terços das crianças que
se uma massa de probreiã-úi'lica e amorfa e estivess_e,
chegam-a--r~ sêf\e-do {9 Oiau, sem ter passado por qualpassiva e estaticamente, sofrendo a ação do Estado e de
quer tipo de experiência que lhes facilite o process()de aloutras classes sociais sem com elas .interagir, assinam,
fabe~izaç_ã9·- QU-intO aa~-ri-têfOdo-cie trabà.lho, três gfandes -princíconseqüentemente, um profundo ranço ativista e utiUta:
rista, própriO ·-do pensamento liberal moderno não é
pios deverão ser norteados. Qualquer proposta educá;
possível, em nome dos respeitos às camadas populares,
cional p::tra as primeiras séries do JQ Grau, pãrtindo do
jogar em cima delas conteúdos pragmáticos, limitados,
próxil-no para o distante, do concreto para o abstrato e
estreitos e empobrecidos.
_
do simples para o complexo. Mas, é preciso tomar cuidado, é preciso usá-los para enriquecer-o universo-de cOSerá que História e Geografia não são impõrtantes
para uma criança, porque ela é carregadora em feiras ou
nhecimentO das classes populares e não para limitá-lo a
mercados ou porque trabalha na .roça'? O pretenso resconteúdos que elas, as classe populares, já dominam
peito à vivência da comunidade; ao tipo de vida das
muito bem fora da escola. Há coisas que não precisamos
efisinar 3o illunO-f.i.iteS~Ol~--;-elt)á áS_ã_p-rendeu muito bem
crianças, pode levar a r~ultados ainda _!llais discrimina:.
dores do que encontramos nas escolas _de hoje. Pode_:~e
___n_a vid_~"_ej_,reci~ r.;a·rtirdo conCreto, do conhecido para
afirmar com segurança ·que:-ê' impossível dar o mesmo
caminhar rapidimente, sein medo, para o desconhecido
tipo de eduçação básica para as Cri?_nças provenientes de
e abstrato. Trazer a reaHdade do aluno para a escolã, se
meios culturais e econômicos diferentes? Um proje.toradiCafiúda,- p_ode tornar-se uma mistificação,~ un:l 'engoeducacional que dê ênfase a habilidades diferentes no-~~
do e corre-se o- risco de formar um débito cultural e acagrau pode, em última estância, perigos-ªmente a atribuirhar_2or-l0Tnar a esco_la Tllai_~ selec10riad0ra do que ela ê.
a cada. indivíduo a__ responsabilidade pelo domínio dÕ_S--0 fOrnecimeiitOJe-rriaterial didático-pedagógico para
0-aTuriO'-e -õ professor, tentando ·suptirTfalta de inforcontéudos que consegue assimilar na escola. E a,ssim;Ce
forma simples e irônica, responsabilizar as própriaS- m:lção ou a form<ii;ão 'inaáiquãâa do professor e a imcrianças pelo seus fracos avanços, como decorrência da
possibilidade da elaboração de materiais a nível da ~co
pouca estimulação dos ambientes d!versificados_ de onde
la tem provocado calorosas e controvertidas discussões.
provêm volta·Se a il_sar o mecaniSmo-de Culpar a própríi
Na medida em que a educaÇão, principalmente no que
vítima pelas injustiÇas a qual ela está sendo constanterespeita às primeiras séries do 1Q Grau, se transformar
mente submetida. t preciso aprender a não se enredar~
numa prioridade nac1onal, devem ser tomadas decisões
a pensar em escola elementar de forma mais ampla. A
políticas fundamentais para o estabelecimento de cridefesa de uma escola, básica, unitária e de carãter linivet_térios-Tealistas sob a qua_lidade técnica do material
- ~-~dTd?ltiC~õ="pecta:gOgíéo a ser produzido, selecionado e: ytilisal reside no fato de que ela desempenhá um papel polítíco, importante e insubstj_tpív_el no mundo mod(?rno~ ~a_s
zp.do n_!_~ esc9~as e sobre a participação do professor nessociedades capitalistas, em particular, ela pode criar,
te processo. A- produção d_e rriã.teriais didáticocom tradições fundamentais, na medida em que os conpedagógicos estã amarrada em nosso País aos_ conteúdos
téudo_s gerais e universais que jã existem nos cutrieulo~
mínimos estabelecido_s nas propostas oficiais de ensino,
das nossas primeiras sérieS que em nosso País consegue~p
te_nham_ el_~S o nome de programas ou de currículos_, A
ser veiculados peta escola, ao serem assimilados, permipreocuj'lação que caracterizou e que ainda caracteriza a
tem às crianças pobres uma compreensão maior do sistem_ai_o_r_ parte do material é a de cumprir os programas e
ma em que vivem e, assim, pode transformar-se t:Iil iõsnU-o infringir o pensamento ofic_ial que avalia, a~ravés de
trumento potencial de posição desses indivíduos à sua siseus órgãos, o produto final por critêrios puramente for. tuação desfavorecida. O principal desafio de uma nova
mais e superficiais. Não existem díre:trizes báSicas quer
proposta educacional deverá ser de possibilitar às vinte e
para o processo de produção, quer para o de seleçào de
materiais didáticos. Poderia ser diferente, se os_ nossos
três milhões de crianças que estão em nossas escolas o
que a nossa centenária República ainda não conseS:iiíO:
PfObieiliãS edUCaéíOiiãis- nuriCa foram enfrentados com·
dominar os conteúdos curriculares mfnimos existentes
seriedade?
~- Ó ·q-ueSe tem presenciado-;-ultimamente, mi seleção e
nos currículos oficíals;- a fim de que elas possãm;clãS
mesmas, superar estes contéudos e propôr talvez uma
produção de materiais didático-pedagógicos?
nova escola. Levar os alunos ao domínio desse universo
_Tem_~iStido uma total omissão dos poderes públicos,
__prlncipalinente do MEC,-Sõb!e áitérios míiifilios de
de conhecimento comum, entretanto, nãO é fãci1 e deverá
levar em conta _as_ condiçõeS concretas de vida,_ d_as
qu~lidade e um-ma-rcante inceiitlvo à produção de cunho
~rianças. Isto implica em saber responder perguntas que,
regionãlizante, que tem Sido de_má qualidade e revela,
embora simples e bem específicas, vão exigir algumas toquase que exclusivamente, a preocupação de repassar re~
madas de decisões muito sérias dos nossos educadores.
cursos a Secretarias Estaduais de Educação, para compfemêiúáf os- siilários d"e se·us téCnicos,- prinCipalmente
Por que se ensina as crianças a ler aos sete anos. e Oão
aos oito, ou nove, ou dez? Quais aS implicações psicolóem alguns Estados das Regiões Nordeste e Norte do
gicas. sociais e politicas de uma decisão desse tipo?
País.
Como deseg_volver entre os professores a noção de que_o
A opção- política de aplicar o dinheiro público na meprocesso de: aprendizado é con_tínuo 1 lutando contra_ a
lhoria d!i' qUalidade de vida d~s camadas populares, que
ten.dência de pensar cada série como um produto acabaforam
ãs ·mais prejudicadas pelo modelo económico,
do? Como vencer a resistência, a tentativa de aul)lentar o
-obrigãrá ·a· Governo a aplicar parcelas razoáveis de re-período da alfabetização para as crianças mais pobres?
cursos e de material Oidático-Redagógico e selecionar
Sabemos que a maioria das crianças não têm condições
para as crianças dessas camadas ã.!go de qualidade semede dominar os contêudos escolares num mesl!l_9 rit~_?,
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lhante ou 3té melhor que os usados pelas crianças bemsucedidas das classes economicamente privilegiadas.
Por que é importante esta opção? Porque, embora não
se possa mudar hoje as crianças que estão na escola, nós
temos indicadores que nos permitem afirmar que toda
criança, tenha 61a- nascido na Amazônia, no sertão nor-desino, na metrópole paulista, tem necessidade de passar
por algumas etapas que a preparam para uma aprendiza~
gem posterior. Essas etapas variam de acordo com o seu
d'escnvolvimenfo cognitivo~ sua percepção e séu padrão
de linguagem e a exposição das crianças num ambiente
éêifi'i m_aior estimulação auxilja o professor, aumenta a
motivação e facilita a aprendizagem. Portanto, para elaborar e selecionar materiais, será preciso ttr informações
sobre O desenvolvimento congnitivo, percepÇão e padrão
de l1ngllãgerii das crianças, sobre os professores que irão
usar o material, o que conhecem, a sua formação e experiência. São essas informações que permitirão avaliar a
adequação do material ao trabalho desses profissionais.
E sobre desenvolvimento e aprendizegem humana que
deverão nortear o trabalha técnico de estabelecer seqUências e ritmos de aprendizagem e repensar a adequação dos materiais, as informações obtidãs sobre os
alunos e os professores.
O critériO básico para seleção e utilização de materiais
deVe- sef--O de tiii)sfofmú esse processo num momento
educativo para -os pfofessores. É: preciso que as equipes
técnicas exiSt~nt~ passem a trabalhar junto aos professor-es não somente sentindo e ouvindo as suas necessidades, COmo ultimamente tem acontecido, mas fornecendolhes e.">clare<;im_entos sobre os crit_éríos que nortearam a
produção e seleção dos diversos materiais, sobre os quais
a escOlha dos professores deverá recair. Até que nossos
professores tenham qualif'tcação técnica capaz de resolverem. com total independência, o que é melhor para os
s·eus alUnos, n-ão-é-poSSível qualquer omissão em nome
de autonomia. É duvidoso acreditar, porém, que materiais didático-pedagógicos cuidadosamente escolhidos,
métodoS adequados, permanência maior das criã.nçã.s
nas escolas,· clasSes menos riumerosas, poSsam trazer
grande..<> mudanças e possibilidar à maioria das crianças
das escolas públicas dominar os conteúdos transm_itidos
pela. escola e usá-los como instrumentos políticos de
queSiioi-tamento das atu3is condições de -desigualdad~
em que vivem com professores leigos ou mal preparados
e percebendo salários iildignos. A formação adequada
do professor é condição sine qua non para implementar
qu-alquei poHtiCa educacional e soma-se a ela a remuneração justa, peça fundamental que é a participação con·
creta do educador, participação sem a qual qualquer
proposta de riludança em educação está condenada ao
fracasso. A formação adequada e os salários justos exigem. porém, recursos e uma responsabilidade social com
iC edi.ic_açã,(j_, que poucos governos têm demonstrado e
que é preciSO cOmeçar a enfrentar desde já. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Muito obrigado_, professora Tereza Roseley da Silva.
Vamos eliminª-r o nosso intervalo. Daremos, imediatamente, início ao debate,do qual poderão participar todos os professores que nos honram com a sua presença.
Convidaria para vir a nossa primeira fila o Professor
José Pimentel, Presideote do sindicato dos Professores
- do Distrito Federal e Representante do CNPq, aqui presente.
Iniciado o período de debates, qualquer dos Srs, Senadores _ou qqalquer pessoa presente poderá formular as
suas indagações aos conferencistas.
O SR. WALTER GARCIA- Qostaria de indagar à
Professora Guiomar o seguinte: dentro do quadro em
que esboçou a estrutura do ensino do 19 grau, como é
que ela vê o problema da merenda escolar, que é um des~
ses aspectos que têm sido muito comentados e discutidos, nos últimos anos no Brasil?

A SRA. GUIOMAI>, N. DE MELO - ACho que a
merenda escolar é um exemplo perigoso, de um lado,
mas, extremamente rico, do outro, que ilustra a fragmentação. Em primeiro lugar, acho que é preciso questionar
a suposta idéia de que as nossas crianças- não têm condições de- aprender por problema de desnutrição. Primei-
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ro, porque é uma hipótese qüe, cientifica-meOte, ainda
não se confirmou de uma maneira plena. Segundo, porque os dados mostram que crianças com desnutrição que

afeta, de fato, a sua capacidade de aprendizagem, em geral, sequer chegam à idade escolar. Terceiro, porque até
crianças que nascem mesmo com problemas mentais extremamente sérios estão sendo hoje objetos de estudo
que mostram que é: possível a elas ter acesso a um conjunto de conhecimentos. Mas, essa terceira hipótese sequer se coloca. Só estou avançando no sentido da importância propriamente até teórica da questão.
A merenda escolar é politicamente de uma visibilidade
enorme. Ela é um aspecto muito vulnerável dentro do
sistema de ensino. E por ser de vulnerabilidade muito
grande, no ponto de vista político, e po_r ser a crise económica e a questão da fome do dia e não propriamente
da desnutrição pregrcssa, uma questão muito séria, jâ
que uma criança que sai de casa com as palavras de Cristo, realmente não pode se concentrar e prestar atenção,
que é cOndiç~o indispensável para a aprendizagem, ela
ocupou um espaço dentro da escola que não foi por acaso, não é por acaso que a nossa escola corre um risco de
se tornar um grande restaurante com uma escolinha do
lado. E porque o MEC corre o risc_o de se tornar uma
fundação de merenda escolar, com um órgão de administração do lado. O que ocorre, no âmbito da administração central do Governo Federal, neste País? Ele se
desdobra com a maior importância em cada escolinha
que está disseminada pelo Território Naconal. Então, o
escape da política nacional de educação, de um aspecto
específiCO, que se destina, também, a um problema que
esperamos que seja provisório, porque o ideal é que a
criança saia de casa alimentada, de modo que, necessariamente,_não se precise ter um restaura-nte dentro da escola ou seja, que o seu pai ganhe o suficiente para lhe dar
cOmida, um problema que, supostamente, seria provisório, ele ganha, porque mexe com um montante de recursos muito gr3.nde. Ele manipula interesses poderosfssimos, ele ganha uma importância tão grailde ao nlvel
central, que não é por acaso que dentro da escola nós temos mais esraço, mais tempo; mais eSfoi-ços destinados
às açêies ligadas à merenda e à saúde escolar do que as
ações pedagógicas propriamente ditas. Quer dizer, o siStema de ensino, pelo menos no Estado de São Paui_o, especificamente na Secretaria de Educação, tem um professor à disposição, por período, só para cri"ídar de receber a merenda escolar, de armazenar a merenda escolar,
de supervisionar o preparo dessa merenda e a sua distribuição, um professm que é nifira:do da sala de aula, desviado da sua função, Isto é uma necessidade? É uma necessidade, mas não pode desviar a cabeça do_s educadores daquilo que é fundamental, porque, por mais Que se
dê uma boa alimentação, entre a p-roteína qUe-colocamos
no estômago da criança e os conhecimentos, habilidades,
atitudes que ela deve ter para ser um cidadão, isto exige
um trabalho pedagógico do professor, porque, seriãõ, sefôssemos re~olver o problema do ensinei, através da merenda, poderíamos correr o risco de formar crianças bonitas, bem nutridas, gordas e abosultamente imbecis do
ponto de vista intecectual. Então, esta questão da merenda escolar, que existe dentro de cada escola, não existe
por acaso. Ela existe porque ela foi gerida. a:o nível da
administração central dos órgãos centralizados do ensino. num determinado enfoque, num enfoque assistencialista que, sem dúvida, é necessário, num determinado
momento, em função das contingências ou das conjunturas, mas que não pode ocupar o espaço nesse sentido.
Espanta-me, por exemplo, saber que s_e disse outro dia,
num encontro sobre merenda escolar, que o problema do
ensino de [I' grau não é de recurso, que o problema do
ensino de l~' grau é gerência. t um absurdo uma coisa
dessa! Quer dizer, o problema de recurso, sim. E, se nós
pudéssemos gastar com o ensino, o que estamos gastando com merenda, e infelizmente não podemos, seria muito melhor. Agora, entre o momento de curto prazo em
que nós ainda seremos obrigados, durante muito_ tempo,
a comprar e administrar a merenda, e o horizonte no
qual está o nosso coração, que vai ser uriia escola onde a
questão da saúde e da merenda não ocupe o espaço,
onde ela ocupa, isto acho que não devemos perder de vista. Uma escola que funciona em quatro turnos, com três
diurnos, V. Exfs sabem, quatro horas diárias, a-criança
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ocupa pelo menos meia hora para comer a merenda.
Como a merei1Cia é coinida em dilas etapas, por que são
duaS turmas que comem, isto se dá em uma hora._ En-.
quanto uma turma está no pátio comendo merenda, a
turma que está na sala de aula não aprende. Então, das
quatro horas de aula, uma é ocupada com merenda. Desconta a entrada, desconta a saída, essa criança tem duas
horas _e mein de aula, de trabalho útil escolar, propriamente dito__
-

do Orçamento da União para a educação. Esta seria a
primeira pergunta.
A segunda e última, eu gostaria de dirigir-me à professora Guiomar e perguntar-lhe o seguinte, antes concor·
dando completamente com tudo que ela colocou e tamM
bém elogiando o seu desembaraço, a sua competência
para fazer essa exposição - mas, perguntando o seguinte: essa posição do Estado de ir em socorro das classes ou
do.~ segmentos menos organizados,_ com roenQ_s poder de
pressão, com menos-poder de chegar até; o Estado, isso aí
não haveria perigo cre-um paternaHsmo do Estado em relação a essas classes.? Esta seria a minha preocupação de
que talvez o Estado,_ao chegar a essas classes, a esses segmentos, ele se tornasse paternalista e não tivesse condições para que ele se desenvolvesse, se articulasse, se_organizasse para reivindicar as melhorias.

Então, se, ao invés de dar a merenda, aumentar o espa-ço da escola também é importante. E a questão da integração da FAI, a política nacional de educação é importante por causa disto. Não é importante porque se
quer que exista mais poder- aqui ou ali, é importante para
garantir, de fato, que lá na ponta a aprendizagem ocorra.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) _-::- Muito abri~
'gado.

O SR. PRESIDEN-TI:"-(João Ca:JmoilF- Professor José Pimentel, as duas perguntas a mim dirigidas se enquadram no tema da Conferência do_Professw Jacques Veloso, que falará sobre financiamento da educação, na
parte_ da tarde.
De maneira que eu preferiria adiar esses esclareeimen~
tos para às 15 horas e 10 minutos.
A Professora Guiomar poderia responder à perguntar
que acaha de se_r_ dirigida a .~la.

A SRA. TERESA ROSERLEY N. DA SILVA- O
que acho que seria importante para uma nova política
edUCacional que Se implantasse seria o -seguitite: nós" sa-b!!tTioS q-ue;' ao··ponto de vista CQnjuntural, não vamos
põde-r-tir<rr-a·metettáa das escolas, a curto ou a médio
prazo, talvez por causa do modelo económico.

Agora, o que precisava era tirar a verba da merenda
do precei~o constitucional por educação --isso é que
precisava ser feito, urgentemente. Não é possfvel pagar
merenda com aquele percentual que, constitucionalmente, ~everíamos estar dando à es_cola e não comida para a
população. Acho que esta serla uma medida importante
que o novo governo poderia tomar. Vamos continuar
dando merenda, mas não devemos tirar é da verba para
educação. Acho que a curto prazo isto seria alguma coisa que uma proposta de política educacional deveria
apresentar.
=

O SR. PRESIDENTEÜoão Calmon)- Professora, o
dispositivo constitucional não considera como despesa
com ensino, obviamente, merenda ou não considera uniforme escolar. nem transporte escolar. Os tecnocratas
frjQS, inimigos -da edu-caçãO, é que teim<lm em incluir
con10- riú.nutençã-o-ae·a:esenVolvimento -do ensino todas
essas desre.<;as, que são absolutamente indispensáveis,
mas- não são despesas com ensino.
Com a palavra o Professor José Pimentel, Presidente
do Sindicato do~ Professores do Distrito Federal.
O SK JOSt PI_MENTEL-_Gostariade, em nome da
ca_tegoria dos professores de Brasília, colocar-me aqui na
posição de admirador dessa iniciativa dos Senadores
Fernando Henrique Cardoso e João Calmon, que acho
que muito contribuirá para o aprimoramento da discussão sobre educação no País.
Nós, aq_ui em ~rasília,_ enfrentan:to_s determinados
pioblemas difíceis, por exemplO. a falta de fepresentaçâo
política. E um povo que não elege sequer um vereador.
Então, isso nos coloca numa condição assim de ovelha
negra do País.
Senador, eu gostaria de fazer uma pergunta a V, Ex•,
lembrando que V, Ex• esteve em Maceió, no infcio deste
nno_, onde estávamos presentes por ocasião daquele Encontro da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Inclusive, V. Ex•, na sua alocução, colocou o problema da Emenda João Calmon, que destina
!3% do orçamento fiscal da União para a educação e
25% do dos Estados,.1Q.mbém. para o ensino, o que é um
grande avanço, delimitando-se aí o que é ensino, Oque é
educação, quer dizer, ensino seria bem mais restrito do
que_ educação.
Mas acontece que_ no Jl' Encontro de Professores no
Distrito Federal em que reunimos aqui no Senado mais
de mil professores, discutindo educação, tivemos um certo problema para dizermos qual é a diferença de orçamento fiscal para Orçamento da União. Então, aí, tivemos alguns problemas técnicos e até hoje estamos com
ess.e problema. A palavra de_ordem inicial que se levantou há muito tempo seria 12% do Orçamento da União
para a educação. E a Emenda João Calmon conseguiu
13% do orçamento fiscal.
Então, gostaríamos que V. Ex• nos explicasse qual ê
essa diferença de orçamento fiscal para o ensino e 12%

A SR~ GUIOMAR N. DE MELO- Acho que foi
bem lembrada a sua colocação, porque, certamente,
tudo o que se disse aqui pressupõe alguma coisa que, no
afã de entrar di reta mente na Ctuestão educacional, esquecemos um pouco de contestar. Quer dizer, pressupõe um
processo de democratização da sociedade e, por canse~
qilência, do próprio Estado que, certamente não é um
processo mecânico nem é_ um process-o de um avanço, digamos assim, contínuo, ele deverá ter recursos. Mas,
quando se enfatiza o problema do papel do poder público - e eu digo mais em termos de poder público do que
de Estado, talvez seja até algum preconceito meu de preferir o termo- principalmente do poder público que, de
alguma maneira._ representa os interesses majoritários.
Isto pressupõe, sem dúvida alguma, um papel ativo não
apena-s do Estado, no sentido Executivo, mas do próprio
Legislativo que, sup-ostamente. deveria ser o representante desses intere.%es majoritários.
A mi11:ha preocup_ação -:- b~seia-se até um pouco na
experiência, quer dizer, riem sempre oS grupos organiza~
dos de fato representam interesseS de maioria - e ar hã
umn questão que é de administração desses conflitos.
Deixa-me dar um exemplo bem concreto, porque talvez
possamos objetivar melhor: hoje temos em São Paulo
uma r~d!! de ?30 pré~escolas_., que funcionavam em dois
per-íOdoS diáriõs com quatro aulas por período. Nós instituímos um terceiro período diário nessas pré-escolas
com 4 horas diárias, mantendo o mesmo número de horaJ>--_ffi!ls- reUtilizando o equipamento 11sico, Com isto,
ampliamos cm 1/3 as matriculas à pré-escola sem necessidade de investir nos novos prédios. ainda que achemos
que a importância de investimentos nos novos prédios
também é muito grande e não dá paT-a se trabalhar num
único aspecto, Isto gerou, necessariamente, uma organi~
zação dos pais dos alunos que tinham seus filhos dentro
dn escola, porque quem já tem o seU filho dentro da escola, fuf"!ci_of!~ndo num determinado horário, não vai querer mudar o seu eesquema de vida para se adapti:tr a util
novo horário, tendo em vista ampliar 1/3 das matr[culas.
Agora, quem estava de fora tinha muito mais dificuldade de se organizar e de_ chegar em torno daquela préescola, porque estava fora até Porque estava fora. Então,
quando colo-co esta questão, ela se refere a coisas que
aparentemente são miúdas, mas que, na sua miudeza, revelam os conflítoS por que atravessa a escola. E a equipe
local - quando eu digo equipe local, incluo a diretora,
oS professores que, de alguma maneira representam o
poder público ali. Quer dizer, o poder público não é uma
coisa abstrata que está aqui no Planalto. Poder público,
também, é aquela dlretora que está ali; porque ela recebe
um salário do Estado que, supostamente, é financiado
pelo sal<irio de todo o mundo. Então, a diretora, tem
como obrigação, enquanto, inclusive, representante de
um poder público, que se legitima através de um processo eleitoral como representante da maioria, ê de garantir
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o acesso dessa maioria à pré-escola. Se podemos ampliar
em 1/3 as nossas mati'ículas,_sem abrir mão de mínimos
de qualidade, por que vamos enquistar privilégios? En~
tão. é nesse jogo. Agora, sem dúvida alguma, isto não
significa que é im-portante a organização popular; aO
contrário, quer, dizer, autonomia dos movimentos populares dos partidos tem que ser o próprio princípio no
qual se baseia o pro-c-esso de democratização. Agora, se
esse processo de democratização que está ocorrendo _
supõe-se que do outro lado, ou seja, do lado da sociedade civil também está se ·organizando grupos e, e que nes~
tu inteiração Estado em processo de democratização, sociedade civil em processo de organização ocorra a resultante desta inteiração e, eventualmente deste próprio
conflito, seja em beneficio da maioria. ~ por aí que é aminha ótica. Mas acho que a sua preocupação é perfeita-mente procedente.
O SR. PRESlDENTE (João Calmon)- Gostaria de
introduzir duas colocações, muito rapidamente, aos conferencistas. Em primeiro lugar, como eles encaram a necessidade, que não foi focalizada- na manhã de hoje, da
existência no Brasil de conselhos municipais de educação, de preferêncía eleitos pela comunidade, como
acontece em vário-s países, inclusive nos Estados Unidos.
A segunda pergunta giraria em torno do início do curso de I~> grau. Nos países desenvolvidos, inicia-Se -o 1~>
grau na idade de seis anos e não de sete. Não seria aceitável uma modificação na legiSlação brasileira, ou seja, atê
na própria ConstitUição, iio que se refere à idade de sete
a catorze anos, considerando que, no momento, apenas 3
ou 4% das crianças brasileiras freqUentam o jardim de in~
fância? E se o Curso do \I' grau se iniciasse aos seis anos e
não aos sete, já estaríamos resolvendo, praticamente a
metade deste angustioso problema. Seriam estas duas
perguntinhas que eu apresentaria aos Conferencistas.
A SR• GUIOMAR N. DE MELO- O Pro[essor Saviani, que é membro do Conselho Estadua~, poderia discutir um pouco a questão dos Conselhos Municipais.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Gos_taría de
acrescentar um detalhe: eu já apresentei um projeto,
criando no Brasil os Conselhos de Educação, de âmbito
municipal. Infelizmente, meu projeto "foi fulminado so_b
o pretexto de inconstitucionalidade, porque esse Poder_
' não é mais um Poder Legislativo, ele é homologatório.
Não podemos aumentar em um cr_uzeiro sequer os orça-"
• mentos públicos.
O S'R.. DEMERVAL SAVIANI- Acredito que esta
questão dos conselhos municipais envolve uma discussão
mais ampla, que inclus)ve está se travando hoje, que é o
problema da municipalização. Então, a municipalízação
contém prós e contras. Açredito que nas exposições feitas aqui, de uma certa forma, isto acabou sendo tocado
indiretamente, quando, por exemplo, a professora Guiomar insistiu na questão de que o envolvimento dos repre-sentantes locais seja feito iriicialmente para a definição
das diretrizes nacionais, quer dizer, de uma,política nacional de educação, quando também eu insisti no aspecto de que a escola de caráter unitário da escolarização
em seu caráter universª_l, então, eu estava com isso tentando enfatizar a prioridade da questão educacional, em
termos daquilo que é comum, daquilo que é univirsal,
sobre aquilo que é regional, daquilo que é local.
Então, nesse sentido ê que a tomada de posição sobre
se se cria ou não con_so:;lhos__ITlUnicipais, ela dependerá de
uma tomada de posição a respeito desses problemas
maiores, porque é claro que se pensam em criar Cónse~
lhos municipais, para decidir sobre os problemas educacionais locais considerados como independentes autônomos e não relacionados com as diretrizes d~ c~ráter geral
- não de caráter nacional- então nós estaríamos na li~
nha de concepção de municipalização que tenta fazer
prevalecer o local sobre o nacional, o particular sobre o
universal e assim por diante.
Agora, se a criação dos conselhos municipais seria
pensada como um mecanismo de organizar o modo através do qual os representantes locais participam Pririlof:
dia Imente da definição da política nacional e a partir daí,
.então. buscam traduzir: com conhecimento de causa. sintonizados com as diretrizes nacíomiis essãS-pi:'óprias dire-

trizes ao nível da sua implementação local, então, isto já
a questão -doS cOi'ISelfios municipais num outro
quadro, que me parece poderia ser compatível com as
colocações feitis aqui hoje.
Além dessa quest3.Õ mais ampla, há outros problemas
que não vou poder comentar, mas apenas menciono: a
que::úão dos conselhos municipais também estaria ligada
-,e lulvezseja por isso que seu projeto tenha sido fulminado, a nível da inconstitucionalidade- esteja ligado à
questão de sistemas de ensino. Atualmente, a legislação
prevê o sistema nacional e sistemas estaduais, mas não
prevê sistemas municipais de ensino. A educação nos
municfpioS está vinculada ao sistema estadual. E nesse
sentido o Conselho Estadual é que é o órgão normativo
em reli:IÇào ao sistema estadual.
Então, se se tem que criar conselhos municipais, iinplicando aí uma autonomia de sistemas locais, é uma_coisa;
se se pensa em criar conselhos municipais, inclusive eleitos pela_comunidade, mas como um órgão, ou seja, mecanismos de participação no sistema estadual e nacional,
então, já e um outro enfoque. Certo? Não se trata de discutir todos os aspectos da questão, mas pelo menos acho
que o sentido geral da questão do Senador eu ter_~ ençaminhado.
sífu~

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Permita mais
um esclarecimento: a Lei n'l' 5.692 refere--se, nos seus artigos, expressamente, à transferência de alguns poderes do
Conselho Estadual de Educação para os conselhos muni~
- cipais de educação, onde existirem. Portanto; o meu pro.:
jeto não foi fulminado com a pecha de inconstitucionalidade pelo motivo que V. S' acaba de apontar. Não, é
porque o Congresso está-rigorosamente próThido delegislar, aumentando em um cruzeiro, sequer', oS orç:imentos público~. De maneira que o Conselho Municipal de
Educaçãá-já poderia existir-no Brasil institucionalizado
-por sinal já existem em vários Estados os nossos Conselhos Municipais de Educação e creio que o Estado
ondeTstá ma·is disseminado o Conselho Nacional de
Educação é_ o Rio_ Grande do Sul. Portanto~ não há nerlhum -obstáCulo de ordem legal, de oidem constitucional; depende -~_penas de uma ~ecisão. E para isso o ~on~
selho Municipal de Educação poderia ser eleito pela comunidade, o que seria o ideal, ou criado por mensagem
do Poder Executivo Mu_nicipal, dirigido à Câmara Municipal. De maneira que obstáculo de ordem legal, pro~
fessor, não existe nenhum. Falta apenas uma decisão a
ser tomada.
O SR. DERMEVAL SAVIANI- Agradeço o esdarecimento de V. Ex~. porque eu não tinha conhecimento
das razões dessa dificuldade do projeto. Mas o esclarecimento indiC'<l JÚ-stamente que a ·criação dos Conselhos
Municipais- e aí está vinculada na atual situação, por~
que_é possível se mudar a legislação, admitindo-se a
existE.ncia de sistemas municipãiS- está vinculada aos
m-ecanismos de partiCipação dos municípios nos siste'irias
esta.d.uais.
A SRA. GUIOMAR N. DE MELO- Acho que um
aspecto interessante: que vem sendo abordado, ultimamente, com alguma freqüência, a respeitO desse proble-ma deT:onselhos Municipais, refere-se -a uma etapa que
talvaez possa ser intermediária, quer dizer, se o Pafs pu~
der, a partir do ano que vem, desenvolver um processo
de mobilização em torno da discussão dos problemas
ed_ucacionais~ seria um fórum extremamente interessante
a reunião regional, local ou estadual nas Secretarias Municipais de Educação, do_ lado administrativo dos dirigentes locais e do lado, digamos assim, da população dos
órgãos que trabalham e que se preocupam com a educação por regiões, para a discussão das diretrizes nacionais, quer dizer, então, as dir_e:trizes nacionais passariam
por uma discuSSão local, porque a municipalização no
enfoque que elã tem hoje no Ministério da Educação e
CUltura, que é _um enfoque semelhante aO dO México,
diUnte da revolução, é um ei1foque semelhante ao do
Chi!C-, é um e-nfoque ao contrário, ê um enfoque de que o
nacional se constrói aos pedacinhos.
Eritâõ", você começa- no local e termina no nacional,
quando a questão ê inversa, quer dizer, o nacional deve
ter o ponto de integração de todo o mundo. E o local, entUO. é incorporãdo -a isto; Então, o Rio de Janeiro está
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tentando fazer isto e pode ser um tema interessante; ele
tem só 63 municípios:tntão, é mais fácil. MaS eles organizaram um fórum de secretários municipais de educação, no qual os problemas da educação do Estado são
discutidos- não os problemas da educação do municípiO-, mas os problemas da educação do Estado. Isto af
poderia ser pensado a nível nacional, como um processo
de mobilização que envolvesse os dirigentes, o que não
elimina o envolvimento de outros órgãos da sociedade '
civil, mas que, sem dúvida, seria importante; talvez uma
etapa intermediária no bojo da qual os Conselhos Muil.icipais ou RegToriais de Educação pudessem ser delineados_ou desenhados com uma participação mais ampla. E
aí, Sirri, o Legislativo a nível nacional ressoaria a nível de
uma proposta, quer dizer, é essa inteiração populaçãojEstadojsociedade que está diflcil de construir no
Brasil, o pon,to de partida estâ duro.
O SR. WALTER GÃRCIA- Professora, só um esclarecimento com o agravante de que n'o caso do Chile
essa municipalização foi feita com um processo de extensão de uma dominação a nível...
. 0-S:R~-PR.ESIDENTE (João Calmon)- A Presidên~
cia pediria que V. Ex• se identificasse, para efeito da gravação e para facilitar à taquigrafia.
O SR. WALTER GARCIA (Identificando-se)- No
caso do Chile, esse pi-acesso foi muito mais perverso,
porque, de certa forma, ele veio para desestruturar uma
autonomia que já existia nas provínciaS, nos rriuniclpiOS,
estendendo-se até a nível de detalhe, por exemplo, aposentando diretores de escola e botando os diretores nomeados pelo Poder Central. Então, em nome de uma
municipalização totalmente às avessas- e com esse titulo, o pior é isso.
A SR• TERESA ROSERLEY N. DA SILVA - Professor, aquela segunda pergunta que V. S' fez, eu gostaria de lembrar alguns dados que fiz no começo da minha
coi_ocaç_ão, que é o seguinte: a proposta que V. Sf faz da
esColaridade se iniciar aos seis anos, como princípio,.ela .
nã_o_J.~tn nada_ de errado, ela é otima. Agora, acho que o
nosso grande entrave é o entraVe prátiCo, quer dizer, hoje, estamos co.m sete milhões de crianças na faixa de sete
a quatorze anos, feira da escola. Para vinte e três milhões
de vagas que nós temos no_ I~> grau, se fizêssemos um esforço muito grande, nós terfamos que criar, hoje, sete
milhões de vagas, ou seja, duplicar ou pelo menos colo__car-3:0% d_~.;. t:_ecurs_os a mais do que nós temos gasto. Então, acho que, no curto praz_o, a barreira quenós teríamos que vencer mesmo seria de_colocar todas as crian__ças_
em idade escolar, ou que não cursaram ainda o 11' grau,
seja na fase dos sete aos catorze, dos nove aos quinze,
dos oito aos dezesseis, seja -qual a idade que eles li verem,
a partir dos sete anos, mas que não cursaram o grau nesta escola, e fazer esta escola, ele tem uma passagem bem
sutedida por ela, passar bem sucedido pela escola, uma
escola melhor, mais escolas, professores mais bem pagos,
o que vai demandar- uma quantidade de recursos muito
grande. Só para conseguir isso, uma política educacional
teria que pensar seriamente na quantidade de recursos
que a_locar para o 19 grau.
Acho que daí para o País ficaria uma tarefa ainda mais
. difícil, se colocássemos a obrigatoriedade para crianças
de seis anos de idade. Os países do Ocidente que fizeram
isso, ou talvez outros, eu não conheço com detalhes outros, mas eles tinham conseguido já taxas de escolaridade, de permanência das crianças nas suas escolas, muito
maiores do que as que nós temos atualmente. Acho que é
uma medida para nós conseguirmos no futuro, ela fará
todo sentido.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Hã um projeto ern tramff<i.Çãõ- aqui no Congresso, de iniciativa de
um Deputado do Pará, que foi SeCretário de Educação,
daí eu ter formulado essa pergunta. Sou muito grato pelo
seu esclarecimento.
Gostaria de fazer uma pergunta ao Senador Fernando
Henrique Cardoso. Falou-se muito aqui, durante o nosso debate, na necessidade, que é vital, de uma decisão
política de resolver o problema da educação. Como está
destinado ao Senador Fernando Henrique Cardoso um
papel de grande relevância no futuro Governo, eu gostaria de indagar a V. Ex• se não seria desejável cumprir um

Outubro de \985

arti~o

~

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

do Estatuto dos _Partido::>, que por sin;ll foi intra~

dundo p1H iniciariva nunha, num projeto que apresentei
em l9ó7. subrc a ~.:riaç!u) de ;;.cademias políticas de~l.ina

dus it lnrrnw·:ln e ii rcntwaçào dns quadros de lideres,
idét:! 4ue , 1 na Ko..:rUh!JC:.l Federal da Alemanha. Ao lado
d~: --:ada partido h ii uma acttdemia política destinada à
r"nrm:1ç:in ,~ ;"1 fent~vac,Hl dos quadros de líderes. Foi
aprovadH t;~IH rrHnn<l emenda, mu:-:. até hoje é letra morta,
~.: 1 mw ranlt)s outros artiJWS da nm>...,a Constit.uição e da
n1l'"a !egJslaç(m, pon.pte o fundo partidário não destina
vt::rha pl.!ra :1 rn;l•lt.ll<.~,t~<HI dessas a.::adcmias políticus. Na
~pnc<.t, o Sen;ldnl" Pt>lJútlio Portcllu me fez, em caráter re~ervudo, m, 1, ~~ e.'>l<l aflttl:t não é r~ccessária nenhuma reserva. ele me fe7 a revd;v;ão de que o Poder Executivo da
êp~JC<J ~e recuS<lvn a clestinar verba do fundo partidário
para essa l"in:t!!dadt\ rorquc irin beneficiar também o
M DB. Seria po... ~ívr;:l, naquela êpoca de autoritarismo,
aind<l mais wdic:d, só beneficiar, então, a.Aliançí,l RenoM
vadora Nacional. considcradu na época o maior partido
político do Ocidente. V. ~-1\' poderia influí1, t: eu diria deM
dsivamcntc. no sentido de nessa nova etapa da História
brasileira, qlle vai-se i.niciar no dia lS de ·mtJrço,-h.ãver ocumprimento dessa decis;io~ desse urtigo d_Q Estatuto dos
Partidos, porque entre outras _coisas nós precisamo~.
também, educara classe política, por motivos óbvtos que
creio que até mesmo a reunião da manhã de hoje confirM
ma amplamente.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Bom, em primeiro lugar, quero esclarecer que a influênM
cia que eu possa ter no governo futuro é equivalente à influência que o Senador Caimon possa vir a ter, é a in. fluência de Senadores que somos os dois, e ele com muito mais e;qJeriência em Governo, em matéria legislativa
do que eu. Mas, dentro dessas atribuições, que eu nãõ diria que são modestas, porque as nossas não ser.ão modestas, realmente nós vamos poder, espero eu, intluenciar
em algumas decisões importantes, não tenho dúVída ne~
nhuma quunto à necessidade de nós revitalizarmos os
Partidos. O financiãinento-dos Partidos é uma coisa dramática no Brasil, porque ele é hipócrita .• não é? A lei restringe as doações; a contabilidade dos Partidos é falsa; a
lei limita o q·ue se ·pode gastar em c~mpanhas - e todo
mundo sabe que as campanhas são milíomírias -;e não
existe fundo público para os Partidos. Não existindo
fundo público para os Partidos, o que acontece?
Lembrem-se que o fundo partidário é ridículo. Este ano,
se distribuído em São Paulo a ·rodos õs àíretôrioS ·do
PMDB- São Paulo tem 600 e "jJouCos MunicípíOS -,
que estão em todos os MunicípioS, e mais o .da capital,
isso daria dois mil cruzeiros para cada diretório, então,
fizemos- Com que eles espontaneamente abrissem mão
dos dois mil cruzeiros em benefício do poder central, que
sou eu. (Risos.)
Então, realmente, acho que temos que pensar numa
reformulação do modo pelo qual os Partidos se organizam e se financiam. E tenho a experiência da Fundação
Pedr~o Horta - aliás, algumas pessoas aqui também
têm. E uma experiênCia dramática, porque é uma tentativa de existir no plano" naciõnal algum recurso para se
publicar uma revista, mas não tem vitalidade, atê Porque
--e aí vem a questão da educaçã.o _dos políticos - os
políticos não abrem espaço para os que não são normalmente parlamentares. Então, enquanto eu tinha tempo
disponível para exercer algum papel na Fundação Pedroso Horta, eu não pude exercer, porque não era parlamentar. Nunca fui meiribro da Fundação Pedroso Horta
como Celso Furtado não o é até hoje. Depois que virei
Senador- pois agora eu_ sou Diretor da Fundação Pedroso Horta - evidentemente .que não fui a nenhuma
reunião, po·rque não tenho tempo. Então, é uma coisa
completamente dramática., e isso tem a ver com a visão
estreita dos políticos, porque não entendem que política
não é uma coisa apenas dos que são parlamentares, no
caso, e que as instituiçõe.<; têm que ser sustentadas preci~
samente pelos não parlamentares.
Nós, em São Pauto, estamos fazendo um certo esforço
de dotar a Fundação Pedroso Horta de alguns meios de
administrar cursos e fizemos um curso. Para surPresa
nossa, o primeiro curso organizado atraiu cerca de 300
ou 400 pessoas e ninguém sabia muito bem que eram, o
que é bom, quer dizer, pessoas que vieram, porque tinhum interesse na questão, não eram simpfismente pes-

soas d<.1 curriola de algum chefe político. Havia também,
mas havia mais do-que iss~l, ulgum esforço,
Entiin, acho <1ue é preciso, realmente, pensar em como
é que se f<J:t esse treinamento. Tenho um pouco de receio
é na ofidali:.-:açUo de escolas de ideologia, aí eu não iria.
Achú que temos que criar condições para que exista o
debate c para que, realmente. haja um confronto de ide'ias. Tenho insistido muito, 4U<lltdo posso falar sobre o
ussunto, no âmbito do PM O B de São Pauio, sobre a necessidade d<.t formação do que eu chamo <..lc um novo militante. Ainda est<1 semana cu eslive num dia lá p<irticiw
p1lhd6 de.Um debute na USP c depois p-articipei de um
debate nu Secretaria do Interior, mas que era um-debute
uberto aos vários Partidos Políticos. E um rapazinho que
me argüiu na USP voltou lá e argUiu de novo: "Mas o
que é esta história do novo militante e tal?" Tentei definir: alguém que seria capaz de dar respostas nãoprogramadas, quer dizer, que não repita o slogan para a
gente. que tenh<J capacidade de, diant.e t..ie uma situação
nova, tomar uma decisão, que tenha uma formação, em
última análise, cu[tural mais ampla, que não seja apenas
um cateCismo de ·escola c que disponha da informuç8o,
~lém da formação. Eu, portanto, .sou muito partidário
disso, desde que haja um espírito aberto.
Então, com a influência que eu-possa vir a exercer na
direção de dot~r os Partidos de instrumentos de sua modeinizuçào, eu. a exercerei.-Nào sou muito otiffiisia quan1<? <lOS resultados, não por causa do governo futuro, mas
porque iSso ê a fuudança-géral na sociedade. E quero dizer que aprendi bastante essa manhã aqui. Acho que a
-ênfase que foi posta, primeiro, uma coisa que nós todos
acredit~vamos que fosse assím na .escola de J9 Grau,
como f1m, como base para um certo tipo de politização e
de _democratização, mas mais do que isso, a idéia de que
rcalment~ não se n~~olve nenhum problema com um progruma de Impacto e nem mesmo com aquilo que não é
acessório, que é fundamen~al, como é a merenda, mas
fiüà é a Cjuestão da. e~ucaçàO, quer dizer, não substitui a
questão da educação. E., depois, que a questão da educação, de algumq maneira, nós já sabemos o que fazer. A
impressão que eu tenho é que se sabe o que fazer, e se
sabe com essa certeza que, ao mesmo tempo, alimenta a
esperança, mas que dá uma pitada de ceticismo, porque
sabe-se que será de longo prazo e que não vai ter rendimento politico imediato, se for para resolver a sério.
Quer dizer, então, essa vontade política que foi referida
aqui não pode ser uma vontade imediatista. A Professora ·Guiomar falou, em um dado momento, do populismo, eu tenho muito medo de que se faça um programa
de impucto, à moda do que jâ houve aqui no passado.
Mesmo que esse programa de impacto tenha efeitos sociais, eles desaparecem depois no contexto.
Então, parece-me que a filosofia que extmí, que eu,
pclo"menos, extraí da discussão dessa manhã, é que nós
t.emos que fortalecer as instituições propriamente educacionais.e dotadas de um espírito que já está definid-o pda
linha da democratização, não há dúvida nenhuma, e que
recurso é importante. Nisso o Senador Calmam é o campeão dessa luta aqui nesta Casa, e não só nesta Casa, em
todo o Brasil, realmente. Acho que isso é uma coisa importante e acredíto que, não sei se tem algum economista
aqui perto, deve ter, jâ vi um aí atrás- nós hoje temos
que tomar um cuidado tremendo com os economistas.
Sou sustentáculo de economistas, alguns os mais conhecidos do País, que estão aí subindo de novo, com o meu
sopro, mas cuidado com eles, porque é preciso que eles
sintam que há um problema, eu sei que os recursos são
es.cussos., mas há que haver um pensamento do social,
que tem um peso grande nas decisões.
Acho que hoje, uma coisa curiosa, a população brasiM
lei_ru discute o índice de inflação, diSCütC a renda perCapita, discute se resolve a inflação com um programa de
choque. Esses são temas que estão na televisão, no rádio,
todo mundo virou um pouco economista no Brasil, os
economistas substituíram os bacharéis. Antigamente,
todo mundo pensava .entender de leis e era um juridicíS~
mo tremendo.__ Agora é um economicismo tremendo, 0
que é bom, é umu coisa importante, mas nós esvaziamos
c:i pensolrriento - nãO é culpa dos economistas, é culpa
O?s __l!~o economistas, que não tiverat"!! força de pensamcilto e de organização-. nós esvaziamos tudo que não
fosse debate sobre e~.o~omia. Então, quando você vai fazer um programa de ioverno, só se pensa na dívida, díviM
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da interna,_ dívida externa. inflação e retornada de crescimch.to, que s:iõ importantíssimos, cu vivo escrevendo
sobre isso. E o ri!Sto? O que você vai fa,._er com a edul'ao;;ào. O que vai fat.er com a cultura? O que vai fazer
com u saúde'! O que vai fazer com a cídade? O que vai fazer com a cadeia'! Enfim, uma porçàD d~ coisas que silo
muito importantes.
Acho que nesse espaço novo qu'e todos estamos empenhados em r.:riar no Brasil tem que haver IHUita dimensão
para os aspecto:. não econômico)). ;\ economia tem qUt:
vo[t<.ir a .~e~- o que du é, qUlmc.Io a :...â~·it:d<tt..it: t:!-.l(t funeiu·
nanJu ~oubJ~;: baSe~ ,óldids. rewrso;·meio, e não fim. R~
r.:urso, cluw que é 1.1111 Jc..:ur~u funJal/lt.:ntnl. É tão fultÚdmcntal, nós estmrn}S ttío consdcntes dis::...; que, hoje,
como eu .sou mu"íto ligadu dOS ecOnomistas, c até meio
aprendiz disso, acho que nós temos que ter um alerta
imenso e gritar com força: Viva o social!
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) · Muito obri·
gado. A minha pergunta, aliás, foi suscitada por um trecho da conferência da Professora Rosc::rley N. da Si.lva,
que se referia à necessidade úc se ensinar às elites a dirigirem o País. De maneira que esta, realmente,_ é uma preocupação· de todos nós.
Continua facultada u palavra a quem queira formular
ulgumu indugação.
A SRA. MARIA UM BEL! NA C. SALGADO- Se
V. Ex• me permite, Sinador, desde que a es.c.ola dos líderes partidúrios ni1o çonte nas despesas com o ensino
público. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Alguém deseja formular mais alguma indagação? (Pausa,)
Agradeço a presença do Professor Demerval Salviani,
du Professora Guiomar de Melo, da Professora Teresa
Roserley da Silva, do nobre Senador Fernando Henrique
Curdoso, que representa os dez colegas que integram a
Comissão de Educação e Cultura, todos neste momento
participando de outras reuniões de ComisSões Técnicas e
de sessões. do Congresso Nacional, e dos professores que
tanto nos honraram com suas participações na primeira
parte desse Seminârio sobre Educação e Transição D-emocrática.
Reiniciaremos nossos trabalhos às 14 horas e 30 minuM
tos com a conferência da Professora Maria Urribelina
Sulgado sobre "0 Ensino de 21' Grau" e duas outras conferéncias: .. Formação do Professor", pela Professora
Míria Jorge Warde e pelo Conferencista Jacques Veloso,
que focalizarú o tema abordado pelo Presidente do Sindicato dos Professores .da Distrito Federal, o Professor
José Pimentel, sobre "Financiarilento da Educação".
Muito obrigadd a todos.
O SR.. PRESIDENTE (João Calmon) - Iniciando o
Seminário sobre Educação e Transição Democrática, tenho o prazer de conceder a p<!lavra à Professora Maria
UmbeHna Salgado, da Universidade Federal de Minas
Gerais, que vai abordar o tema "Ensino de 2~' Grau".
A SRA. MARIA UMBELINA SALGADO- A importüncia da análise das questões educacionais, diante
do quud~o de referência da transição democrática, reside
justamente nos desafioS que as transformações sociais
trazem para todos os níveis de ensino. É inadiável a necessidade de repensar o sistema educacional considerando, principalmepte, que a recente ampliação quantitativa
e a heterogeneidade da clientela escolar trazem uma série
de problemas que até agora não têm sido resolvidos. Ai
formas como essas questões têm sido enfrentadas acabarum por esvaziar o próprio Sistema educacional.
As políticas traçadas nos últimos vinte anos, a despeito do discurso democratizante que apresentam, resultarall] em alto_ grau da segmentação do sistema educacional em vários sentidos, com a correspondente seletividaM
de interna, segundo critérios que são de natureza sóeioeconômica. E a própria crítica· a essaS políticas enveredou muitas vezes po~ desvios e equívocos que resUltaram
em impasses, condenando a escola ao imobilismo ou
esvaziando-a de suu especificidade.
_
A criSe dOS esquemas psfcO-pedagógicos, que adentaram durante longo tempo o ideário da educação brasileira, está longe de ser solucionada. Por um lado, as estratégius de educação compensatória,_apesar de levarem em
conta a determinação do ensino pela estrutura social,
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não conseguiram superar o tratamento individualista da
questão. Colocando fora da escola, como muito bem jâ
foi colocado hoJ'e de manhã, todas as raízes de suas ma-

zelas, esses esquemas liberam professores e alunos de
suas responsabilidades, transformando-os em vítimas
inevitáveis, mas ironicamente também responsáveis, exátamente por suas carências, pelo fracasso esCOlar. De outro lado, também, colocam-se aquelas políticas que, admitindo diferenças culturais estanques entre diversos
segmentos da população, propõem soluções locali_stas,
enfatizando a educação informal e retirando da escola
sua função específica de transmissão de um saber elaborado universal, como bem foi coJocado já na parte da
manhã. Em ambos os casos, o resultado é o empobrecimento dos_cQnteúdos do ensino que, em nome da ad?Ptação às características dos alunos, são na verdade sonegados e transferidos para níveis de escolaridade, aos
quais sabidamente_ nãQ cb~_gam ª-s crianças das camadas
populares_,
A partir do início dos anos 80; essa critica passou a ser
chamada crítica da reprodução do sistema de ensino,
passou também a ser objeto da crítica dos educadores e
tem-se procurado umª_recuperação de especificidade da
ação da escola, no sentido __de caber a ela a transmissão e
a assimilação de _um __s_a,ber__elaborado uniyersªl.
O mQmento presente do povo brasileiro é de_espectativa de mudanças importanteS. No campo da educação
vem-se fortalecendo, cada vez mãis, a idéia de que o fracasso escolar é o fracasso do Estado em concretizar os
direitos básicos. da população, e assim vem-se setitindO a
necessidade de se sensibilizar o poder público para atuar
como propulsor de justiça sociul, quer dizer, o Estado iri~
tervir, em favor- como disse a Guiomar hoje de manhã
- em favor daqueles que não Jêm outra via de expressão, que não têm outros modos de se fazerem ouvir.

A educação coloca-se como um direito indiscutível de
todos, vinculado à cidadania como decorrência e, aci
mesmo tempo, como requisitõ para o seu exercício. Neste quadro, como também já fordito - eu estou apeljas
tentando fazer uma colOcação geral dentro da qual se
discuta o ensino de
grau - impõe-se a concepção de
uma escola unitária que assegure a todos os brasileiros o
domínio_ de um conjunto" de conteúdos, habilidades e instrumentos considerados como o mínimo indíspensável à
condição de cidadania plena. Na definição dess.es mínimos e na sua_inte_graçãb-com as especificidades regionais
e locais, bem como no desenvolvimento de esquemas de
organização de conteúdo e de metodologias de ens!no
mais eficazes, cabe importante papel não somente, ao_s
educadores, mas a diferentes segmentos da sociedade civil. A luta pela construção de uma nova ordem social,
Cltlôe-se âê- à educaçã-õ sua importância~6specrfica; é Uffiá
luta de todos.
Em relação ao__2.,. grau, essa: mobilização torna-se fundamental dada à natureza das questões impHcadas nesse
nível de_ ensino, onde o político encontra profundamente
imbricada a decisão de car_ât~r té_ç_nico.
Podemos dizer que a eSccila_-d_e 29 gra,u no Brasil atravessa, hoje, uma crise" de ide_ntidade. Essa crjse foi gerada
ao longo da trajetória do ensino de 2.,. grau e se-encontra
explicitada na desarticulação e no questionamento que
hoje se fazem de suas funções sociais. Ela se ~idencia,
princípalmente, na prática. A proposta- de 2"' grau, que se
tentou implantar por meio da Lei n"' 5.692, encontra-&~
falida e, no plano legal, ela já foi substitu_i_d_a pela desobrigação da universalidade da profissionalfzâÇãO d() 29
grau. Ao mesmo tempo, criou-se no Ministério do Trabalho um sistema de formação profisslonal independente
da área educativa, sistema esse so_l:>_re o qual o MEC tem
muito pouca' intluêricia, e que é muito mais ligado di retamente à atuaçào do .seta r empresarial.
Por o·utro lado, a falência também da chamada função
propedêutica do ensino de 2<? grau evidencia-se na multiplicação e na generaliiação-_iitesrilo dos cursos prévestibulares que hoje constituem uma condição basicamente essencial para o ingresso no ensino superior: Então, ambas as questões que ao lon_go da hist~l'fã têm-s1d_o
enfatizadas para o en~no do 29 grau, no Bra.sil,
encontram-se falidas, e as razões dessa crise têm sido oh-
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jcto de vá~ios estudos que mostram raízes poHticas e estruturais. Contudo, tendo em vista a temãtica deste Seminário e as perspectiva :::ttuais d:::t política educacjonal,
não me parece que seja o momento de insistir em denúncias e explicações de cunho acadêmico, embora se deva
ressaltar sua importância como base para o avanço no
tratamento da questão.
O que cumpre fazer de imediato seria buscar caminhos
capazes dC conduzir à efetiva demOcratização 9as oportunidRdes educacionais, ao nível_ do Z"' g~au, i_ncluindo
-não só o acesso à escola, mas também a permanência
nela e o destino dos seus egressos. nessa perspectiva, o 2<?
grau deve ser rearticulado em torno da relação entre escola e cidadania. A chamada função formativa, tradicionalmente--chamada função formativa do ensino de 2"'
-graU, sempre- ficou comO uin Pano de fUndo um tanto difuso-ertüryca-cOLocada ade;quadaJ!lente em relação ao ensino"ode 2~·grau. Nas vezes em que ela foi retomada, apareceu descaracterizada e caricaturada talvez sob a forma
de um moralismo, de uma educação moral e cívica desvinculada da concepção de 2<? grau, como um todo. A
questão da cidadania torna-se então, extremamente importante na discussão de um novo 29 grau, de-ntro de
uma perspectiva nova que se ab~ neste momento para a
soCiedade brasileira.
- São b"eri1 CO!lhecidos os estudos existentes sõbre a cid~-dania dos trabalhadores brasileiros; Essas cidadanias
tem sido historicamente outorgada pelo Estado, gue detém o -Poder de formular regras para distribuíção dos
bens materiais ou não materiais, oficialmente produzidos, e por essa forma vem, de longa data, mas particularmente nas últimas décadas, utilizando esse poder como
uma _forma de aç:lminjstração das desigualdades sociais.
Essa forma de administração vem-se ampliando a vãrios
setores e se sofisticando, resultando na tutela..do.s trabalhadores pelo Estado, deixando implícito que eles não
são considerados cidadãos por inteiro, mas apenas meio
cidadãos, que têm os seus direi_tos ~ssegurados, não em
função pura e simplesmente de participarem da con-strução comum de uma riqueza social, mas muito mais
pelo como participam e pelo lugar que eles ocupa"io dentro_de u_rna es_t_r~tura ocupacional existente e também organizada, a p<lrtir de regras que o Estado detém e que vi·
sam à chawada maximização de eficiênCia do merçado,
o.tLSeja, o que se falou hoje de manhã, claramente é visível aqui. Há uma inversão entre o econômíco e o social.
A cidadania fica submetida aos interesses da econorriia.
_A_ ~}visão de trabalho acaba, n~sse casq, constitui_ndo
lrm::cdetermin-açãõ básica de:_qüem ê cidadão e quem não
é ~Ldadão, sendo que a carteira de traball:w chega a se
constituir no principal documento de identidade do brasileiro.
Evidentemente, o que se quer colocar não é a negação
da questão do tr-abalho, pelo contrãrío, é o estreitamento
do conceito de trabalho que preside a essa definição da
cidadanJa, porque esse conceito de trabalho é identificãdo rão .com es~a humanização do homem, com a participação do homem-na construção da vléia social, mas com
-a ocupação de um posto de trabalho, com o _fa_to de ele
ter ou não um emprego, ou seja, confunde-se a categoria
trabalho, que é muito mais amplo, com o emprego, que é
alguma coisa mais restrita. Nesse caso seria importante,
ao discutir a questão de 29 graU, colocá~la dentro desse
quadro de concepção de cidadania e de um posicionamento em relação à necessidade de que essa cidadania
sefa-ampliãdá, que ela seja estendida a todo$ os brasileiros, não como uma meia-cidadania, mas como uma cida_d_ania plena.
- Um primeiro ponto a ser notado e que fica óbvio a
partir do que foi falado diz respeito à questão da escola
de 29 grau, pública, gratuita, vista como um direito de todos os ci_dadãos que participam da const"ruÇ~-~-aa ríqw!za
deste Pàís. Nesse sentido, hã necessidade q-ue se raça expansão desse nível de ensino. Na medida em que o ~iste
ma educaciõnal fornece as credenciais, que define a localização ros5ível de um indiVíduo na pirãrriide educado-
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na!_- v_ou voltar a falar nesta questão mais adiante- a
ampliação da oferta de 2~ grau constitui um elemento
chiive para a ampliação da cidadania, porque ela vai melhorar as chariceS- desse cidadão nas condições atuais,
que riào serão mudadas a curto prazo e n_e_rn a partir da
educação, melhoraria as chances desse indivíduo se localizar mefhor dentro de uma hierarquia ocupacional. Tendencialmente, portanto, a idéia seria ofer~r o ensino de
lJ grau a todos os cidadãos. Entretanto, essa política não
pode constituir prioridade, Isso ficou bastante claro nas
discussões_ feitas na manhã de hoje, uma vez que o Pafs
está longe de universalizar a oferta de }9 grau, que seria
prioridade rnáxifna e que, inclusive, ê c_Qndição mínima
de viabilidade até para a expansão da oferta de 2"' grau.
A curto prazo, a meta sc~_ria, então, tentar absorver os
egressos atuaís-:do 1"' grau. A médío prazo, a par de providências para garantir a universalização e <i" qualidade
do enSino de ]"'grau, cumpre expandir a rede física e os
recursos destinados ao custeio do 2~ grau, dando-se especial importância à preparação de professores competentes e comprometidos com um projeto de ensino volta_çi_o
para os interesses das camadas populares. Não vou me
estender sobre ess~... Mas, ao mesmo tempo, qualitativamente,_ o seu treinamento se parece mais com o pessoal
de nível superior. Ele, também, é mais sistemâtico, ele
também, pennite maior dom[nio do processo de trabalho, não n9 mesmo nível de profissional de nível superior, mas, -ao· ilível que 6xatamente perinita a interme-diação _qUe este tipo de -peSsoal faz dentro da empresa, ou
seJa, _aq1:1etC: de traduzir as .diretrizes gerais de planejamento da emPresa para as tarefas específicas que são
atribuídas ao operário que trabalha na linha de produção. Diante disso, da forma como a empresa trabalha
dentro dela, a gente poderia falar da existência de uma
pedagogia que existe dentro -da própria empresa e que
não é a mesrga pedagogia do sistema escolar, mas que
tem com ele múltiplas relações. Uma delas eu jâ falei,
essa pedagogia da empresa tem o sistema escolar cerno
uma infra-~~rutura que fornece o pessoal chamado treinável, o pessoal preparado para ser submetido a esquemas específicos da empresa. Mas, ela tem uma outra relação que mostra Uma extrema perversidade, ou seja,
para o indivíduo ser admitido mesmo_a cursos, a treinamentos não diretamente controlados dentro da empresa
mas ao sistema sob o qual o setor empresarial tem mais
poder de decisão, como pOr exemplo SENA I, SENAC,
este indivíduo tem que ter um _nível de escolaridade normal. Portanto, com este esquema de dois sistemas quem
ficou excluído da escola propriamente, fica excluído,
também, deste segundo sisfema e ê prejudicado duplamente. Então vamos ver que e&ta questão deve ser discutida amplamente, porque, como se vê, ela ê co_ntraditória
com a·qu~a -idéia talvez um tanto romântica.que.o--Rluno
tem e de que a população tem que talvez o aumento de
ní~e[ de esJ?olarid~d_e da população acabe por gerar empregos, acabe pai riielhorar realmente as chances, Até
que ponto a profissionalização é realmente um trunfo
importante para obtenção de uma posição na hierarquia
ocupacional.
Nesse colitexto",-como_ en"tender esta idéia que hoje parecer ser bastante consehsuàl e que é importante recuperar o qUe existiu do- ensino profissionalizante e que se
perdeu na diluição .decorrente da Lei n"' 5.692. Não vou falar mais sobre magistério, porque meu tempo já está -esgõtado e a Miriam vai tocar nisso tambêm.
Mas, as escolas técnicas federais, por exemplo, são hoje
objeto de uma discussão digna de que se deveria fazer
sua revitalização neste sentido, o que significa revitalizar?
Si"gn-ifíca: voltar ao que as escolas eram antes, trabalhando dentro de uma perspectiva de pedagogia muito ligada à empresa, voltada para uma preparação para dis~
puta r um posto dentro do mercado de trabalho? Ou esta
revitalização poderia ter um outro sentido dentro deste
contexto de escola voltada para a ampliação da cidadania, em que o Estado assumisse que é função dele a amplil.lção desta cidadania e a abertura de maiores oportun-idades educacionais permitisse maior democratização
desses esquemas de ensino.
De qualquer maneira; só terminando, parece-me ,;,_
que a política de prOfissio"flalização tem que·ser estabele-
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cida com muito cuidado. Não se pode perder o que já
existe, o ensino têcnic-o -_ industrial é uma conquista, é
um espaço, que, por mais quejâ tenha esta4o na linha do
adestramento~ é sempre um espaço mais aberto para se
discutir o fazer do traOa\hador. E nesse-pon-fo, ele leva
vantagem sobre a pedagogia da fâbrica, a pedagogia da
empresa propriamente dita. Não me parecer ser ne(;eSsário, atrelar, biunivocamente, o ensino profissional ministrado no~ grau ao mercado de trabalho. As saídas,
as várias formas de se levar a questão, sem que seja necessário esse atrelamento.
Agora, uma questão importante é o custo do ensino
profissionalizante de bom nív-el, porque o que vimos em
relação ao fracasso da profissionalização pela Lei n\"
5.692 foi que, realmente, o baixo níVel do ensino prejudicou o que existia de eficiente neste sentido. O custo é alto, inclusive em tennos de oportunidade para o aluno,
porque, se a profissiOnalização não for um triunfo real,
porque ele vai gastar seu tempo fazendo alguma coisa
trabalhosa e cara. Então, é preciso ·que, no primeiro momento, se tenha escolas de bom nível ampliando-as na
medida do possível e levando esta discussão a toda sociedade civil, é preciso entender que toda essa profissibnaHzação-de 2\> grau não vai criar emprego, não vai resol_ver
o problema, a não ser o nível individual, eventualmente.
É preciso que se conscientize os alunos e a sociedade,
como um todo, de que o caminho tem que ser buscado
por outra via. A resolução de um problema individual
não sobe automatic-J.mente a passagem para um projeto
coletivo de democratização de: ensino. Então, seria importante que esta recuperação, esta revitalização do ensi- _
no no 2\> grau não perdesse de vista aquela idêia do núcleo básico c_omum a todo ensino, que se garantisse o que
já se falou de manhã inúmeras vezes, a chamada escola
unitária, onde talvez a melho_r preparação para o traba_lho esteja na compreensão das condições concretas em
que esse trabalho aconteCe~ Para isto, talvez, o aluno vã
ter maionubsfdio apredendo História, Geografia, Matemática, Português e Biologia e todas as disciplinas que
compõem o chamado saber organizado, universal, sistemático do que entrando em algumas frias de profissionã.~lização.
---ComO ·cái'lclusão disso, eu sõ queria- chamar a atenção
para quatro pontos que deveriam servir de limites para a
discussão da política de 29 grau. Acho, primeiro: não se
trata de negar a validade da política de profissionalização pura e simples, sem considerar os interesses mesmo que imediatos dos alunos;
24' __:_-o surgimento de novas formas de segmentação a
partir da idéia de recuperação e revitalização é um risco
sempre presente. Então, é preCiSo tomar cuidado, para
que boas intenções não levem a poHtica equivocadas e a
novas fórmulas de segmentação do sistema de ensino;
39 - é preciso evitar o uso autoritário de resultados de
pesquisas, utilizando-as em definição de poHticas educacionais como critério único e não com_o textualizado, ou
seja, quaisquer peSquisas- educacionais, têm que ser tratadas de forma a serem situadas dentro de um compromisso político que é mais amplo e_que, é prévio. Por outro' lado, evitar a adoção de um atendimento automático,
porque é a demanda da população e tem que ser atendido sem maiores críticas, porque esse automalismo, no
fundo, é antidemocrático, ê ilusório, \eyando o aluno a
gastar tempo e esforço em estratégias que não vão ser
realmente de grande valia para uma- democratização efetiva das oportunidades educacionais e das oportunidades
de participação como cidadão na vida do País.
O SR. PRESfDENTE (João Calmon)- DeseJo-agradecer a presença do nobre Senador Passos Pôrto, que ê o
autor de uma rroposta de emenda à Constituição sobre
reforma tributária. Se tivesse sido integralmente aprova~
da a nobre iniciativa do Senridor Passos Pôrto, a edu~
caçào em seus níveis estadual e municipal jâ estaria, este
ano, com maior volume de recursos financeiros.
Concedo a palavra à professora Miriam Jorge Warde,
que é da PUC e da Secretaria Estadual de Educação de
São Paulo.
Antes, desejo anunciar ta_mbém, a presença do nobre
Senador José Ignácio Ferreira, do Espírito Santo, que é
um combatente admirável da causa da educação não só
de nos.c;o Estado, mas, também, em termos nacionais.
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A SRA. MIRlAN JORGE WARDE- Então, a proposta é que tomemos a palavra por cerca de 10-minutOse
aí reservaríamos um tempo bom para os debates, q~o é?
Acho que estou numa situação privilegiada e não para
discutir a questão da formação do professor. Acho que
ela é privilegiada na medida que as exposições anteriores
abriram as <::.ondições para ~i_ss:utir o tema e, tr~dicional
mcnte em todas as falas, as condições em que se põem o
problema da formação do professor jâ foram expostas e
n3o é uma situação privilegiada, na medida em que o
conjunto dos pr9blemas que foram levantados, o con~
- "}ufltO das questões que foram levantadas, me obrigam a
corrch.1ções sobre a formação do professor e sobre toda
essa problemática que foi colocada a respeito da escola
de 19 c 2v graus e, menos enfaticamente, a questão do ensino superior.
Nesse sentido acho que este é_o primeiro ponto para fixarm-Os a-nOssa diScussão sobre a formãção -do professor.
Todos 9s probl~mas referentes a escolas de todQs os
giaus estão referidos e__se afunilam à questão de formação do professor. Não é por um acaso que boa parte
dos que se apresentaram antes se referiam ao fato de que
Posterio-rm-ente eu dev_eria tratar desse assunto, o que aumentava mais ain_da anün_ha responsabilidade do t_ratamento do tema.
O segundo ponto que me parece importante salientar,
também, relacionando a discussão sobre a formação_e as
disposições anteriores é de que boa parte dos problemas
levantados resultam das mazelas que sofre hoje a formação do professor. Questões levantadas a respeito do
1~> grau, questões levantadas a respeito do 2\' grau são referidas à questão da precariedade em que se encontra,
hoje,- a formação do professor, seja a nível de 2<? grau,
seja a nível do ensino superior. Por decorrência, pensar
soluções tal como se expôs para o J9 grau e para o 29
gra_u implica numa revisão pr~funda da forma como
hoje o professor é formado a nível de 2"' e de 3"' grau.
-Acrescentando a esses três pontos, há um 49 que me parece fundamental de termos no horizonte da nossa discussão, que é a questão ~e que, se, por um lado, a
atuaçào do professor e as mazelas que estão aí preserites
dizem respeito à questão da sua formação, por outro lado, essa questão não se esgota apenas na formação. Mas,
diz respeito às suas condições de trabalho, as suas condições salariais e à sua condição de trabalho no inteiior
da escola, no seio da divisão do trabalho que hoje s_e instalou dentro .da es_cola. Mas, não só da escola, n1as de
toda estrutura adminiStrativa que dirige a educação neste P<Jis, ao nível municipal e ao nível federal. Ao que eu
ffic rclífO?" Acho que os pontos primeiros são relativamente_claros para nós, ou seja. temos enfaticamente discutido, e é impossív~l_que não o façamos, a questão _das
precárias co_ndições do traqalho - baixo nível salarial
dos professores dq País, como um todo. Mas, temos discutido pouco o fato de que o processo de perda de especificidade da escola, esse processo ~ue foi conveTtendo=a
escol<! naquilo que a professora Guiomar se referia
mais um esp.aço de assistência do que propriamente um
espaço educacional, implicou para o professor a perda,
tõ.lmbêm, do _seu. Juga:r específico dentro_ da divisão do
trabalho da escola, ou seja, a sua precária formação, a
retirada do poder de decisão das suas mãos, as dificuldades de tomadas de decisões frente a uma enorme estrutura que rege a educação, acabou resultando no achatamento c.ias suas possibilidades de atuar acertadamente
dentro da es_cola e portanto ferindo, frontalmente, aquilo
que de fUndamental ocorre na escola, a relação de transmissão que cabe ao rrofessor fazer em relação ào aluno,
transmissão dos conhecimentos que lhe compete trans~
mítir. Mas, mais do que isso, tirou do professor a capacidade de entender o conjunto do funcionamento da escola, funcion-amento esse-que deterinina a sua ação-dentro
dasala.de aula. na medida que dele foi cada vez mais retirada a capacidade e a possibilidade de decidir com o
conjuntõ daqueles__que estão dentro da escola, ma.s ele foi
perdendo a capacidade de entender o próprio funcionamento da escola_e_intervir nesse funciona.mento.
E não é verdade que hoje a rede de ensino em cada Estado e no País, como um todo, carrega um conjunto de
técnicos lotados -dentro da escola, de algumas -redes estãdua.ls .onde, além do dir_etor e do professor, há um enorme contingente de têcnicos intervindQ no trabalho do
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professor. Por outro lado, é verdade que: primeiro, se ele
. não existe, el_e é impingido, esse têcnico, como aquele de-~ejúvel elemento que pode resgatar o tr~balho do professor, dado à incapacidade do professor em resolver os
próprios problemas que geram na sua relação em sala de
aulu. E, se este técnico não está dentro da escola e nem é
de.,<;cjado necessariamente para dentro da escola, ele está
pfcsente em ioda_ ~trutura administrativa que rege a
educação neste País, que faz com que o fundamental da
decisão não seja tomado pelo professor, mas seja tomado mais do que fora das salas de aula, ou seja, tomado
fora da escola nas outras instâncias da estrutura administrativa. Esses cinco pontos, no meu entender, devem
ser os norteadores da nossa discussão a respeito da questão da formação do professor. Então, de um lado, nós temos isto, essa questão da precariedade da formação que
se junta à precariedade das condições de trabalho em todos os ·níveis que eu acab.ei de colo_car. Mas, nós temos
um problema que não conseguimos resolver no País a
esta altura da vida, que é a da não formação de um contingente imenso de professores que hoje assumem as responsabilidades da educação dentro da escola, seja da
rede regular, seja fora da rede regular, isto é: nós ainda,
enfrenfamos, na inaiorí~ elos Estados, o prQblema de um
enorme contingente de professores leigos. O nosso
problemu da formaçãQ.Se bifurca, ê problema da má formação_, é problema da não formação de um enorme contTngen1e de professores. Até no Estado de São Paulo,
onde o problema do professor leigo praticamente foi resolvido, no sentido de se dar uma formação, sofremos
um problema sígi1íficativo; qUal seja a do professor leigo,
não porque ele não tenha atingido um nível de escolaridade obi'igatOria para lecionar, mas ele não tem a adeqiiãdii-esi::Olaridade para poder lecionar, que é uma variante do problema do professor leigo. Se isto é uma rea-lidade contU-ndente no Estado de São Paulo, o que dizer
de outros Est<1dos?
Acho que o que temos, como referência fundamental
para discutir esses pontos, ê a questão do que as leis que
até hoje norteiam a educação fizeram com os processos
de formação do professor. Estou me referindo à Reforma de Ensino implantada em 1968 para a Universidade e
a Reforma de 71, implantada para o ensino de I\" e 2\>
graus. Acho que é mais do que consensual o fato de que
essas reformas afetaram a escola, como um todo, de maneira negativa e afetaram, de uma maneira contundente,
de maneira violenta, o processo de formação dos professores para essa escola.
No entanto, afirmar, este fato não pode nos levar,
como freqUentemente está ocorrendo em nossas discussões, _de que essas le~islações que ainda norteiam a escola
em todos os seus graus tenham Interrompido um adequado procesSo de formação ou adequados processoS de
formação do professor, seja a~ ilfvel secundário, seja a
nível superior. Supor isto é supor que nós vínhamos caminhando na direção de aC_ertadas formas de preparação
do professor para assumir as suas tarefas. Se acreditamos, então, que essas reformas representaram um violento golpe no processo de formação, não pode ser verdadeiro adimitír que nós vínhamos em acertados processos de formação de professores. É verdade, que em alguns cer1tro~. _em a!_g1:1maS localidades, enl algumas regiões, h~viam alguma_s experiências e até algumas instit_uições apenas que v_iÓham buscando caminhos adequa. doS. cujos alcances cluantitativôs eram bastante pequenos e cujo poder de repercussão também era pequeno. A
reã1idade que efetivamente traçava no País até o momento da promulgação desta legislação era mais para o negativo do que para o positivo; sem, mais uma vez, considerar o problema da reprodução do professor leigo. Estou
falando do proces_so de formação efetiva. Está óbv-io
que, quantitativamente, esta formação não vinha porcaminhos adequados, jã que vfnhamos reproduzindo o
professor leigo. Segundo, não estã tão claro, mas ê preci~
s-o afirmar, que não vínhamos, qualitatiVamente, Porca~
minhos adequados em termos do processo de formação.
O que é certo ê que piorou muito a situação, a partir das
lei~ que vigoram, ainda, em termos de educaçã~ bra_sileira. t-uma realidade histórica no Brasil, profundamente
relacionada ao problema das precárias condições de trabalho do professor, do seu baixo nível salarial, que o
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prnhlema da formação do professor nunca foi objeto
r.."cn1ral do.! preocupação dos dirigentes. Foi-- e muito do-. int~,;kdu<li~ que buscamm um caminho adequado
pM;t u educ;lçào brasileira. que buscavam colocar a edu·
c;u;<.HI m..::slltll qw.:: '>t'tll muita claraa de qual era o rumo
<ltkquado purr~ a estruturi.l social. como um todo, mas,
púr a educação no caminho de auxiliar a ..::sse caminho
Slli.'Í<tl a aet!rt:H ns seus passos democráticos, No enta_nto.
da parte dos dirigentes, é mais do que evidente_. no nosso
[()np:o processo educacional, que a questão da formação
do rrofcssnr nunca foi objdo de considecaçào devida. Se
nns lembrarmos que tt primeira lei de ensino no Brasil,
d..: 1827. passu rasteiramente pela questão da formação
dn rrofc~:•or rara a e:->coh.l elementar e só voltamos a fa~
lar - nós não, o<: dirigentes ·-· só voltaram a falar na
L!Ucslàn da formação do professor para a escola elemen~
ta r cm 19411, só por esses dados temos clareza de como a
questàl) da formação nunca foi objcto especial de consi~
deraçào. P~recc-me que esse não é o falo isolado daqueles que vinham sendo colocados, ou seja, de que a escola,
em específico, c a educação, em geral, nunca foram objeto espcch1l de preocupação. Ora, a fase mais crítica c
mais evidente desta desconsideração está, no meu enten~
der, na forma como se trata o principal agente dessa es~
coi<.L Quer dizer, não se pode ter uma desconsideração
em relação à educa_ção e em rela_ção à escola, ~atando
bem, formando bem e adequadamente, o seu principal
agente. Essa é a fase, no meu entender, mais gritante daquela desconsideraçã_o a que nos havtamos referido.
Outro fato significativo, que reafirma esse meu ra~
ciocínio_de que é histórica essa descOnsideração em relação à formação do professor, está no fato de ·que inte~
rcssantemente, eu gosto desse exemplo, até porque ele é
atualíssimo, interessante o fato de: que quanao faztamos
Estado independente, ou faz[amo-n_os NaÇão ind~pen~
dente, então, a primeira lei que se promulgava, essa lei _de
1827 rapidamente passava pela questão da formação alguns anos após a promulgação dessa lei, baixa-se o fa~
moso ato adicional de 1834,. que interpreta que caberia
reter aos interesses do Governo central apenas o nível superior e se delegaria ao gõveriio local, ao governo provincial os cuidados em relação à escola elementar e à formação do professor.-e. mais do que sabido que aquele
governo local, aquele governo provincial era o que menos tinha condições de cuida.r dessa escola elemerltar e de
formar os quadros rara essa mesma escola. Isso que é
tão antigo e tão atual é extremamente significativo _as falas anteriores que colocavam a questão da municipali7.acão do ensino, colocando em questão o problema da
municipalização sem efetivamente dar ao município;- se-é
que é ao munidpio que se deve dar as condições de_realizacão de uma boa educação,. está posta essa questão hâ
já, pelo menos, mais-de_um sêculo. Quer dizer, não por
um acaso, relegou-se_ à província, que menos tinha con~
dição de_ cuidar da educação elementar e da formação de
seus quadros, a responsabilidade de fazê-lo e se reservou
ao governo central o cuidado daquilo que para as elites
era o que interessava, que era a formação de nível supe~
rio r,
Outro dado. só a título de exemplificação, de como é
históriCo es-se descuido, está no fato que só na década de
30 deste sêculo, é que se começou a se debruçar sobre o
problema da formação dos professores para o ensino se~
cundário pela cria-ção das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, cuidado ex_t_r~amente duvidoso, se
lembrarmos que essa formação atravês das Fac_uldades
de Filosofia, Ciências e Letras se faZia por aquele esquema de soma de algulJia coisinha a mais pedagógica à formaÇão do bacharelado e que daria, pÕrtanto, a habilitação ao bacharel para lecionar, formação rapidfssima,
aligeirada, até porque a mentalidade que grassava na~
que\e momento e que ·perdura até hoje, com algumas
pinceladas técnicas, é que o bacharel pode assumir a ta~
refa educacional e até por que, ontem, como hoje, a mentalidade que grassa dentro da universidade é que o fun~
damental que cabe à universidade formar ê, seja profis~
sional liberal, hoje duvidoso do ponto de vista da possi~
bilidade de sobrevíVê'ncia económica, o pesquisador e,
residualmente, o professor para a escola de_ 5• a _8• séries
e escola de 29 grau.
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Cnm certeza. não cahl!, no_meu entender, discutirmos
o futo de quç_a forrnaç:1n do professor universitário não
é' 0\ljdo especial de consideração. Parcce..me até uma

questão rdativ,;mente secund8ri<l diante da gravidade do
prohlcmJ da formação do professor dos outros graus de
cnsmo. O que, entào, essas leis que foram promulgadas
em 6:S e 71 tiv.:rarn a capa~idadc de agravar çm lermos
do quadrn da formdção? Começo por aquda aprovada
cm 71, a 5.692, cuja consideração geral a respeih.l da pro11ssíonaliFaçào, a Professora Umbeünà já o fez muito
bcn1 !.: d;u!L!~_tl retiro apt;nas aquilo que foi a seqUela ne~utiv:.~ par~l a formaç;:to do professor, ou seja, a Lei n9
5.692 all estabelecer a profissionaJL::ação universal e
compul_$óri.t do ensino de 29 grau,_ acabou reduzindo a
f~HillôJÇ~g_d_g p_rofcss~Jr da escola elem..::ntar a mais uma
dus habilitações dentre outras a serem mantidas pela es~
çola de 2~> grau, Quer dizer, esta é a façe niaís grífante e
muis geral_sobrc a qual podemos falar como resultante
d~1 5.692. resundo ~obre a formação do magistério.
Tínhamos uma Escola Normal cuja principal qualidade
er::t ser um locus de formação do professor, com grandes
deliôênclas de alcance q1:1ant_itativo e grandes defic_iências qualitat_iv~s que começaram a se revelar priilcipalmente :.\ rartir das décadas 50 e 60, quando a escola-pri~
rnária creSc-e.u_ maciÇamente,_ complexifiC;~y~se_ e ~ fOrJ!laçã_o dC!_professor não acompanhou asexigênci_~s~~ssa
nova escola primária, nova qUantitativamente, nova -em
te_!_mos de c_Qmptexidade e nova_, principalmente, em t~r~
mos de cliente!?. No ef]tanto a 1,ei_ n\1 5.6_92 _a_cabo~ EÕr
tirtlr dessa formação até aquilo que ela tinha d_e meJhor,
de existir um locus de formação do professor primário.
A habilitação magistério se dissolveu entre outras e, para
agr"avar o quadro, passou a se tornar extremamente desinferes.."i3nte ou pouco chamativa em relação às outras
habilitações. Não por um acaso, na maioria dos Estados,
na década de 70, verificamos um profundo declínio na
procura no curso de formação para a escola elementar,
-qL.Ier dizer', à habiiitação magistério passou a ser uma das
menos procuradas em relação às outras habilitações. En~
tão. tivemos um p-tofurtdo baque quantitativo.
Do ponto de vista qualitativo, o que essa lei acabo_u fa~
7.endo pesar sobre a formação do professor, além do que
coloquei? Dissolveu o locus de formação desse professor
e eStúOeleCeu, como condição para formar o professor
das primeiras séries do J9 grau, uma grade curricular ab~
sofutamente inespecílica, que tendeu a se agtavar no lon~
go caminhO que passa do Conselho Federal aos Conselhos Estaduais e à complementação que caberia à escola
fazer em relação a essa grade curricular. Hoje, temos
como resultante, em termos dessa grade curricular, que
--não conseguiu ·ser corrigida pela 7.044 que, em verdade,
não atacou essa questão da habilitação~mag1stériô:Ape
sar das tentativas de recuperação dessa habilitação, o
que resitftou? Um cúrso, que na maioria dOs Estados tende a existir em três anos. São P.au_lo é um dos poucos Estados que mantém quatro anos de formação na habili-"tui;;ão;· o que não quer dizer que-- consegue, em qliâtro
anos, ampliar e tornar mais aprofundado o estudo para
6 futuro p_i'oTessor das primeiras séries do !~>grau. Muito
ao contrário- e o exemplo de São Paulo é interessante,
na- medida em que ele tem hoje, efetivamente, as melho~
res condições de escolarização. Pegando então esse
exemplo de São Paulo, o que verificamos? QuatrQ anos,
onde o fUturo prpfessor sai profundamente desprepara~
do pa_ra assumir à tarefa que lhe é primordial: alfabeti~
zar. Ele não conseiue enfrentar essa tarefa. A18uma cai~
sa necessariamente tem a ver com o fato de ele estar sain~
dO de _u.ma habilitação - magistêrio não domióando as
técnicas elementares de alfabetização, ele não dOmiria as
técnicas ~!ementares dos cálculos que tem de transmitir,
lt:m -iiriia visão precaríssima da reãlidade sobre a qual
tem que falar, mesmo que rapidamente e inicialmente
para o seu aluno da primeira à quarta série. É estranhís~
simó que esta habilitação mal comporta momentos de
uprofundamento para o domínio dessas têcnicas - e estou fahmdo de São Paulo. O que dizer dos currkulos na
maioria dos outros Estados que, pelos elementos que te~
mos vivem efetivamente, prOblemas tão ou mais graves
do que os verificados em São Paulo?
O que, tamhém, essa habilitação n-ão éstá conseguindo
transmitir para esse futuro professor de J9 grau? Não es-
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tá _consegl!indo trunsmitir -~ idéiu dementar do que_ ê
educação e do que ê escola, quer d!zer, não eMfi tra_nsmi~
tirldo aS-técnicas mrnimas que o professor dev~ dominar
rara poder alfabetizar c transmitir elementos de cá_lculos
e o mínimo de conhecimento d<l realidade histórica e
geográfica, bem como O<; elementos básicQS da ciência:
de não está conseguindo auxiliar o futuro professor a
elaborar, incsmc que seja inicial e introdutoriamcnte,
uma visiio do que é educaçii11 e do que ê escola, E, por
fim, c~tá fazendo uma coisa extremamente negativa, está
twnsmiti11du, pelo tipú de conteúdo que do111ina dentro
des~a habilit.:~ção. valores profundamente distorcidos a
respeito Ua escola pública e de 4ue1n é a dientela da esco~
la pt.ihlka,
Nos G.S_t!,ldos que_ estamos fazendo e completando
sobre habilita...;ao ao Magistério no Estado de São Paulo,
estUdo esse que comporta tanto captar da parte do pro-- ft::ssor da habilitação,_como do futuro professor da escola primária, que tipo de vi~ão ele tem da escola para a
qual esse futuro professor se dirige, qllC- tipo de clientela
de_enfrer,tará, que tipo de prohlerna.;; e.;;<>a clientela lhe
apresentará, a~ visões que, tanto o professor da habilitaç~o como u fu.turo professor da escola elementar, nos
revelam que eles têm uma visão negativa da escola públi~
ca.. não_ querem- a escola púbtica, porqUe essa escola é
_ problemática, n~o gostam da clientela da escola pública,
porque lhes apresenta problemas. Ele deseja, enfim, uma
~cola modelar, risonha e franca para a qual, com certe:t.a, também não está preparado. Mas, com maior certeza, ele não está sendo _preparado para essa escola públi~
ca, complexa, que caberia a ele reforçar, Então, essas são
as maze!as. parece-me principais, que valeria a pena des~
tacarmos na nossa discussão a respeito das conseqUên~
cias da Lei n9 5.692 sobre a formação do professor na es~
cola elementar.
Com certeza, pela minha parte introdutória, eu não es~
tou sugerindo que o nos cabe é tentar superar essas mazelas decorrentes da Lei n9 5.692, buscando recuperar a antiga Escola Normal. Aquela Escola Normal está, em
termos da sua configuração e do seu alcance, condenada,
O que precisamos é reencontrar o caminho que estava
em debate nas décadas de 50 e 60 a respeito da necessida~
de d~ repensar este professor que deve, efetívamente, es~ ta r preparado para duas_ questões fundamentai~: uma,
como -se preparar para essa escola pública que tende a
uma complexificação e a uma ampliação; segundo, como
prepará~ lo para essa clientela, que _é própria da escola
pública, ou seja, chega com exigência de um primo supe~
rior do professor para poder transmitir a esse aluno os
conteúdos, as visões, os valores desejáveis a serem ~rans~
m_itidos para uma criança que passa pela escola nas suas
quatro primeiras séries.
Quanto à questão da Lei nv 5.540, que reformou a universidade, no meu entender, de substantivo, ela alterou
pouco. Do ponto de vista da formação do professor, al~
terou menos do que a Lei nl' 5.692 em relação à formação
do professor primário, quer dizer, do ponto de vista de
pensarmos na estrutura dos cursos de formaçã_o de professores. Basicamente, continuamos a ter aquele modelo
de formação do professor, onde o fun_damental ê a trans~
missão de um conjunto de conteúdos acrescidos de a[gumas- pinceladas que preparem tecnicamente o futuro professor para assumir as suas responsabildiades da_5' à 8!série e no- 29 grau. O que a Lei n9 5.540 fez, e que não é
tanto no estrutural, mas ê na própria forma de funciona~
menta das licenciaturas, foi piorar sensivelmen~ a parte
de conteúdos das licenciaturas, aligeirar esses co"Oteúdos,
e não foi só através das curtas licenciaturas. Mesmo nas
licenciaturas plenas os conteúdos foram aligeirados, fomm aChãtados e, nem por isso, seria de se supor que se
ahriu um espaço para discutir a questão da formação do
professor, A formação do professor continuou sendo re~
si dual em relação aos conteúdos. O problema é que esses
conteúdos foram sig"nificattvamente achatados e :;~.ligeira~
dos. o que torna, hoje, o professor dos últirrios anos do
l"' grau e do 2" grau, efetivamente, menos preparados
para -assumirem as suas tarefas do que aquele professor
que se formava, pelo menos, em bacharelados de alguma
cortsístência em termos de contéudo.
Que deríVações graves eu tiro a respeito disso? Quer
dizer' não ampliamos~ não melhoramos a formação dos
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professores na licenciatura. Mas, o que é mais grave, pioramos a transmissão ou o domínio de conteúdos da parte
chamada do bacharelado. Uma é essa que acabei de co-

locar: professores menos capacitados para assumirem as suas tarefas em salas de aulas; segunda: professores menos preparados para assumirem a função de educadores,
quer dizer, professores menos conquisfados- em termoS
de interesses do trabalho docente, diante da polaridade.
Ir para pesquisa, ir para a atividade liberal, para a profissão liberal, ir para cargos burocrâticos e ser professor,
em nada melhoramos e, no meu entender, agravamos o
fato de que a universidade continua acenando com interesse maior para esses outros ramos profiSsionais do que
para a atividade docente. Está claro que esse aceno se
agrava com o fato de que o professor diante das con~
dições do mercado não é ex_atamente o m_elhor remunerado. Ora, acrescenta-se a isSo o fato de que não se acena
a ele com o interesse de assumir tarefa&__ educativas, quer
dizer. não se acena a ele o interesse político e s_ocial de assumir as tarefas educativas,

O que tende a resultar disso, ·de saindo das licenciaturas profissionais que se dlrig"em à área de educação não
se interessando pela educação e não tendo vontade de
permanecer na área de educação? Duas tendências que
estamos verificando extremamente graves. Na medida
em que as outras áreas profissio-nais não se abrem a ele e
ele tem que permanecer dentro da escola, ele tende a ter
em relação à escola uma atitude corporativista ou seja,
par pagar apenas a título de exemplo: ele" se dirige para a
escola para dar aula, como psicólogo, como sociólogo .
No entanto, o seu interesse não é na sala de aula e ele
tende a ter, em relação à escola, mais o interesse de que
essa escola abra a possibílídade de comportar um sociólogo, um psicólogo, ou seja um fonoaudiólogo do que
assimilá-lo como docente dessas áreas; ele não quer educação; ele quer ser o profissonal que o bacharelado for~
mou, ele não quer ser o docente dessas áreas. Ele tem que
chegar na escola, ele tem qu~_ chegar para as estruturas
administrativas e cobrar delas o quê? A abertura de es~
paços corporativos dentro dessa escula; alegando o quê?
Alegando que essa escola funciona mal, porque ela não
tem o psicólogo, não tem o sociólogo, não tem o fonoaudiólogo, não tem o nutricionista, e não tem não sei quantos outros profissionais qUe são -indispensáveis para que
essa escola funcione bem. Então, ele prefere estar nessas
atividades, obviamente, porque no seu modelo_de profissional essas atividades correspondem mais aos seus interesses, à sua- formação do que a atividade docente. Esse
ê, no meu entender, hoje, um dos maiores reforços em
termos de desvalorização do trabalho docente e o agravamento das condições de atuação.
Vou levantar um último ponto, respeitando o pedido
do Senador, que diz respeito ao seguinte: parece-me calamitoso o fato de que estamos hã mais de uma década vivendo, assistindo e participando de um processo de agravamento da formação do professor, seja a nível de 211 ou
311 grau. Essa constatação, que não é só nossa, mas que
perpassa toda a estrutura administrativa da Educação do
M EC até à estrutura municipal, tem gerado tentativas de
reação para resgatar esse quadrO, para tentar salvar esse
quadro calamitoso, no que se refere à formação do professor. No entanto, essas tentativas de recuperação são
absolutamente ineficazes, pelos motivos que expus e pe·
las razões que meus antecessores já colocaram, isto é, são
tentativas que, em verdade, não contemplam o redimensionamento dos processos reais e-regulares da formação
do professor. Eles não contemplam uma revisão efetiva
do lugar do professor dentro da escola e, mais do que isto, eles açambarcam essas tentativas de recuperação, eles
açambarcam recursos altíssimos que se alocam em algumas regiões, têm efeitos precal'fSsifuos e, como eu disse,
efetivamente, não colocam a formação do professor em
outro caminho que não seja regular e comun.
No meu entender, é preciso encerrar, rapidamente,
com essas tentativas isoladas, absolutamente precárias
de tentar focalmente recuperar ou revitalizar o processo
de formação e pôr a questão desse processo de formação
como um dos principais alvos dessa política, da qual estamos nos referindo desde a parte da manhã, que é a da
efetiva democratização da.escola de 11' e 21' graus. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Joà_o Calmon) - Concedo_!\._
palavra ao Professor Jacques Veloso, da Universidade de
Bra~ília, que discorrerá sobre o tema- Financiamento
du Educução.

O S"R. JACQUES VELOSO - Inicialmente~ desejo
agradecer à Comissão de Educação e Cultura do Senado
Federal, na pessoa do seu Presidente Senador João Calmon e do Senador Fernando Henrique Cardoso, realizaa
dores dessa oportunidade de diálogo.
Meu tema ê Financiamento da Educação e gostaria de
tratá-lo, iniciando por uma breve discussão das políticas
econômicas do_ passado recente e das políticas tributárias, também, porque ê .nesse contexto que se situam,
no meu entender, as políticas de financiamento da educação.
Em seguida, gostaiía de fazer uma breve caracterização do que hoje são essas políticas de financiamento
da educação para, mais tarde, passar à discussão do que
me parece ser duas questões chaves do financiamento da
educação _no P.aís, que são: o salário-educação e o novo
preceito constitucional que regula o financiame-nto do
ensino.
TodOs- hós co-nhecemos as políticas concentradoras de
renda e de riqueza que foram implantadas no País há
cerca de 20 anos. Todos sabemos, também, que o sistema
tributário nacional não chega a ser sequer um paliativo
para _essas polítlcas que achatam os salários da_ maioria
- da população brasileira. A título de exemplo, citaria estudos recentes que mostram que, dos 25 maiores contribuinte~_no ~a(s, _ele?_recolhem Imposto de Renda equivalente a 2,5% dos seus rendimentos anuais. Emquanto isso, os trabalhadores que percebem um salário mínimo
mensal e que estão isentos do imposto de renda entregam
ao Estado __quase um terço dos seus ganhos em tributos
índiretos, que são altamente regressivos.
As políticas econômicas que vêm sendo perseguidas
no País têm resultado num empobrecimento das camadas populares e, com ísso, vem-se intensificando sua
grande evasão e repetência na escola de 1~> grau.
O Programa da Merenda Escolar, cujas ações vêm
sendo ampliadas, passou a ser uma necessidade premente pa1'a contingentes cada vez maiores de alunos diante
do aumentada subnutrição das crianças, que ê resultante
-dessa viOlenta queda do poder aquiSitivo da maioría da
população. E o que vem ocorrendo é que boa parte dos
recursos que são hoje destinados à merenda escolar, que
é sem dúvida indispensável por uma questão de sobreviVência desSas crianças, correspondem, de fato, a uma redução das verbas que poderiam estar sendo destinadas
ao ensino, à manutenção do desenvolvimento do ensino
público, fosse outro o padrão de vida do trabalhador
brasileiro.
É assim que vemos como o achatamento dos salários
que transfere renda do trabalho para o capital e rebaixa
o padrão de vida do trabalhador vem exigindo ).lma in~
jeção crescente de recUrsos públicos em atividades que
são acessórias ao sistema de ensinO, que não são as atividades fim do nosso sistema de ensino.
t preciso- destacar, também, e me parece que os professores vêm setldo" grã._ndes Vítimas dessa política de
·.achataffiento salari<il, e com os salários cada vez menos
competitiVOS, para não falar nos níveis irrisóríos que vigem hoje em muitas regiões pobres do País, torna-se, evi~
cientemente, cada vez mais difícil recrutar profissionais
competentes e qUe sejam dedicados ao seu trabalho.
A modifiCãÇão desse quadro não é fácil, porque Os Estados e Muilicípios encontram-se com sua capacidade financeíra esgotada, o qu"e resulta da centralização de um
pro_cesso de concentração de recursos nas mãos do Governo da Uni_ãoJ
_
Esse esgotamento ·da capacidade financeira dos Estados e MunicíP-iOs exigiu, a partir de 65_, uma série de medidas que foram tomadas, colocando nas mãos da União
Um--poder crescente de captar recursos, via taxa-ção, em
detrimento da capacidade de tributação dos Estados e
Municípios. Podeimos ilustrar, mais uma vez, esse fenômeno, com ma-is alguns números. No período 64/69, a
distribuição dos recursos arrecadados no País, no planQ
federal, estadual e _municipal, ê da seguinte ordem. À
União cabia, em \964, cerca de 50% do total da receita;
aos Estados, 44%, e aos Municípios, 6%. Ao final da -dê-
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cada, em 1969, a União tinha aumentado sua fatia para_
6D_%: os Estados tinham sua parcela r_eduzida para 35%; e
aos Munidpios restavam apenas 5%. Essa natureza concentradora do processo que se iniciou após 64, prosse~
guiu nos anos seguintes e, durante o final dos anos 70,
sobretudo mais recentemente, com o declínio da atividade econômiCa em relação aos anos ~'Milagre Brasileirou.
Nos anos 80, com a recessão que foi implantada no País,
caiu substancialmente a arrecadação dos Estados e dos
Municípios, caiu a da União. A União, de fato, considerando as relações que se estabeleceram no seio da sociedade brasileira vem conseguindo, de certa forma, recuperar ou compensar esses decréscimos potenciais, por assim dizer, no sistema tributário. Conhecemos o FINSOCIAL que foi criado há dois anos. Além disso, conhecemos- todos nós, no nosso bolso de cada dia, as modificações que vêm sendo introduzidas no imposto de renda,
modificações essas que resultam em aHquotas que não
vêm acomapanhando o ritmo da inflação e, com isso,
evidentemente, aumentam os tributos arrecad:idos pela
- União, embora em prejuízo dos assaJariados.
Apesar desse esvaziamento da capacidade financeira
dos Estados e Municlpios, é nesse contexto que o MEC,
recentemente, vem discutindo e sugerindo uma municipalização do ensino. A esse respeito, acho indispensãvel
dizer que essa possível municipalização coloca uma
questão básica, qual seja, a da capacidade financeira dos
Municípios em assuinlr o 1~> Grau. E a resposta a essa
questão, evidentemente, é negativa. No atual contexto,
com a baixíssima capacidade financeira dos Estados e
_rytunicfpios, qualquer tentativa de municipalização, a
meu ver, irá representar um esfacelamento do Sistema
Nacional de educação. Só se poderia pensar numa municip_alização do ensino de li' Grau, se fosse também pensada urna revisão profunda das relações de poder entre a
Uniã'o, Estados e Municípios, juntam-ente com alterações Substanciais nos_princfpios de mecanismos de ar~
recadação de tributos e de alocação de receitas entre es-sas três esferas da administração pública.
Esses são alguns aspectos do contexto em que vêm
sendo conduzidos as políticas de financiamento da educação. Essas políticas, formuladas e conduzidas sob _a_ égide do autoritarisnlo, no qual o Poder Executivo- s-ubmetia o Legislsativo Federal à sua vontade e no qual a
Uniilo não respeitava a autonomia que a lei confeie às
administrações estaduais e municipais, só poderiam ser
antidemocráticas, como, de fato, foram e como, de fato,
vêm sendo. E o caráter antidemocrático das políticas de
financiamento revela-se, também, no meu entender, na
sua formulação à rev_elia da sociedade civil e no seu descompromisso com o ensino público.
Creio que é ocioso reiterar esse compromisso que tão
comentado foi hoje, pela manhã. Talvez baste citar um
exemplo, o fato de que a matrícula nas quatro primeiras
s_éries do Jl' Grau, nos últimos dez anos, cresceu abaixo
do sim pies crescimento populacional no País.
Nesse regime em que vivemos, que tem sido marcado
pela opressão da trabalhador, pelo isolamento da sacie~
dade civil e pelo autoritarismo, a característica fundamental do finanCiamento da educação não poderia ser
outro senão o seu descomprorriisso com o ensino público. Um dos exemplos mais candentes, ao que me parece,
além desses que jã citei, poderia ser a sistemática de alocação de recursos da- salário-educação, de sua cota estadual para a compra de vagas nas redes privadas de ensino, em detrimento da expansão da rede pública que não
vem sequer atendendo ao ·aumento relativo da demanda.
Tudo isso indica, com meridiana clareza, a necessidade de rever-se, em profundidade, as políticas de financiamento da educação que deveriam estar comprometidas
com o ensino público. Nessa divisão surgem duas questões chaves - uma dt::las é o salário-educação e a outra,
é o novo preceito constitucional, conforme referi há pouco.
Cabe, inicialmente, recuperar um pouco a história dos
últimos dois ou três anos__do salário-educação, para que
possamos entender o que ele hoje vem significando.- No
inicio dos ano 80, mais preci'samente em 82, estabeleceuse _uma nova alíquota de 2,5_% a ser cobrada sobre a folha
de pagamento das empresas e a ser cobrada, tambêm,
sobre .o salário-base dos sócios, diretores e outros diri:
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gentes de empresas. Na _mesma ocasião es~a.belece_u-S~1_
~s~y~m~~omo il~s_tracão, __crescerrt,prop_orcionalmente na
ainda, _que seria cobrado um percentual de 0,8%, menos
receita da firma à medida em quea firma diminuiu de-tade l %, sobre o valor comerçial dos produtos rurais. Mas
.manha, ou seja, as firmas menores pagam mais, em ter_mos__de ,~ua):_~c;e_ita: pa!a o INPS, para a Previdêncí~- Soesse rne:Smo decreto que _estabelecia essas diversas incidências, ao mesmo tempo sustava a cobranç~ sobre ova- Cial àO que Us firmas grãTides. E-a razão ê óbvia. As firlor comercial dos produtos rurais e sobre o salário--base
!1'1-ª-~-~~p-ºr~~S__:~:ª-_C?__t!l_~!fl!tJ~-n~lv~_~_!!!:m~~~-~e-obra, a~ _fi rdos dirigentes de empresas.
mas_lJlaior~s são mats intensivas em capital, ou· seja,' as -firma-s 'maiores-empregam ma-is maquiná ria =e m-enos tr'aRegistremos esses dispositivos que estavam no espírito
do legislador, quando foi revisto o salário-educação em
balhadores e _a~ menores empregam mais trabalhadores e
1982. A partir daí, creio que é importante observar,
menos maqu1nária. Logo, pagam maiores encargos soquanto ao salário-educação, que a sua incidência sobre a
ciais em relação à sua receita. Daí que modificar" a -incid~_nç_iª dQ__!!ª-1_ª-_rio_:_~l:l~açª<:_> _pa~~ 1:1~-~~t.erna_t~a_ ~_O.!flO a
folha de pagamento das empresas onera o fatQJ tr~baUw_,_
Portanto, eleva os custos do t(abaUtQ.em r_elaç_ão_aos cu&r~.i.ta br~~a das empresa_~ significaria ~~Sti-ibUir rilaístos do capital. Essa incidência é assim um elc;me:nto i~ibí- équit_aüva~êiile os ~ncargOs g.u·e hoje peó~rtzaffi as emdor de um risco maís elevado da ei'(pansão das oportuni- _____ presas pequenas. Se são a~ empresas pequenas que emPl-egam, TefaUVUITieiltt:;-mils mJo.:ae-obra, enfao-;-rium -dades de emprego, pois as empresas, supondo constantes
os demais fatores, darão preferência ao uso de tecnoloprocesso da recuperação da economia, desonerar as empresas pequenas significa, também, por essa via, contrigias intensivas em capital, em detrimento daquelas intensivas em mão-de-obra.
- buir para um aumento do ritmo na oferta de novas oporOra, se a t~ndência do desenyolvimento capitalista."~
tunid::~des de emprego.
justamente no sentido da utilização das te_cnologias in:.... Esle~ -pareeé-me- Sei" um ponto-chave do salárioeduCaÇão:-o-outro ponto-chave baseia-se no neceSsário
tensivas em capital ou poupadoras de mão-de-obrª'_Lta_[s
contribuições que onerem o fato r trabalho simplesmente
compro"miSSOCOril o ensino Público que define uma-poliintensificam essa tendência. Em_ situações de lent<? crescitica democrática de fiOanciam-e"ntó. Nesse sentido, então
menta e_conômico, como,-afiOal, esse ano parece (iue es-=--seriao -necesSarra--'uma_--outr-a: tuudanç.a no saTáriotamos vivendo, isso significa que ã expansão das oportue-:du_c_aç_ão, _segundo entendo. Creio que Se trata de
riidades de emprego será mais vagarosa do que em sicaracterizá-lo_ fundamentalment_e como um recurso
tuações em que o f::~tor trab::~lhp não fosse pond~ado,
PUbliCo que~ portant_o, deve s.er destinado essenciah-nente
como ele o ê hoje, qlú~ é o salário-educação.
_aoerfsnlo-p~rcó.~es~e-sen~Jdo, de~~m ser revogadOs
Logo, parece-me que a incidêilcia da educação d~ve
-os-dispositivõs legaiS que pefffiiú~m a aquísiêão de vag"ãs
ser modificilda, removendo-se o ânus sobre o fator tra·n·o'-en-sinO'"j:ifiVadci"Cie-19 -orau-e·aqueles que permitem
balho,_que ele hoje representa. Uma alternativa para ess~
-qUe ·a- etnpresif' disponha dos recursos do saláriomodifiCação seria fazê-lo incidir Sobre- a receitas; brut~
eductição, como se eles não pertencessem, no seu espíridas empresas. Isso distribuiria proporcionalmente: esse
to, aos. cofres públicos.
A sugestão que aqui fica, portanto, é de que resguarencargo entre as empresas e essa modificação seria de
dados Os caSos das empresaS que--já--mantêm uma-esCola
certa fOrrria, ·análoga a uma cobr~nça sobre o v~lor ~merc.:íal dos produtos rurais, como já está previsto na le- _
fiLiblica gratuita -para os empregados e para os-seus filhos
gislaçào em vigor. Da mesma forma, se vamos fazer incie;-rCSsálVaâica-cipÇão da continuidade dos e,studos dos
dir a cobrança do saláril)-educri.ção Sobre a receitã bruta
-'-6tnp"ieg-àdo'S"é dos seus filhos _no e_nsinO piiVãdO; áqudes
das empresas, implicitamente estaremos tanto co-Q.ip.rlao
_9.9-_~j_il estão_~tuda1,1~~o n'? ensillO'p!iv<l:_da_,·.dev~~.iàse_r,~esobre CJ fato r trabalho como sobre o fato r ~apitai. !a!!!_:___
dada a u~ilização de r~ursos _do Sa1ã-rfõ:-eaUCaÇão-pór
bém a_í estaria incluído. de forma indireta, a remune- ~_[)i\rl~ das-em-presaS para qüe-elas indenizassem seus emração dos dirigéntes-das empresas, remuneração-essa que
-r;figtrd<JS~pélCiifestuâOSque \•êilflazendo no ensírio partifoi excluída da incidência do salário-educaçãt;>.
tUfar ·e ·parã_..qi.re _el~S. m'ontaSsein_ Stiáj__prõprias esCofãs.
l{'esSflivádoS-OS"'"CâS&f·conCretõS- já'vJgentes e, segundo
Ê relevante, parece-me mencionar que, na defesa dess<\_
essa sugestão, o salário-educação gradualmente assumimodificução de incidência, deveria ser rechaçada ~ falária um caráter efetivq_ de cojsa pública.
cia dos efeitos em ca.scata,.R~cc:_ntemente. quando se dis"---- Eu. passaria agora à questão da Constituição Nacional
cutia nos gabinetes_ ministeriais a mudança das al(quotas
e da União.
da previdência social, qUe resUltaram num pacote, há
Tod-os conh-ecelnos o novo Preceito constitucional
cerca de um ano e m_eio, contemplava~se a incidência da
para o financiamento da educação proposto pelo emicontribuição previdenciária sob"r'e o valor agregado das
nente Senador João Calmon, mediante o qual fixou-se a
empresas, sobre aquilo que adicionado a um produto duvinculação_ de um percentual mínimo de 13% da receita
rante o processo de transforrriação e geraÇão desse proUC imPOstos, q-ue -deveria ser aplicada pela União na maduto. O argumento para essa modificação é o mesmo
nutenção e no desenvQlvimento do ensino.
que apresentei agora, ou seja, desoneração, remoção do
Conforme parecer da Contultoria Geral da Repúblico.
ânus sobr.e o fator trabalho,
~; d_Q próprio Conselho Federal de_ Educação esse diSposi-õra:..ileSsüOCãSiãõ~ alegaVa-se que raiêríncidir os entivo é auto-aplicável. Mas o- Poder Executivo do_ Govercargos sociais sobre o valor ::~gregado das empresas resul_no Fed~raJ..t-..~1_<!-o_.~e!:!_ de~compromis~_Q_co!!! o_ ensino
taria num efeito cascata. Qué éfeito é &.>se? A empresa,
público no País, vem desenvolvendo manobras com visao ter o seu vafor agregado taxado, repassaria os custos
tas ao descumprimento da letra e do espírito desse dispodessa taxação para a·consumidor. Isso é uma falácia. No
sitivo constitucional. Em outubro do corrente anQ, ensistema em que vivemos, capitulista, um setor oligopolíviou 1}1enJ?agem ao Cong~so Nacional, acompanhando
zado bastante desenvolvido, essas empresas de olígoum projeto de lei que regulamentaria o§ 4q do art. 176 da
pólio que detêm um controle razoável sobre mercados de
Constituição__ FederaL Vate comentar brevemente este
fatores e sobre mercados de produtos, evidentemente, reproJeto~ p_ãra que se tenha uma-Tdéi_a -do que se-está __ tenpassam para o consumidor quaisquer acrésCfffio"s rióS __ _
tando fazer.
seus custos de produção. Dessa forma, os custos dos enNeste projeto, o Executivo vem se valendo da mais
cargos sociais já estão repassados para o consumidor, há
ampla definição das atividades educativas a serem finanmuito tempo, e as empresas menores fazem o mesmo, se-chldas com os recursos vinCuhidos. Paia isso conflincfe-S"e
guem os passos maiores, embora talvez o processo deintencionalmente educação com ensino.
more um pouco mais de tempo para se concretizar.
Ao definir as desjJesas com manutenção e desenvolviNesse sentido, então; o argumerito dó efeito cascatã,
mento de ensino, o projeto remete a definição das ativino qual o principal prejudicado seria o consumidor;perdades abrangidas pela legislação de Diretrii:es e Bases da
de, no meu entender, toda e qualquer validade. Não ê,
Educação Nacional, rrias a_crescenta a essa remissão que
então, em função dele que deveríamos evitar mudar a iné
feita toda uma gama de outras atividades que desvircidência do salário-educação.
tuam o espírito da Constituição, Exemplo, o projeto inA favor da mudança d_a incidência està ainda_,_ como
--clui nas despesas com manutenção e desenvolvimento do
mencionei há pouco; uma distribuição mais equitatrva·-ensino aquelas reaHzadas com o sistema militar de_ ensidos encargos do salário-educação. Um estudo rea1izado
no em seus diversos níveis. Inclui, tambêm, as despesas
recentemente mostra que as contribuições previdendecorrentes de pesquisas e estudos realizadas por insticiárias, não o salário-educação, as previdenciârias, que
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tuiçõ_es e entidades de qualquer natureza, não importa
quais sejam, desde que as pesquisas e estudos estejam
voltados para o aprimoramento, a qualidade e e.xpansão
nacional do ensino. Inclui, também, atividades de natureza_ ~portiVã e cultural, caso estejam inseridas em algumas programações_ de ensino que são vagamente concei_tu adas nOteX1ci-dOpr-ojefCi de lei. Por fim, aparentemen1e. para- n()ssa Surpresa, inclui, também, despesas que caM
beriam à Previdência Social e não ao sistema de ensino,
pois considera os dispêndios que "decorram de manutenção de pessoal i nativo, estatutário, originário das institL_tiçõe_s d~ _ensino_ po_r ocasião da sua aposentadoria".
- Cõmo se Vê~ O-projeto utiliza todos os artifícios possfveiS, para que a União não precise aumentar a destinação de seus rCursos ao .en.~t_no no País..
E o projeto, seguindo essa diretriz danosa aos intereses
da educação nacional, propõe certas exclusões da receita
de impostos sobre a qual deveriam ser calculados percentuais de vinculaçãQ. Segundo o texto do projeto, por
exemplo, seriam excluídas as receitas de impostos com
des_tinação específica e com vinculação prevista na Constituição. Logo o total de recursos sobre os quais seriam
computados os percentuais fica reduzido por essas vinculações._que o projeto propõe excluir,
E, por fim,_9 que aliás já foi objeto_de denúncia do Senador João Calmon pelos jornais, o projeto, continuando nas suas tentativas de esvaziar as verbas para o ensino, prevê que a diferença entre a receita e a despesa efetivamente arrecadada e revisada seria compensada no
exercício seguinte. Ora, sabemos que a prática da União
é de prever níveis de receita abaixo das el{pectativas
reais, não apenas por questões de contabilidade e segu·
rança, mas, também, sobretudo, porque isso detxa nas
mãos uma considerável soma de recursos decorrentes do
e_xcesso de arreca~ação dura~te cada ano fiscal.
E evidente que o acerto de contas no exercício seguinte
implicará numa drástica redução do volume real de recursos que seriam repassados para a educação no País,
devido ao poder corrosivo das altas ta1tas inflacionárias
que hoje temos.
Entendo que uma política de financiamento voltada
para uma educação democrática deva estar comprometida com o ensino público também gratuito em todos os
-seu:;.nfyeis,_·-·-~.
Creio que essa é uma exigência por uma questão de
princípio, exigêrl:da que hoje assume um carâter de urgência diante do abandono a que vem sendo relegado o
ensino público no País.
Nesse espirita eu avançaria uma interpretação ao teor
do§ 4q, do art. 176 da Constituição, no sentido de que os
recursos.vinculados da União, no seu percentual mínimo
de \3%, deveriam ser aplicados apenas com a manutenção e desenvolvimento do ensino público.
Excluem-se dessa despesa de manutenção, evidentemente, aquelas_de_assistência social e hospitalar, mesmo
quando ligadas ao ensino, bem como auxílios e- sUbvenções para fins de assistência cultural, conforme define
a Lei de Dirêtrizes e B,:ases da Educação Nacioml. nq
4.024(61.
..
- . .
Eu caracterizaria, ·então, como despesas com a manUtenção do desenvolvimento do ensino público, única e
exclusivamente, aquelas que se referem à administração
e atividades-fins das redes de escolas _e universidades do
sistema de ensino mantidos, direta -ou indiretametne,
pelo Ministério de Educação e Cultura e pelas secretarias
estaduais e nilln~çipaís de educação.
Concluindo, desejaria sugerir algumas diretrizes para
o financiamento da f!ducação numa transição -deinocrâtica~ tendo em vista- os_.comentários gue fiz anteriormente.
Esse financiamento estaria comprometido como educação públicã e gratuita em todos os níveis.
MPürã a e<tentuat'ãdQÇão-de:5Sã&-mecttdas, erliendo que o
Congresso Nacional terá um papel fundamental, pois
elas envolvem significativas alterações na legislação vigente. Já foram, na sua essência, mencionadas e gostaria
de recuperá-las. Essas modificações na legislação e outras modificaçõeS -são necessárias ao financiamento para
uma educação democrática.
O primeiro aspecto ê o do estabelecimento de novas
relações entre a União, entre os Estados e Municípios,
pUuta~os pelo respeito à Federação e peJa autonoiitia
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esfera-es--

que a legislação assegura Sildminlstrações na
tadual c municipal.
O segundo ponto seria a adoção de uma poHtica econômica que se preocupe com O social, fixando e permitindo salários justos, restabelecendo poderes aquisitivos
das camadas majoritárias da população, Com isso seriam reduzidas as pre.c:;sões que hoje pesam sobre o finan-

ciamento da educação, pressões essas que captam recursos das atividades-fins da escola, destinadas às atívídades
acessórias que são hoje cada vez mais ampliadas.
O terceiro ponto seria a realização de uma reforma tributária com profunda revisão dos princfpios e mecanismos que regem a arrecadação dos tributos e a distribuição das receitas, tendo sempre em vista o fortaleci~
menta da Federação e a diretriz de dotarmos os Estados
e Municípios com capacidade financeira à-altura dC suas
responsabilidades com o ensino de l~> e 2~> Graus. sem
essa reforma tributária, nem os Estados, nem os Municl~
pios terão condições de pagar salários dignos e prover
condições de trabalhos estáveiS Pára o magistério. Sei-ii
isso serâ vã a maiOria dos esforços para a recuperação do
ensino no País.
Um quarto ponto, trata da revisão da concepção e dos
mecanismos do salárioMeducação, resumindo o que disse
há pouco, primeiro, mediante a recuperação do caráter
de coisa pública do salárioMeducação, destinando~o, essencialmente, ao ensino público. Segundo, modificando
a sua incidência de modo a não onerar o falar trabalho e
de forma a não penalizar a pequena empresa, incentivando, assim, um processo _de mais rápida geração de novas
oportunidades de emprego e distribuindo os custos do
salário-educação. de modo equitativo entre as·e-mpresas.
O quinto ponto, ao qual me referi por último, o cumprimento da letra do espírito do§ 4, do art. 176, da Constituiç-ão Nacional, alterada por proposta do Senador
João Calmon, envolvendo a destinação de verbas para o
ensino que satisfaçam os percentuais inínimos durante O
ano fiscal e não com o acerto de contas a posteriori. ExM
clusão :das despesas com atividades, tais como: cultura,
desporto, assistência hospitalar e assistência social. São
essas, entre outras, aquelas atividades que deveriam ser
exclusivas do conceito de manutenção do desenvolviM
menta do sistema de ensino.
E por fim, avançando na interpretação da norma
constitucional, a meu ver, no interesse público, a desti~
nação do percentual mínimo de 13% da União, unicamente dos sistemas de ensino mantidos, direta ou indiretamente, pelo Ministério de Educação, pelas secretarias
estaduais de educação e pelas secretarias municipais de
educação. Com essas modiflcaçõ6s esüiiam sendo criadas as condições para a recuperação, para a melhoria e
ampliação do sistema público de ensino, sobretudo e
principalmente a nível de I? grau, sem o que entendo que
não será possível construir a transição democrãtica no
País.
Era isso que tinha a dizei-~- Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Registro, com o maior prazer, a presença do nobre Senador Gastão M tiller, que é o Vice-Presidente da Comissã_o_ de Educação e Cultura do Senado.
Declaro iniciados nossos debates e aguardo as inda~
gações dirigidas aos eminentes conferencists de hoje.
A SR• MARIA LUISA - Queria fazer uma colocação- ao Professor Jacques Veloso, se existe algum dimensionamento do volume de recursos que a educação
tem, de pedidos de empréstímos do BIRD e do BID, e
que grau de controle se tem sobre isso e, se dentro do fi.
nanciamento da educação, haveria alguma medida de estabelecer controle desses empréstimos?
O SR. JACQUES VELOSQ_- Acho isso indispensãvel, acho que esses controles são indispensáveis.
Os financiamentos da educação que vêm sendo obstruídos junto ao Banco Mundial vem causando, em boa
parte dos casos, efeitos desastrosos à educação nacional
e às próprias finanças do País. Sabe-se, desde há muitos
anos, da construção de escolas no Nordeste, por força
desses acordos, em localidades que não têm alunos ou
nas quais os municípios não tenham condições de manter as es_colas. Elas hoje lã estão feChadas, sem alunos,
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boa parte daS áianÇaS do nordeste coritinuam
sem freqüentar escola de I~' grau.
- -- saoe::se; úúli.-bém, que no bojo do aUtoritarismo em
-que e.~SeS empréstimos foram contraídos, os interesses da
educação nacional nem sempre foram consultados. Mas,
se forain consultados, os interesses da Secretaria de Planejamento em manter a balança de pagamentos em situação semimelhorada, ou seja, sabe-se que não foram
pou-cos os -emprés"fimos contiãídOs por insistência dessa
Secretária de Planejamento, no intuito primordial de ob~
it:r moedas fortes para o País.
- t:, sem dúvida, indispensável que numa nova política
de linancíaffiento- os empréStiinos Sejam "tratados no intere-sse da educação nacional e sejam amplamente discutidos e não definidos a portas fechadas, como vem sendo
feito.
--

··--·A SR• GUIOMAR N. DE MELO- Sr. Presidente,

gostaria de acrescentar, quanto a esse problema dos empré.<:.timos externos, que eles, em geral, trazem no bojo,
também, uma orientação a respeito da área da educação.
-Acho que o exemplo talvez mais contundente sobre
iSso foi a êXigêõciá do Banco Mundial, ao conceder cer~
tos empréstimos, de que o País elaborasse materiais regionalizados para o ensino de aprendizagem, que redundou na enorme quantidade de cartilhas regionais, com
vocabulário extremamente local, que revelam um exces~
so de zelo ao linguajar local, revelam toda uma estratégia
de retirar o aprendizado da norma culta e da norma verbal predominante das crianças que estão sendo alfabetizadas por este material. Acho que há, também, além da
questão da dependência económica embutida nos em~
préstimos exteinOS, O l'iobfeffia da dependência ideológica. É interessante se fazer notar.
A SR~ MIRIAN JORGE WARDE- Devemos, tamM
bém, fücalizar, a exigência de que esseS empréstimos fossem utilizados em determinados projetas, para enfatizar;
essa sua idéia, porque o projeto é uma forma mais fácil
de controle. Está certo? As metas q-ue estão aí embutidas
são muito mais facilmente controladas através de projetõ-:Um é esse(jue voCê coloCou, o OUtio é d:is escolas técnicas, cujo teor ideológico é fortíssimo e cujo alcance de
melhoria da forJ11ação de mão-de-obra é_ evidente que é
mínima. Junto esse dado à exposição da UmbeHna, torna bastante claro a que fim vem esses empréStimos.

A SRA. GUIOMAR N. DE MELO- (Fora do microfone)
A SRA. MARIA LUISA- Temos lã alguns empréstimos do BIRD. onde, subliminarmente, haveria aquiM
sição quase obrigatória de material de informática ou de
tele-educação~ Então, acho que numa reflexão mais
adiante seria do que é que, por via empréstimo, estamos
comprando de tecnologia. E, na verdade, dentro de uma
contradição em que a economia de educação deveria investir na intensiva mão-de-obra. Estamos, exatamente,
também, na economi_a da educação a investir intesivai'nente o capifal. no caso em equipamentos, em tecnoloM
g1ã -da educa_ção. Acho que teremos de ter coerência,
também, dentro do sistema educacional.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Gostaria que
a Professora se identificasse para efeito de gravação e depois para a parte taquigráfica.

-.o-

A SRA. MARIA LUIZA- Maria Luiza Angelin, da
Católica.

O SR. PRESIDENTE (João Caimon)- Obrigado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.

·o sR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- ln- feliZmente, pelas razões_ que expus a V. Ex•, não pude estar Presente no iníciO da reunião, mas pude ouvir a parte
final e_acredito o seguinte: _estàmos caminhando já para
t_e.rmos algumas diretrizes sobre o que fazer na educação.
Parecf!_ que, nesse sentido, esse nosso encontro de hoje foi
positivo. Não se trata só de termos objetivos, que femos,
mas como é que se chega lã, quais são os caminhos.
_ Acredito que a reflexão sobre os meios disponíveis é in~
dispensável. Quando fiz uma introdução antieconomia,
preciso refazer Um pouco, uma reflexão sobre os meios
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disflonfveis é algo indispensável. E como a ênfase foi
muito grande nesse sentido - acho que com propriedade, agora ~---creio que séria de utilidade se nós pudéssemos ter esse tr"ãba\ho reunido numa publicação, rapidamente. Quando digo rapidamente, é para que tenha efeito prático sobre o Governo e sobre o Legislativo. Espero
que a· partir do ano que vem tenhamos mais possibilidades de legislar sobre um conjunto de matéria, embora
muitos dos nossos companheiros de Comissão não têm
como permanecer, porque temos dez Comissões, simultaneamente, e votações no plenário. Hoje é dia de concentração de votação. seguramente as reflexões feitas
aqui vão ser assimiladas pela Comissão de Educação e
se_rão depois úteis ao Plenário do Seitado, na hora devo~
taçào de leis.
Então, a minha sugestão é de que, o quanto antes, pudéssemos ler uma publicação, mesmo que não seja uma
publicação muito completa, caprichada, mas que tenha
efeito prático. Somado isso aos seminários qUe têm sido
feitos pelo PMDB e as outras iniciativas não partidárias
sobre educação, acho que estamos- com um conjunto de
elementos informativos suficientes para dar a guinada. O
que vai faltar, já foi dito de manhã, é a tal vontade política. Essa vai caber a nós todos juntos de desencadearmos
um processo efetivo de mudança.
Proponho, então, que se publique.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Muito obrigado,

O SR. JACQUES VELOSO~ Gostariadef~er uma
pergunta.
V. Ex• passou-me às mãos, um pouco antes de minha
palestra hoje, um estudo incisivo e muito preciso, embora sintético, a respeito de como está se descumprindo o
novo preceito constitucional do financiamento da educação. Os números aí estão, em suas mãos, e eu creio que
eles devem ser divulgados nesta Comissão para os cole~
gas e Sena_dores aqui presentes.
Oe modo que é mais do que uma pergunta, é um pedido que faço a V. Ex• para que nos elucide a respeito de
como estão sendo reduzidas, como estão sendo negadas
as verbas que a educação nacional deve ter, segundo a
nossa Constituiçiio.

O SR. PRESIDENTE (João Caimon)- A SEPLAN
elaborou o orçamento para 1985, desviando da área do
ensino; âpenas do nível Federal, quatro trHhões, setecentos e setenta e sete bilhões de cruzeiros.
Ela deu esse novo golpe na educação, utilizando uma
série de artifícios. Um deles foi incluir dois trilhões, duzentos e trinta e Sete bilhões na chamada reserva de con~
tingência. Todos sabemos que a reserva de contingência
não tem nenhuma destinação específica. É que só com
um golpe foram desviados da educação, para se arrendondar, os 13%, 2 trilhões, 237 bilhões de cruzeiros, mas
foram dados outros golpes.
O Ministro Delfim Netto, contrariando parecer do
Consultor-Geral_da_República, considerou comoiinpostos o salário-educação e FINSOCIAL que são, reconhecidamente, contribuições e não impostos; por outro lado. como quem gOVerna este País é mesmo o Ministro do
Planejamento, ele ignorou a Constituição - como se a
nossa Carta Magna não tivesse sido alterada, no dia 23
de novembro do ano passado, com a aprovação dessa
emenda- e incluiU no orçamento de 1985, como despesa com manutenção e desenv_olvimento do ensino, numerosas verbas do Ministério da Educação e Cultura que
não tem nada a ver com ensino. Além dos já citados pelo
ilustre conferencista, continuam a ser consideradas como
despesa com ensino, a EMBRAFILME, que financia
pornOchanctiadas~ co"iii cenas de-sexo explfcito; é ensino,
a não ser de alguffia coisa não revelável (Risos) neste auditório: a Divisão de Segurança e Informação do MEC,
que tenta o controle ideológico dos professores, todos os
esportes, sem nenhuma exceção, quando só educação
física nas escolas deveria ser considerada despesa com
ensino. E foi mais longe, ele incluiu numerosas oUtras
despesas em vários ministérios, não apens na árCa militar, como também na árei:i. do Ministério da Agricultura,
EMBRAPA e E MA TER, que são empresas benemérítas
de pesquisa, mas não pesquisa para ensino; pesquisa
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para aumento de produtividade da agricultura; Escola de
cumprimento da leL Agora, aqui foi dito que a SEP_LAN
Administração_ Fazcndária, que forma fiscais de imposto
define o qUe é função educativa e muda a rubrica e tud_o
de renda e de_consumo; o Instituto Rio Branco, para foro mais. Precisamos de fazer um esforço muito grande de
mação de diplomatas, tudo isso sob a rubrica de função
esvaziamento- da SEPLAN. Esse _inchaço que houve na
educação e cultura, função que foi criada através de LJ.ma
SEYLI)._N__fç_i___conseqgência ~_o regime autoritário. Se o
portaria ministerial;_atravês d~ todos. ~sses softsmas.. de
r_~giTT1_e__~1:li .E!~sar_p~r~_ ~utra- fase~ n~o é possíVel ficar
todas essas manobras, surrupiou, este é o verbo- mais-:--·
como está. Essas reservas de contingéncias, que sãO usaadequado, mais de 4 trilhões de cruzeiros da ârea do endas e !lbusadas, em grande parte, agora, este ano que vai
ãCôOteêer~ hoj~ estão-reunidos aí, nos Ministérios, os h~sino.
Tenho a profunda confiança_ de que todos os brasileimensdq _9overno, porque o Fundo Monetârio Internaras devem compartilhar que o futuro Presidente daReciO_f):il exi8e-uln superávit_ maior ai!:lda do que o q~e foi
pública cumprirá, rigorosamente, o seu compro_rn]ss_Q_d~apr_cs_e-º~4_Q_,__Q_af~I1J.e que 8 tri\hões. Então, não é Para
respeitar, no seu espírito e na suã letra, essa emenda
nada, é_para queimar,
função desse superávít que esaprovada por mais de 2/3 dos _D~putados e dos Senadot;J,ono.s obri@p.d.o. fi a.12~e~entar. E o_ ~~is não -~abe di~so,
res. Por enquanto, tem sido extremamente difícil a tenta_:f!ÓS não sabemos, o Congresso não sabe, a imprerlsa não
sabe, a gente Sabe, pOr acaso, qiiili"Jdo furam essa rede de
tiva de cumprimento dessa emenda. Lançamos mão de
todos os recursos que a Constituição indica, inclusive
dificuldades que há na obtenção de alguma informação.
uma tentativa de enquadramento do Presidente da ReDe modo q!Je repito o __ que disse pela manhã: assim como
pública num processo por crime de responsabilidade, de
a questão de educâção -é uma questão social, a questão
acordo com o que determina o art. 83 _da Çonstit!Jjç_ão_._
c{e enca_mi_nhamento do programa do orçamento é uma
A denúncia foi entregue, em tempo hábil, ao Presjden- -- --questãO poHtlCa-·que vai transcender o Mtnistério da
te da Câmara dos Deputados, que a reteve em sua -mesa
. EducaçãOC que vai obrigar, realmente, a um esvaziadurante um mês e meio. Depois foi designado um Depumenta de funções da SEPLA N e a um certo controle do
tado para dar o seu parecer. Hoje, esse __Deputado
orçamento por parte do Congresso, çontrole que a meu
comunicou-me, à hora de um almoço um pouco dramáver implica, também, uma autodisciplina do Congresso.
tico, porque condenou quase à inanição a Prof9 Guio~ preciso· esclarecer, também, que um dos riscos que
mar, no restaurante .da Câmara, esse Deputado anunexist~ em um process_Q_ de_abert~ra é. aquele de o Conciou que havia dado o seu parecer, transferindo a apreiresso Se deSmândar e~ começar a fazer emeridinha pata
dação da denúncia para a Corriissão de Constituição e·Câ, emen-dinha para lá, de efeitos lesivos para o País.
Ainda agora, nas emendas ao Orçamento, eu mesmo
Justiça, que certamente vai examinar o assunto Qepois
que o atual Presidente João Baptista de Figueiredo tiver
apresentei várias emendas, tentando salvaguardar a marse afastado do exercício da Presidência. Será apenas mais
_gem ~e man_o~ra do_ governo futuro. Infelizmente, as lidc-rUrlcãS Ol.l Õão--se aperceberam do que se tratava ou
um adiamento.
Realmente é ·muítQ difícil o cumprimento da Constih~o quiseram-·e·aeíX<lrãrií o ·orçamentO aniarrãdõ~-não
tuição. fsso me leva a_uma conclusão um pouco melanaceitaram essas_ emendas. Mas, agora mesmo, há emencólica: é -um anseio n-aCion-al da nossa sociedade a Asdas-i.ribuTatlãS- quenao-são aceitáveis, porque são demasembléia Nacional Co-iiStifuinte~ p·ara elaborar uma nova
gógicas,- i1ào ra:zem· ou -não fóffia:m em considei::ação a
constituição, já que istó-que aqui está riem merece 6
pr5.tica rerirde gov-erno. Quer dizer, para que· democratinome de Constituição; é uma colcha de retalhos. Infelizzemos t~do isso _é pre_~iso que nós, do Parlamento; tenhamente, a Constituição Brasileira. não apenas nos últimos
mos uma disciPlina interna que só~ pode sei realizada
anos. mas ao longo da História Brasileira tem sido sisteatravés de uin exercido mais cohtrolado das decisões
não só pelãs Tider:inÇa_s; ma-s pela opiniãó-públíca, pa-ra
maticamente, impuneme-nfé~ violada. Temos 118 artigos
desta Cosntituição- que nunca foram cumpridos, porque
-que possamos exercer com propriedade a função que nos
até hoje não foram regulamentados. Então, este ê um
deve c~\ber !Je opinarmos sobre o orçamento. Esvaziando
drama.
~-S_EPLI\N, ~umentanqº a dis~iplina d_entro do ParlaAgora mesmo, neste s.eminário, foi destacada uma rçimento_e have_ndo umgõverno Com vontade decidida d~
vindicação da sociedade_brasileira: ensino público e gr_a-___ -----º--ªr_ ênfase às questõ_es educacionais, aciedito que hafa
tuito em todos os níveis. Mas, para que possamos s_atisuma esperança. Há uma COtldição: mãntermoSSempre
fa~er este anseio da sociedade brasileira, teremq$ d,e.mo:'cantata u_ns (j"om os .ou~ros: &o:verno, parlamento- e os
di ficar a Constituição, porque a Constituição atual, não
que estão fora, os que estão nas associaçõe!! de. ensino, os
apenas a atual, mas as últimas Constituições do BrasiJ
que estão na militância profissional e a opinião pública,
declaram, no seu art. 176, que só um nível de. ensino
rorque. senão. mesmo que o Dr. Tancredo Nev~ queira,
não vai conseguir fazer,o porque outro Delfim NettO - e
público e gratuito, Cjtie é o ensino de !1> Grau; os outros,
de acordo com o_ih:m III:
n~o precisa estar na SEPLAN, pode estar eln algum ou"0 ensino público será igualmente gratuito, aléi"n
tro ·set-;_)rda burOcraCía-=-pode!OSurgir~secontra as nosdo nível do 1<~ Grau, para quantos no nrvel médio e
sas vontades de transformação.
no superior demonstrarem efetivo aproveitamento e ____ 0 SR. JOÁO CALMON _Nobre Senador_fernap.d 9
provarem falta ou insuliciêpcia de recursos-.." -- -- ---Henrique Cardoso. há um fato auspiciOso a destacar: é
que esta tentativa de_ r~gula_mentação do§ 49 do art. 176
E as Constituições, não apenas a última, já no regime
está seôdo feitO atravéS de urri "prOjeto ·ae regulam-enM
autoritário. mas as Constituições anteriores, inclusive, a
taçi.'ío ·enviado Para o Congresso. Entretanto, temos pelo
democrática Constituiç!l_o de 1946, tem mais este item,
item IV.
--- ----- iliCrioS esfe'f\Oder, fora de qualquer dúvida: modiftcar
este_ projeto de regulamentação, elaborado pelo Poder
"0 Poder Público substituirá, gradativamen_te, o
Executivo_.
regíme de gratuidade no ensino médío e nQ superior
Infelizmente, há um outro d-etalhe _que é_mais preocupelo sistema de concessão de bolsas de estudo, l}lepante: a Ministra da Educação, professora Esther de Fidiante restitu_ição que a lei regulará."
gueiredo Ferraz lembrou, na abertura de um simpósio
do qual V. Ex~ foi um dos mais fulgurantes participantes,
Este finalzinho é que nos salvou do ensino pago em
que, por ocasião da tentativa de regulamentação de um
nivel de 2'i' e de 3'i' Graus. Portanto, é necessário _que to~
artigo anterior da Constituição, o Cúngresso Nacional
dos nos empenhemos nessa mobilização nacional, para
levou onze anos para aprovar essa regulamentação, onze
que a próxima Assembléia Nacional Constituinte cansa~
aO
os. E um~ra-li:f qi.te óeve nãiner"rnotivõ de orgulho para
gre este anseio nacional de en?ino público e gratuito- em-oroder Legislativo, para o Congresso Nacional, mas
todo:; os níveis.
isso"""é-LimTato da História da Educação Brasileira.
São estes os csclarecilnerii_Oj: gue-eu p_q_deria fornecet
=--!\" f\.flnlslrada Educação proclamou, orgulhosamente,
ao professor, que fez uma eXcelente dissertaç~o sobre ft::_
------nõstmpóStO-promõV!do pelo jornal O Estado de s. PauM
nanciamento e educaçãO, o professor Jacques Veloso.
lo~ -qUe o -P"õc1er F:ú!Cutrv-olevou apenas- dez meses para
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO el_a_bor<JI. atn,J,v~ de 1,111Jj1_Çomissã;o_Interministç~ial,_~se
Gostaria de fazer um pequeno comentário quanto à
projeto_ de regulãmenta!;ãõ dõ diSPosi_!Jvo constitil~iOha~.
Entretanto, o trabalho da Comissão lnterminísÚ:riàl foi
questão da aplicação da emenda Calmon. Há um com~_
promisso efetivO -do Dr. Tancredo Neves, no sentido do
riiOdTII~CJOPelo ~infstro do Planejamento - e o pto-

em
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fessor Jacques Veloso já destacou que várias alterações
forafn lntroduzida:s; que ilão colistavlm da regulamentação original, suônietida à apreciação do Consultorgeral da República e aprovada pelo Presidente da Repúblic~~ De maneira que cabe a nós do Congresso Nacional um esforço, para que no-próximo ano modifiquemos_ esse projeto de regula'inentação e· aprová-lo, para
que não se repita o episódio nada brilhante que ocorreu
no passado.
Mais alguma pergunta, nobre Senador Gastão
Müller'l
O SR~ GASTÃO MüLLER- Não. lnfetizrrlente, eu
estava eni Mato Grosso e Cheguei agora mesmo, vim diretamente para o Senado e gostaria de congratular-me
com o Sr. João Calmon que tem uma capacidade admirável, que consegue fazer simpósio com pequenas presen_ças.~

O SR. JOÃO CALMON- Esta iniciativa é do nobre
S_enador Fenlando Henrique Cardoso.
o-sR. GASTÃO MuLLER- ... mas, com uma presença_que marca, pelas grandes qualdiades, que é Fernando Henrique
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Muito obrigado a todos.
Está encerrada a reunião. (Levanta-se a reuníão às 16
hor[ls e- Slr=iniill!ios.)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU€RITO,
CRIADA ATRAVESDA RESOLUÇÃO N' !,DE 1985,
"DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES
NO TRANSPORTE MAR[TIMO BRASILEIRO E ESTALEIROS NACIONAIS".
11' Reur-.ião~ realizada em 21 de maio de 1985
Aos vmte e um dias do mês de maio do ano de mil novecentos~_oit~ota ~ ~_nco, às d~z horas e d~ ntinutQS, na
Sala de Reuniões_ d.ã _Comissão de Economia, presentes
os SenJwres Sen?d_or~ Virgüio Távora (Presidente), Alexandre Costa, Marcelo Miranda (Relator) e Roberto Sa~
tu~nino, reún~-se a Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada através da Resolução n'i' 1, de 1985, destinada a
apurar irregularidades no Transporte Marítimo Brasilei~
ro e Estaleiros Nacionais.
DeiXam d~ Comm~.rtcer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Benedito Ferfeira, Alfredo Campos,
Josê Lins e a Senhora Senadora Eunice Michiles.
fuVendotlifmero regimental, o Senhor Presidente_rleCf~r_<'!- a~er-tcis.o~ traba:lhos Qa Comissão e passa a palavra
ao Comandante Man_oel Abud, ex-Superintendente da
SUNAMAM, que inicia seu depoimento fazendo u__ma
síntese dos eventos que determinaram o rumo da M_arinhu Mercante no Brasil e relata, ainda, sobre o II Plano
de Construção Naval.
PiOs-segUTOCio, passa~se à fase interpelatória, quando
usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Senhores
Senadores Roberto Saturnino e Marcelo Miranda na
qualidade de Re~tor.
Finalizando, o Senhor Presidente agradece o depoimento, determinando, em seguida, que as cotas taquigrâficas tão logo traduzidas e revisadas sejam publicadas,
em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, José Augusto Panisset Santana, Assistente da Comissão_, _lavrei a presente Ata que, lida e apro·
vuda, será aSsinãda pelo Senhor Presidente e irâ à publicação.
ANE:XO À ATA DA 11' RE:UNIÃO DA COM/SSXO PARLAME:NTAR DE: INQUE:R!TO.CRIADA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N'~ I, DE
/9R5. DESTINADA A APURAR lRRE:GULARfDA DES NO TRANSPORTE MAR{TIMO BRASlLETRO E ESTALEIROS NACIONAIS, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMRNTO DO CO- .HA.I\'DANTE MANOEL ABUD, EXSUPERINTE:NDENTE: DA SUNAMAM, QUE: SE
PUBLICA COM A DE:V!DA AUTORIZAÇ.4'0
DO SE:N/fOR PRESIDE:NTE DA COMISSÃO~

-p~df.nte: 'Se[úl~Or Virg_llio Tiivora
Relator: Senãdõr MarCelÕ Miranda
(fntegra do Apanhamento 'raquigráfico da Reunião)
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de renovação da Marinha Mercante, com a simUltânea extinção das taxas que vêm sendO-Ccif:iradas, e
na cfiação do Fundo de Marinha Mercante, constituído de parte da referida taxa e de outros r~ursos.
Destina-se a taxa a garantir financiamento às empresas privadas de navegação para que possam repor as unidades em tráfego e mantê-las em adequadas condições de operação. O Fundo deverá ser
aplicado na reposição e ampliação da frota das em~
presas oficiais de carga geral, em investimentos e em
financiamentos destinados à construção -e a_mplbção de estaleiros de ~onstrucão naval
Posta em prática tal medida, ter-se-á formado o
mercado potencial existente para embarcações. Até
agora, _as aquisições têm sido feitas de forma intermitente, impedindo o surgimento da Indústria de
_co_nstru_çõ_es navais, pela impoSsibilidade de garantir-, régularmente, encomendas aos eventuais investidores.
Na indústria de construções navais deverá ser assente, entretanto, a futura expansão dos transportes
por água, de que ora tanto se ressente a atividade
econômica nacional.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio TávOra)-:..:.... Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião.

Ouviremos hoje o depoimento do Ex-Superintendente
da SUDENE, o Com. Manoel Abud.
Gostaria de pedir a S. Ex~ que todos os documentos a
que fizer menção ou que achar necessário para lastrear
as suas afirrilativas sejam entregues à Comissão, que deles tirará cópias, e logo após os devolverá a S. S• Tem a
palavra o Com. Manoel Abud.
_
O SR. MANOEL ABUD - E)lm~' Sr. Senador
Virgílio Távora, Presidente desta Co_missão, Exmo~' Sr.
Senador Marcelo Miranda, Relator desta Comissão, Srs.
Senadores:
Convocado por Vossas Excelências, aqui compareço
pura prestar o testemunho e os esclarecimentos ao meu
alcance sobre os assuntos que aconselharam a esta Casa
baixar a Resolução n9 l, de 1985, que formou esta Co~
missão de Inquérito.
Os motivos apontados são _todos da maior relevância
para um dos mais importantes e_ significativos segmentos
da economia nacional._
__
Peço-lhes relevarem, se tomar alguns minutos do pre~
cioso tempo de V. Ex•s para fazer um pequeno histórico
dos eventos que balizaram o rumo da nossa Marinha
Mercante, para que os acontecimentos do presente não
sejam examinados independentemente de suas ligações
de causa e efeito, tornando-se assim passíveis de serere
interpretados e analisados sob padrões de conjunturas
totalmente diYersas daquelas a que pertencem.
Também é neces&ário conllecei:-se o_ eSpírito que orientou a construção da poHtica que há quase quarenta anos
vem norteando o transporte aquaviârio nacional e a indústria de construção naval que o apóia.
Uma grande parte do_que lhes falarei e: do que lhes responderei quando perguntado, é o que ainda me lembro
de fatos que ocorreram, enf sua maioria, há cerca de dez
anos e, portanto, passíveis das evemuais fa.lhas da. memóiía humana. Os demais foram extraídos de alguns documentos que consultei.
Apresentarei também números que colhi aqui e acolá,
que, embora não sendo oficiais, são bastante confiáveis.
Servirão para ilustrar alguns fatos e proporcionar a
Vossas Excelências termos de avaliação. Em deco_rrência
de ter o cruzeiro perdido o seu valor comparativo, homogeneizei as quantias cm dólares americanos, usando
para o programa 75/79 a sua taXa de câmbio, ou seja,
Cr$ 7.404 por dólar.
Nos demais casos, usei como índice de conversão a
média aritmética entre os valores de compra e venda do
dólar estabelecidos pelo Banco Central do _Brasil para os
dias I'? de janeiro e 31 de dezembro de cada ::mo. Esse valor difere ligeiramente do usado pelo Governo para efeitos de planejamento, mas é mais real.
Os resultados são apenas indicativos e não contábeis.
As contas foram feilas com minha calculadora de bolso;
não com os computadores.
Em 7 de março de 1941, pOrtanto no Correr da-Segun- da Guerra Mundial, o Presidente Vargas criou a Comis~
são de Marinha Mercante, hoje SUNAMAM, destinada
a disciplinar a navegação bra::tileira fluvial, lacustre e
maritima. O mesmo ato indicou as fontes da receita que,
completada com dotaçilo orçamentária, poderia serdespendida na subvenção dos__~;erviços deficitários da Marinha Mercante c no financiumento de aquisiçõeS õil COnstruções de navios, bem com_o r_cparos e no aproveitamento do material flutuante.
Terminada a guerra, começou a batalha pelo desenvolvimento e as disposições- do Decreto-lei .n9 3.100,
mostraram-se inadequadas __à_ ampliação do transporte
aquaviário que o crescimento da economia nacional estava exigindo.
Assim, em !9 de outubro de 1956, o Presidente Juscelino envia ao Congresso Nacional Mensagem 541, de
!956, em que se lê:
•·Na forma do Artigo 67 da Constituição tenho_ a_
h!Jnra de apresentar a Vossas Excelências, acompanhando exposição de motivos. do Ministro da
Viação e Obras Públicas, 9 _incluso projeto de lei
destinado a mobilizar recursos financeiros para a renovação e o desenvolvimento da Marinha Mercante
do Pafs e da indústria da construção naval.
A medida proposta pelo Ministro da Viação e
Obras Públicas consiste na instituição de uma taxa

-

Certamente nãO sei-ã possível alcançar a normalização dos transportes marítimos, fluviais e lacustres
sem- ·que o PU:íS-construa suas embarcações dispendendo o mínimo de divisas possível.

o~ -~spectos essenciais desta questão já foram,
aliás, éxposlos ao Conselh? Nacional, n~ mensagem
que lhes dirigi por ocasião da abertura da_ atual
-- -- seção legislativa_ O Governo, pelo Ministério da
-Viação e Obras Públicas, prosseguiu na elaboração
de outros projetas de leis, pertinentes à organização
administrativa das Empresas Oficiais- de Navegação, bem como a nacionalização dos serviços portuários do País.

A_mobilização de recursos financeiros nas bases
ora propostas constitui, entretanto, providênciaS
preliminares a esse programa governamental e para
el\l solicitQ -especial atenção de V. Ex•s, já que concerne a um dos setores _mais carentes de uma vigorosã- gção governamentaC"
O projeto de_ lei,_ encammhado por esta_ Mensagem
transformou-se na Lei n<:>_3.381, de 24 de_ abril de 1958,
que criou o Fundo de Marinha Mercante e a taxa de Renovação de Marinha Mercante e deu outras providênelas.
O Artigo I Y deu-lhe a destinaçào cte prover recursos
paru a renovação. ampliação e recuperação da frota merC<.lntc nacional e para o desenvolvimento da indústria de
construção naval.
O Artigo 31' que relaciona as aPlicações-específicas em
seu Inciso IV:
~·Em prê-mlo, à- Construção Naval no País que
não ultrapassem a diferença verificada entre o custo
da produção nacional e o preço vigorante no Mercudo Internacional."
O Artigo 8'? -deú::rmma que se cobrará, como taxa de
Rcnovaçã.o de Marinha Mercante, uma taxa adicional
ao frete líquido devidO pelo transporte de qualquer carga, no valor de I :5% na saída de porto nacional, no comércio' de cabotagem e fluvial, ou nele, entrada, no CQmércio com o exterior;

O Artigõ -9<:> determina que a· Cobrança da taxa de Renovaçà_o de Marinha Mercante_vigorará pelo prazo mínimo de 25 anos e, depois desse prazo, não será suspenso
senão em virtude de lei especial; e
O Artigo !O determina:
~) que constituirá reCeita ao Fundo de Marinha
Mercante, o produto arrecadado pelas empresas de
proPriedade da União, pelas empresas estrangeiras
e pelos armadores nacionüis em decorrência da ope·
ração ·de navioS estrangeiros afretados;
b) que o produto arrecadado nos mais casos será
creditado em co-õta especial sob o título de taxa de
RcnOvãção de Marinha Mercante.t em nome do propifCfário da embarcação, cujo serviço deu lug;;~.r à
arrecadação.
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Ainda nesse ano, ao regulamentar a Lei nl' 3.381, o
Governo definiU- os ohjetivos da Política de Maríriha
Mercante a seguir:
··a) Proporcionar à frota mercante brasileira de
cabotagm capacidade de transporte conduzente
com as necessidades da economia nacional.
b) Aumentar a frota brasileira de longo curso de
acordo com as neceSsidades da ecónomia nacional.
c) Dotar a Indústria de Construção e Reparos
Navais da capacidade economicamente aconselhável para o atendimento das necessidades, a longo
prazo, da economia e defesa nacionais.
d) Assegurar às embarcações brasileiras nfvel
técnico compatível com uma exploraçãO eficiente
econômica.
e) A utiÚ.Zaçijo econômica da capacidade da Indústria de Construção Naval, pela programação da
renovação e expansão da frota mercante nacional.
f) utilizar nos. máximos ~onomicamente possíveis os fatores de produção nacionais, a fim de assegurar índices crescentes de nacionalização em todos
os setores dos programas que organizar.
g) Dar preferência à gestão privada dos empreendimentos, reservando-se o Estado às funções
disciplinadoras, fomentadoras e supletivas; e, em
qualquer caso, procurar assegurar que os métodos
de gestão e sistemas de organização das empresas
sejam compatíveis com a natureza dos empreendi~entos e ofereçam condiçjjes de exploração económica."

Sobre estas bases de apoiou todo Q trabalho de reimplantação da indústria de construção naval e da renovação e ampliação da Frota Mercante Nacional.
Sob a égide da Lei nl' 3.38 I, foi encomendada aos estaleiros nacionais, no período 1959-1960, a construção de
17 navios com 76.340 toneladas de oorte bruto.
Os efeitos da Lei, entretanto, por muitas razões, demoraram a ser sentidos e, em ! 961 mereceu especial
atençãO do-Conselho de Ministros no Pi-ograma apresimtudo ao Congresso Nacional pelo então PrimeiroMinistro Tancredo Neves, em setembro de 1961. ·No
Capítulo VII desse documento, lê-se:
"Construção Naval- Como ocorreu com a Indústria Automobilística, a Construção Naval, entre
nós, vem-se desenvolvendo por meio da conjugação
du iniciativa privada com os estímulos governamentais. Em 1965, a capacidade de produção anual deverá elevar-se a 150.000 toneladas DWT. Todavia,
para se atingir tal meta é indispens~veJ que o Governo conceda especial atenção a essa indústria,
assegurando-lhe a continuidade de encomendas, de
modo a absorver a capacidade ociosa, e
aumentando~lhe o apoio financeiro por meio do refôrço do Fundo de Marinha Mercante."
Seguiram-se contratações de 167 embarcações com
uma capacidade de carga superior a 700,000 toneladas, o
que efetivamente emprestou substância e novo alento ao
processo de afirmação de uma indústria vit:.d à nossa soberunia.
Consciente da importância do renascimento da pre7
sença do Brasil no mar, dirigindo~se a seus pares sobre a
implantação -da Indústria de Construção Naval, o Deputado Afonso Celso assim se exprime:
••A Indústria Naval é uma das que nos oferece
avisadas lições. Aqueles que tomaram o alto encargo de fazê-la renascer, haveriam de inspi~ar-se nessus liç.õ.es como o fizeram, a fim de que ev1tados fossem os fracassos primitivos.
Muito se faz por conseguinte, pam compreensão
exata do objetivo que me tràs à tribuna, traçar em
largas pinceladas, embora, o histórico dessa Indústria, porque na verdade ela nasceu, morreu e agora
renasce em nosso País."
Em 9 de abril de 1962, o ent1:ío Ministro da Viação e
Obra:. Públic<~s, e hoje Senador Virgílio Távora, que preside esta Comissão pronunciou, imbuído deste mesmo
espírito, o discurso de inaug~raçào, <?Om que abriu o J9
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Simpósio sobre Sisfemas de Propulsão de Navios do
qual me permito .reproduzir alguns trechos:
"Felizmente, graças aos interesses e a energia dos
homens de empresa, nacionais e estrangeiras, e à visão demonstrada pelo Governo brasileiro, o ambiente modificou-se radicalmente e hoje jã construimos navios com razoável tndice de nacionalização,·
que deverá atingir em breve a cífra de 90% com a
implantação já ~esolvida de três fábricas de motores
Diesel Marítimos de grande porte e fabric_ação de
chapas de aço adequadas à Cons_trução Naval."
"Entre os problemas básicos que necessitaremos

resolver, paru que não se estrangule a nossa econom"ia, que se espande cm rítíino acelerado, situa~se o
do transporte sobre água, tanto _marítima quanto
fluvial."
Os Latos aqui relatados mostram o apreço que os Po~
deres interessados da República vêm dedicando ao projeto lançado pelo Presidente Juscelino, prestigiando o
cumprimento da lei dele resultante, a qual desse modo,
transformou~se no instrumento de execução da poHtica
que conduz à concretização de import::tnte anseio n"acional.
Em junho de 1966 é promulgada a Lei n"' 5.0~ que
dispõe sobre o intercâmbio comercial com o exterior. No
seu bojo foram incluídos dispositivos que permitiram à
Comissão de Marinha Mercante (hoje SUNAMAM),
administrar o uso da Marinha Mercante em Harmonia
com a nossa pollticu de comércio_ ~terior_.
Em 30 de maio de 1967, a Comissão de Marinha Mercante edita a Resolução n"2.99S, que declara que o tráfego marítimo entre o Brasil e os demais países deverá ter a
predominância dos armadores nacionais do País exportador e importador das mercadorias.
A seguir são baixadas outras resoluções atribuindo a
armadores privados concessão para explorar finhas
navegação internaciona.ís, em associação com o Loyd
Brasileir9,
Complementando as citadas resoluções, foi baixada a
Resolução n"' 3-.131, de lO de novembro de 1967, que-fi-xou em 40% a participação dos armadores· nacioitãis dos
paises importador e exportador, reservando 20% para os
armadores de 3~ bandeira.
Esse conj~.mto de resoluções, destinado a reter em
mãos brasileiras o mfnimo de 40% dos fretes deCorrentes
do transporte das mercadorias que constituem o nosso
Comércio Internacjonal, é conhccida_çomo a política do

oe
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Inspirada em nossa política, a UN(."'TAD adotou, a 7
de abril de 1974, o código de conduta para as conferên~
cias de fretes que, com a adesão de numeros-os-j:nifses,
modificou radicalmente u política de transporte marítí~
mo internacional. As nações fracas, com esse respaldo·
polftico esHio formando suas frotas para libertarem-se
progressivamente da interferência do frete marítimo dás
nuções desenvolvidas no seu comércio exterior e, portan~
to, no seu desenvolvimento.
Pan.l dar sustentação a nossa p'olítica de fretes e evitarque a renascente Marinha Me_rcante Brasileira viesse a
ser destruída por uma predatória concorrência da_ Armação estrangeira, outras__ providências eram necessárias.
Em decorrência, fOi baixado, em 2 de julho de J969, o
Dc..::reto-lei o':> 666, conheddo como a Lei de Reserya cie
Carga, que instítuiu a obrigatoriedade de transporte etn
navio de bandcim brasileira, das mercadorias importadas por qualquer órgão da Administração Pública Fede-ral, E::oladual ou Municipal, ou que fossem beneficiadas
com qualquer favor governamental.
Sem navios em quantidade suficiente, todas essas providências torna-se-iam puluvras ocas, sem sentido prâtiço, sem substância económica.
A necessidade de se prover9s armadores nacionais, estatais c privados, com os navios aesejados e _indispensáveis, tornou~~e ínadiúvel.
No Governo Cósta e Silva, foi detectada a urgente necessidade de substituírem-se os navios adquiridos no· ex~
terior, que já começavam a não mais atender oS reclamos
do nosso comércio marítimo, sendo lançado então um
Plano de Emergência, o qual ·roi constituído de 85 em-

ba~cações com 473.000 toneladas de Porte Br~to, assim
_Coi1Siillifa_t:- . - -_·
--~-

11} Importação de 10 liners de 12.000 toneladas
de Porte_ Bruto;
b) Constr_ução no Br1,1sil de 24 tiners, de igual
porte, II cargueiros de- 5.100 toneladas e 40 -Qutras
emba_rcações maiores. O ressarcimento do excesso
do preço nacionUl sobre o internacional foi previsto,
na dat;J., em 53.5%.

Sob a égide da Lei n9 3.381, o Ministério dos Transportes enviou ao_ Preside11te da República, Exposição de
Motivos n9 166, de21 de outubro de 1970, onde propõe a
execução do Programa çie Construção-Navall971ji97S,
visando a produzir no mencionado período, navios no
lotai -de 1.600.000 toneladas de porte bruto, ao custo
aproximado de CrS 3.054.000.000 (trés __ bilhões
cínqücnta e quatro milhões de cruzeiros), correspondentes a
US$ 658.7 milhões.
O custo_ do _Prog_r.\l_ma, a preços de 1970, seria assim re.sumido:
US$
Cr$ 10'
Valor da produção a preços internacionais
(PJ)
465.8
2.159,5
Ressarcimento
de
custos
(prêmio)
(41%)
192.9
894,5
Valor Total
3.054,0
658.7
O.s ~:.':ur~~~ r~r,U a execução do programa seriam:

e

Participação dós Armadores
10.0%
Créditos externos
19.4%
Fundo Marinha Mercante
4I.3%
Orçamento Federal
29.3%
Total .... ~--~-···········~ ......--·-,..,--.100.0%
A Exposição de Motivos n"' 67, de_3- de novembro de
1972, encaminhada pelo Ministro dos Transportes, informa ao Presidente da República que a· principal dificuldade encontnlda para compor- o Programa de Construção Nav~al, 1971/1975, situou-se llo descompasso
eXiStente entre a, composiçãO da demanda nacional e as
caractedsficas dã Capacidade de produção dos estaleiros,
uma vez que apenas um estaleiro do Pais possuía condições adequadas para a construção de navios com porte
superior a 30.000 tpb, enquanto que' a demanda identificada se constitulría de navios_ com porte superior a
100.000 tpb. Com o advento do Programa 1971/1975, os
estaleiros da fSHrBRÃS na Ponta do Caju, e VEROLME em Angra dos Reis, realizaram investimentos no
"sentido de se adequarem a evolução tecnológica da indústria naval, capacitando-se a construir navios de porte
superior·a-100.000 tpb.
Desse modo, 84.1% do volume fisico e 61.1% dos re~
cursos destinados a novas encomendas foram alocados
a_os dÓis ~taleiros acima mencioilados, por serem oS anicos em Corydições de.atender ao--Programa de Supergranelciros.
.o Ministro dos Transportes proPõe então um "acréscimo de t!ncomendas de volume físico em torno de 200.000
tpb para manter a continuidade de funcionamento dos
estaleiros de çapitat nacional, ou sejam MAUÁ, EMAQ,
CANECO e SÕ, ao custo de CR$ 793 milhões de cruzeiros, equivalentes a US$ 171.2 milhões, sendo Cr$
572..500.000~ (quinhentos e setenta e dois mílhões e meio)
o preço internacional e CR$ 221.500.000 (duzentos e vintC e·um mirhões e meio de cruzeiros) o ressarcimento de
custO (Prêniío 38.7%), correspondentes, respectivamente,
a USl 123.4 US$ 47.8.
Outro acréscimo foi destinado a dois proJetas para
empresas de navegação do Alto Paraná e do Médio São
Francisco, ao valor de Cr$ 29.400.000 (vinte e nove milhões e quatrocentos mil cru~eiros), a preços de 1972,
corre:~pondentes a US$ 4. 7 milhões.
A"Lei nl' 3~381 foi revogada em 30 de dezembro de
1970, pelo Decreto-lei n9 1.142 que, fixando em 20% do
frete o va1or do Adicional do Frete para a Renovação da
Marinha Mercante, deu-lhe a seguinte desttnãÇão: 50%
para -o Fu~do de- Marinha Mercante nos casos que espe-

e
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cifica e 50% paru o Armador Nacional que produziu o
frete com hl;ivio de h~_!ndeira -nacioilaf que opere; esse benefíci_o_ foi estendido ao frete produzldo por embarcaçãO
afretada de outra bandeira, enquanto estiver substituindo tonelagem equivalente, em construção, para armador
nacional.
O Decreto-lei autorizou utilizar-se o Fundo em emptêstimos a empreSas nacionais para a construção de embarcações até 85% do valQr aprovado pela SUNAMAM,
e a fundo perdido, no ressarcimento do exced~nte do
custo naciQoal de c;mb~rcaçõês e seus componentes sobre
os preços internacionais.
Os 50% destinados ao Armador Nacional ficariam depositados no Banco do Brasil, em seu nome, somente podendo ser movimentado com autorização da SUNAMAM para a construção de embarcações para uso próprio, ou para o reaparethamento e reparo de embar~
cações e outras aplicações coerentes.
O Decreto-lei nl' 1.311 de 11-2-74, modificou o DL-n9
n"' l.I42, alocando 65% do AFRMN ao FMM e QS restantes 35% ao armadõr. Em 18-8-80 o DL-n"' 1.801 revogou os DL-n"'s IJ42 e 1.311, mudando a poHtica.

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO II
PND
Ao inaugurar~_se o Governo Geisel, estava em plena
execução o PCN 1971/1975.
O Ministro dos Transportes, formulando plano de trabalho, determinou a seus executivos que lhe apresentassem propostas de programas.
Existiam prontos na SUNAMAM os estudos elaborados pela administração anterior para a construção de numCTOsas embarcações de todos os portes, além das já
contratadas.
~s conclusões dos estudos encontravam respaldo nos
pedidos de embarcações encaminhados pelos Armadores
oficiais e privados.
Em cumprimento à determinação Ministerial, a SUNAMAM consolidou, grupou, padronizou e apresentou, um esboço de programa e uma estimativa de custos.
A propostu en_viad<t, visava alcançar os seguintes pro~
pósitos:
I. Manter a atual posição de 45% da Bandeira brasileira no frete de carga geral no longo curso.
2. Elevar de 20% para 30% a participação dos navios
prôprios na importação de petróleo.

3. Elevar de 1.75 milhões de toneladas para 38.0 milhões em 1980 o transporte de granéis sólidos em navios
pr6pfíos brasileiros.
4, Atingir suficiência no transporte de granéis e carga geral na cabotagem.
mJ~da~tender à navegaçà9 interior m,l. proporção ~a de6. Propiciar aos portos os rebocadores necessátios à
movímentaÇão dOs grandes navios então existentes.
7. Permitir aosannaqores melhores condições de negoCiação n-as 'con[erências de fretes.
8. Permitir aos estaleiros pl<:~nejamento a longo praia, o que resUlüiria em sensível redução de custos.
9. Promover a economia de escala través de construções-seriadas.
·
10. Obter condições vantajosas de contratação para
os insumos nacionais e importados.
11. Incentivar a indústria nacional a produzir jtens
atê então importados, face ao volume e repetitívidade
das encomendas.
12. Economizar divisas pela redução dos gastos com
afretamento de navios cuja_média se situava, em 1974,
em: torno de um e meio milhões de dólares (USS 1.5 mi~
lhões) por dia.
!3. Elevar a força de trabalho nas áreas abrangidas.
A proposta foi examinada no âmbito dos Ministérios
interessados, e os Ministros do Planejamento, dos Transportes, da Fazenda, Marinha, Relações Exteriores, Indústria e Comércio, Mirias e Energia, Interior e Educação e Cultura, encaminharam ao Presidenle da Repú.blica a Exposição de MÓtivos Interministerial 161-B
de 31-de julho de 1~74, solicitando a autorização presi-
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dencial para a execução do Programa de Construção NaEm conseqüência das alterações, o térmirio do progravai 1975/1979.
ma,- inicialmente previsto para os princípios do Governo
O programa, aprovado em 5 de agosto de 1974, ficou
<"fSer-i-nSfalado em 1979, foi postergado.
Como resultado- de entendimentos entre a SUNAassim constituído: 67 embarcações com 1.300.000 tonelaMAM, CACEX, e ESABRÃS, foram estabelecidas no rdas de porte bruto restantes do Programa de Construção
-wuq5[f!i_ <[i::~_Q:Ortª-_ç!Q__g~ __ llayi_~_ dos_~~mos tipos e_r_n
Naval (PCN 71/75) e 765 embarcações com 5.300.000
toneladas de porte bruto, com um dispêndio total de 24 _ pr_oc!u_çãº p::~ra os ~rma_çlores br::~sileiros, e incluíyeis nas
bilhões e _quatrocentos _e trinta e dOis rriilhões de cruzJ:is~-rie§ CQh_1p"e~ent~_.______ ___ _ _ _
Oferecidos em certames no Brasil e no exterior, foram
ros (Cr$ 24.432.000.000,00) equivalentes, à época, a três
bithões e trezentos milhões de dólares (USS
vendidos, no período 1975-1979, a Armadores estrangei3,300,000,000).
ros, 10_1 emb<U"c;:ªçõ~ Jii\tersas com L8.ti6._19.0. toneladas
--ue porte--brutõ, ·ná vãlOr âe 939.3 milhões de dólares.
Esses valores foram· assim compostos:
FONTES:
Paralelamente, _a_SUNAMAI\1 trªtQu de assegurar
Orç<i.mento da União:
US$ 472.7 milhões 14.3%
cargas para os navios brasileiros. Com o apoio dos Ministérios dos Transportes e das Relações Exteriores, e
Capital próprio dos Armadores:_ US$ 563.5 ffiilhões
17.1%
com respaldo na grande frota em construção, cuidou_ de
Fundo de Marinha Mercante: USS 948.5 milhões
consolidar os acordos de navegação existentes e de bus28.7%
- ..:_Cã1-_QUtiO:K.----:::--_--:::_-_---::-__::-:-:-:-____;:::_--:-----Empréstimos Externos:
USS 1,315.1 milhões 39,9%
Confirmamos os existentes com os Estados U_nidos,
dos quais US$ 621.3 milhões estavam destinados à imArgentina, Chile e Peru. Estabelecemos outros com a
Uolli:CLSQYiéfí_ç_a;-Põlõnia;· República Democrática da
portação de materiais e componentes.
USOS:
Aleman_ha, República federal da Alemanha, México,
USS _3,196.9 milhões96,9%
"fnmça, Nigéria, _Urug_uai, Argélia e Roménia. Com piePrograma 1975/1979:
Amortização de empréstimos: USS 103.1 milhões 3.1%
-ffientados com o-s acÕrdÕs do poli a nível de empresa, fiO programa previa a produção seriada de navios nos
cou assegurada aos navios brasileiros uma participação
estaleiros nacionais, importação e exportação de navios.
firme no transporte ÍJl_lernacional.
Recomendava que não houvesse antecipação nem atraA-execução do programa foi muito complexa, porque,
sos de pagamento para evitar custos financeiros desnealém do grande volume de novas encomendas, a construção seriada exigiu mudanças de estrutura, de métodos
cessários e dava à SUNAMAM flexibilidade para a exede trabalho, de compras e de apoio financeiro.
cução _do Programa.
Os contratos assim como os navios fomm também paPor outro lado, a oportunidade de consolidação das
dronizados p:ua atender _ao novo sistema; criou-se o na~ ____ indústria~ de na vi peças existentes e a implantação _de ouvio padrão para cada série com um preço calculado de
tras em falta, não foi perdida, e o índice de nacionaliconiiormidade com ordem de serviço em vigor na SUzação aumentou, As fábricas de motores instaladas em
NAMAM.
1962/63 tiveram que se equipar para produzir mais de
A SU NAMA M, através de estudos e consultas estabe300 unidades de média e grande potências, incluindo
niuita-s de 40.000 e<.tvalos de força.
lecidos desde a gestão anterior, tinha os valores de mercada dos navios de tipos semelhantes construídos no ex-Os problemas técnicos, administrativos e Iogiticos das
teria r.
indústrias, [oram .rupidamente solucionados. O desemBaseada nesses dados, a SUNAMAM procurou deter~
penho dos estaleiros foi melhorando e a produçãO auminar qual o menor prémio que viabilizaria cada tipo de
mentou gradativamente, passando de 320.000 toneladas
entrl!g---ues em 1973 para 1.400.000 toneladas, também ennavio, umu vez que o valor médio do prêmio já estava intrcgues em 1979.
dicado na Exposição de Motiv·os 161-B em 37.3%.
A SUNAMAM, desejando melhomr a eficiência dos
As dlretrizes:expressas na Exposição de Motivos 11 B,
Esta1eiros. empenhou-se em reduzir esse valor médio
no sentido de ser reforç::~da a_estrutura da SUNAMAM,
35
não tiveram andamento apesar das nossas permanentes
para %.
Estabelecidas essas premissas, os Armadores discutisõlicitações.
ram com os-Estaleiros na presença da SUNAMAM, o
preço que eles estaríam dispostos a pagar pelo navio em
Essa falta foi suprida com a competente operosidade
questão. Se esse preço estivesse de acordo com os valores
da diretoria, com a criação de uma auditoria interna efido mercado internacional e a difercença dele para 0 preço
ciente __e rigoroSa, e com a dedicação e 6 espírito público
do navio padr::io, dentro do limite do prêmio, o preço era
dos fu-ncionários que deram o melhor de si, superando
aceito como preço internacional do navio, o qual ficou
-suas próprias limitações, gratificados em participar do
expresso em dólares.
maior _e_mpree_ndimento até então entregue à SUNAMAM, orgulhosos de pertencerem a uma organização
Como resultado dessas negociações o prêfliloficoU: iJ.a
ordem de 30% do preço internacional do navio.
cujo nome era mundialmente conhecido e respeitado.
O prazo de financiamento estabelecido fOi ó ti'adicioDe conformidade com o regimento interno, a exenalmente usado pelo Fundo de Marinha Mercante, isto
cução financeira ficou sob a responsabilidade da Diretoé, 15 anos com 6 meses de carência.
ria Financeira e a fisc.alização da produção a cargo da
O varar finaitciado correspondia ao máximo de 85%
Diretoria de Engenharia. Paralelamente, cada Armador
-do preço internacional da embarcação, em dólares.
contratou uma sociedade classificadora para fiscaliza"r ·a
Os juros foram fixados em 8% a.a.
construção de seus navios.
Os cronogramas de pagarllento da pãfte não financiaA tTSCali~UÇãcninancei~â da SuNAMAM ficou a c;~-da ao Armador e dos eventos de construção dos navios
go da auditoria interna, supervisionada pelo Diretor
Executivo, além das verificações regulares da fnspetori.a
pelos Estaleiros, foram motivos de diScussão entre as três
partes interessadas, sendo_a SUNAMAM representada
de Finanças do Ministério dos Transportes e outras do
pelas Diretorias de Engenharia e Financeira, visando a
Tribunal de Contas da União.
viabilizar 0 fluxo de caixa das três partes, necessário ao
_A execução f!na~s:ei_ra do programa foi muito penosa
bom andamento do programa.
em conseqüência das dificuldades económicas mundiais
supervenientes. A restrição às imporbções, resultiirite,
As contratações para a construção dos itavios foram
redund~u em frustrar a espectativa de aumentar a Receita própiia da SUNAMAM, afim de reduz"ir a tomada de
feitas em bloco, a fim de atenâér"i~s nêêeSSidades e vaiüa--c-t=fiij)têsttrtfo--n0--exteri0f, ·cujo serviço pesava muito riO
gens da construção seriada.
A Exposição de Motivos 009 de 9 de janeiro de 1978,
orçamef!lO~ Em conseqUência, 0 ritmo_ de construção qos
navios foi ajustado às possibilidades de caixa.
complementada pelas Exposições de Motivos 17/79 e
Os dispêndios anuais previstos no cronograma finan18/79, acrescentou ao Programa 112 novas unidade:;
ceiro para a execução do programa subiam anualmente,
com 360.000 toneladas de porte bruto, no valor de 550
milhões de dólares. Determinou ainda a E. M. desacelede USS 545 mHJjõ~s em 1975 até 624-milhões em 1979,
mr a construção dos graneleiros.
declinando após. O máximo que a SUNAMAM realizou
Finalmente, a E~posição de Motivos- 57 f79 incluiu
no período fOi USl 459 milhõt:s em 1918, sendo 1977 o
mais quatro navios com.28.800 toneladas de porte bruto,
ano de maior dificuldade qu::~ndo não se conseguiram
no valor de 30 milhões e duzentos mil dólares, e, a pedimais de USS 408 milhões.
do da PETROBRÁS, 340.000 toneladas de petroleiros a
Os empréstimos externos autorizados, também sempre
definir proximamente. ---_ficai:am ãbaíxo do previsto, e.- mesmo assim,-quanto aos
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tom<~dos e entrados no Brasil à época da assinatura, os
cruzeiros da contrapartida só eram liberados no fim do

ano conforme política do Banco Central do Brasil, e a
SUNAMAM, embora tendo os recursos para saldar seus
compromissos em di::~, não podia usâ-los nas épocas ne_ç_ç_:.;s.Jrjªs, com um duplo prejuízo: primeiro, começava a
p<lgar os juros do empréstínio a p::~rtir da data do ingresso, e, segundo, a pagar·as multas contratuais dos eventos
realizados e não pagos à data do seu vencimento. Procur<.1mos evitar isso, porque_a falta do pagamento na data
certa dava o direito ao estaleiro de, por justa causa, atraS<.lr a entrega do navio em período igual ao do atraso;
isso repercurtiri<i sobre todos os eventos posteriores, sendo os prejutzos então multipltcados e crescentes com o
ritmo da inflação.
Acresce que também havia compromissos a pagar no
exterior, decorrentes de empréstimos tomados em ges--~ tões anteiio-reSaOS cfUais se somavam aos mais recenteS,
compromissos esses, sempre satisfeitos nas datas certas.
Nessa altura, como já mencionei anteriomente, a construção de navios tinha alcançado seu ritmo previsto e durante a maior parte do ano só dispunham os dos recursos
própJjos. P::~ra atender ao descompasso entre a Despesa
e a Receita, tOrrlou a SUNAMAM alguns empréstimos
na rede bancária nacional, alternativa essa cuja continuidade nos foi negada.
Sem opções para não parar as construções e evitar
conseqüências imprevisíveis para os estaleiros, indústriais de apoio e suas forças de trabalho, bem como pelas
reperCursões negativas que causariam no País e no exte~
rior, o desmoronamento de um dos seus principais pro~
gram;;~s de Governo, mormente aquele destinado a eco~
nomizar divisas e ::1 apoiar as exportações, a aceitação de
duplicatas, sempre que não havia disponibilidade para
pagar evento realizado, foi uma solução inteligente e efi~
caz, que salvou o programa, economizou muito dinheiro~ evitou desgaste e manteve _empregada a jâ bastante
nUmerosa força de tiaOatho direta e indireta.
Todos os navios do programa foram concluídos e entregues com e.x.c:eção dos seguintes, que continuam nos
estaleiros:
4 Cargueiros do SÓ/EBIN 7.200 TPB, que estão com
problemas mecânicos.
4 Graneleiros da EMAQ, que estão em pendência comercial com o Armador.
1 Granelelro.rla EMAQ de 35 ·000 TPB, cuj::~ razão não
pude apurar.
I Graneleiro da EMAQ de 65.000 TPB, ainda em
construção, produto de uma_troca com a LOCENAVE.
3 Supply Bo8.t da PETROBRÀS que estão em proCesso de rev~nda.
Os desembolso realizadas pela SUNAMAM para a
construção de navios no período de 1974 a 1983, isto é,
quando jâ estavam prontos os navios do PCN H, incluindo os navios contratados a partir de 1979, prontos e em
construção, totalizou cerca de Cr$ 490 bilhões, em valores históricos.
Homogeneizados ao custo médio do dólar ano a ano
de 1974 a 1983, essa quantia teria um valor equivalente a
USS 4.5 bilhõ~s.
Então, especificando: para construir os sete milhões de
toneladas dos navios do PCN II e os entregues e em
construção, contratados a pi.lrtir de 20 de março de 1979,
foram gastos 4.5 bilhões de dólares, os quais cUmpre esclarecer, retornarão ao FMM ao longo do linancíamenJo, com as prestações pagas pelos Armadores para amortilizaçãO dos empréstimos.
Para que o impacto dessa elevada quantia seja- avaliado dentro de sua estrutura económica, apresentei alguns
dados para comparação:
IQ O frete produzido por nossos navios no mesmo
período montou US$ 6.353 bilhões, ou seja, 40% mais do
que o investido; note-se que os navios continuarão a produzir I ou mais billhões de dólares de frente anualmente,
durante muitos anos.
2<:> Para suprir a falta de n::~vios nacionais para- transportar a curga a que temos direito, os Armadores tomaram por afretamento numerosos navios estrangeiros, em
tonelagem praticamente igual a dos navios brasileiros
existentes.
A despesa com o aluguel desses navios no período
considerado, 1974 1983, foi de USS 6.280 bilhões, ou seja, quantia muito maior de que a que foi gasta para produzír todos os navio.s do 111, do 211 Programas, e os con-
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tratados a partir de 1979. PCN. Esse dinheiro foi embora, não volta mais e não_ criou um único empregO no
País.
39 A despesa de fretes no comércio exterior está na
casa dos 4 bilhões de dólares por ano, e os navios brasileiros só produzem I bilhão. Os três bilhões e .restantes
ficam com os Armadores estrangeiros.
4~' O total dos fretes gerados no nosso comércio exterior no período em questão, foi superior a US$ 28.6 bilhões, ou seja, quase a terça parte da nossa dívida exter-

na.
O Programa de Construção Naval 75/79 trouxe muitos bene,fícios ao País:
· Possuímos hoje uma frota mercante ci:ihi mais de n;lil ·
embarcações e porte superior a 9 mlthões de toneladas,
_que assegurou o transport~ necessário ao aumento de
nossc.s exportações e ao crescimento da economia nacional.
Possuímos, jã consolidada, uma indústria de con~
tiução naval da melhor qualidade, com clientela assegurada dentre a armação estrangeira, e que oferece nume·
rosas e bem remunerados empregos fixos.
Para dar cumprimeilto ao programa, indústrias de navipeças foram criadas, e uma sofisticada tecnologia, até
então só disponível no exterior, sedimentou·se no Brasil.
As indústrias já existentes como a siderúrgica, de motores, de eletricidade, etc., foram anlpiiadas e modernizadas.
Em termos de mão-de-obra especializada, foram Criados numerosos empregos para pessoal de escritório de
companhias de navegação e de projetes navais, todos de
elevada qualificação noS campos da economia, engenharia, arquitetura e informática.
Nos estaleiros, numerosos técnicos e operários especializados foram necessários, sendo essa força de trabalho constituída de mais de 35.000 empregados direto~. _e
cerca de cinco vezes isso nas indústrias de apoio.
Pelo fato de a quase totaJidãde da indústria de construção naval estar localizada no Estado do Rio, o povo
numinense teve seu prdduto interno bruto aumentado_ de_
mais do que 400 milhões de dólares por ano, que indica o
acréscimo de 500 dólares per capita, durante dez anos,
com proporcional aumento da renda individual e dos tr:ibutos arrecadados direta e iiidiretamente.
Permitiu que se negociassem acordos de transporte
marftimo bilaterais e- ·necessários ao seu bom desempenho ecônomico da frota, ao mesmo tempo afastavam a
concorrência estrangeira predatória.
A particip<Jçào brasileira foi aumentando gradativamente, tendo atingido o valor de 51.5%, ou seja, mais da
metade do tráfego em 1978, e o balanço de pagamentos
no item "fretes", que era deUS$ 901 milhões negativos,
em 1974, foTreduzido gradativamente ao longo do períO·
do, fixando-se em USI 575 milhões nesse ano.
Em termos de serviços prestados, podemos notar que:
a) Apesar da triplicação da capacidade da frota de
longo curso, ainda não conseguimos transportar nos navios brasileiros a quarta p<lrte das mercadorias negociadas com o exterior.
b) Com o au.mento da frota fluvial da Bahia do Sudeste (Lagoa dos Patos e seus tributários) foi viabilizado o
aumento da produção graneleira, que teve seu transporte
assegurildo d_Qjot_erior para o Porto do RiQ Grande, pela
via úmida.
c) Foí modernizado o problema de transporte de passageiros na calha do Amazonas com a construção de cinco modernos navios que fazem a ligação Belém-Manaus
com rapidez, segurança, conforto e baixo custo. Esses
mesmos navios ofereceram solução ao velho problema
do abastecimento de gêneros perecíveis a Manaus, po·
dendo entregar ao consumo locai, cinquenta toneladas
de carnes, legumes e gêneros frescos, além de 300 toneladas de carga seca diuriamente. O escoamento_ da produção da Zona Franca de Manaus ficou também assegurado, assim c_omo o abastecimento de carga seca e de
combustível doméstico e automotivo às cidades ribeirinhas da Bacia. Da mesma maneira que a existência da
frota permitiu- a expailSão da produção agrícola do Rio
Grande do Sul, permitiu, na Bacia Amazônica, iniciar e
incrementar a produção mineraleira. Foi também restabelecida a navegação de passageiros e carga no Solimões,
estendendo, portanto, a navegação regular até Tabatinga.

d) A frota de .cabotagem, queern 1974 possuía 117 navios velhos com 570.000 toneladas, possui hoje 203 navios novos _com 1.53q.ooo toneladas, transportando
anualmente, ao longo da Costa, mais do qUe 45.000 000
toneladas de mercadorias.
_e) é. .ft.otii çomo um todo garantiu mai.s de 30.000 empregos pern'lan·entes pata marítimos e fluviários, além de
numerosos lugares nas empresas que cuidam -da manutenção e reparos dos navios. Assegurou também, para a
indústria de tintas um substancial mercado cativo.
f) Foi imp1!~.flndo e nacionalizado o serviço de apoio
às plataJormas de exploração submarina de petróleo pela
Petrobrás, o que era feito por embarcações estrangeiras,
afretadas e tripuladas por gente de toda espécie, trazidas
de várias partes do mundo.
Foi imphmtado o serviço de transporte marítimo de
produt~ª- químicos, líquidos e gasosos, o que permitiu o
pleno desenvolvimento da indústria petroquímica.
h) Foi irf!plantado o serviço de transporte intermõdal
de veículos sobre rodas, o que permifiu o grande incremento das exportações de automóveis.
FQí consoli4ada a atividade_ dos escritórios de projetas
navais, o que nos faz independentes nesse setor.
j) Foram exportadas para companhias estrangeiras,
até fins do ano_p~~sado, cento e oitenta e quatro (184)
embarcações, aí incluídos diques e -pl3.taforffias para exploraçUo de -petróleo, totalizando 2.053.000 tonela:das,
vendidas por um bilhão e duzentos e vinte milhões de
dólares (USS 1.220.573.431.00).

CONCLUSÃO
O Programa de Construção Naval 1975/1979 foi um
programa multigovernamental, abrangendo três gover~
nos e administrado por seis gestores.
De _conformidade com dados coletados pelo Tribunal
de Contas da Uoi~o, seu custo foi de USI 4.2 bilhões, ne~
les incluídos as 161 B, EM n9 009/78, EM n9 17/59, EM
n9 18/59, EM nl' 57 (79 e US$ 393.9 milhões de despesas
-supervenientes.
-com dados colhidos na mesma fonte foi possível
estimar-se o valor em dólares do custo da nacionalização
em USS 135.9 milhões e o dos atrasos decorrentes em
· US$ 49.2 milhões, ou seja, 4.1 e 1.5% respectivamente do
-valor inicial do programa. Como a EM nl' 161 B previa
um gasto de USS 621.3 milhões para importação de ma~
teria! e componentes, houve uma substancial economia
de dólares,
Os dispêndios com a _construção naval no período
1974-1983, que incluem os sete milhões de toneladas de
navios dos Programas 1971/75 e l975f79, aos quais se
devem somar os desembolsos com embarcações entre-gues, em construção e contratadas a partir de 20 de
-marÇo de 1979, foram indicados em USS 4.5 bilhões, o
que permite estimar que os custos do programa ficou
dentro dos limites previstos originalmente~
O valor real do prêmio calculado pelo GEIPOT em
trabalho elaborado para o Mini;;tério dos Transportes,
após a conclusão do programa, foi de 36.3% e, portanto,
abaixo do previsto na EM n9161 B, o que confirma a estimativa acima.
o- ôrçiuriento da SUNAMAN foi a_iustado às previsões de dispêndios, dando ao fluxo de caixa uma relativa
tranqUilidade, somente perturbada pela política adotada
pelo Banco do Brasil de reter o c.ontravalor em c_ruzeiros
dos empréstimos tomados no exterior.
Na troca de gestão, n.ão se transferiu à nova Adminis- ·
traç.ão qualquer débito vencido a pagar; passaram-se
apenas os débitos vincendos dos empréstimos tomados.
--Entregou-se também ao novo gestor uma rezoáv.!!l saldo em caixa.
Todos os pagamentos no período de março de 1974 a
matço de 1979 foram conferidos pela Auditoria Interna
da SUNAMAM, posteriormente pela Auditoria de lnspetoria de Finanças do Ministério dos Transportes e, finalmente, pela Auditoria de Contas da_ União, que as
aprovou, dando baixa de responsabilidade ao gestor ano
a ano até ma'rço de 1979.
Era o que tinha que relatar a V. Ex•
O SR. PRESJDENTE (Virgílio Távora)- Encerrada
a parte da exposição, passaremos aos debates.
Inicialmente, desejamos informar à Comissão que ontem re~ebemos o Sr. __ ~residente_ do Banco Nacional do
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Desenvolvimen_to Econômico e Social resposta - estão
indo no bom caminho agora, pois re..c;pondem rapidamente,- às nossas indagações sobre o que havia de dtvi·
da assumida pela União, como_ sucessora da SUNAMAM. Passamos o documento ao Sr. Relator e o SecretC!rio t_irarã xerox do mesmo, o qual _ficará à -disposiçãO
de iodos os menlbros da Comissão. Mas, de antemãO,- diremos, e será objeto de muita, mas muita discussão de
nossa parte, que o grosso dessas dívidas, para surpresa
nossa, são de navios importados. Isso os Senhores tomarUo conhecimento tão logo receberem a documentação,
contrariando muita coisa que aqui jã foi dita._
O primeiro debatedor é o Senador Roberto Saturnino.
Antes disso, gostaria que o Sr. Depoente fixasse bem algo: foi superintendente de tal a tal época.
O SRT MANOEL ABUD- A data exata eu acho que
foi 17 de março de 1974 a 20 de março de 1979, período
do Governo Geisel.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Geisel.
Com a palavra o Senador Roberto Saturoino.

O SR. ROBERTO SATURNINO - Comandante
Manoel Abud, um dos fatos que foram_ mencionados
aqui nos depoimentos que antecederam o de v. s~ foi
uma contratação simultânea, de uma só vez, de todos os
navios da Companhia Comércio e Navegação no II
PCN, e uma contratação bastante concentrada também
nos- demais estaleiros, quando aparentemente o razoável
seria uma contratação diluída ao longo _do tempo, de vez
que os estaleiros não tinham capacidade de iniciar simultan~mente todos os na_vios, mas a simples contratação
já lhes dava direito ao recebimento da primeira parcela.
Eu gostaria que V. S• nos esclarecesse das razões que le·
varam a essa decisão dessa contratação simultânea.
O SR. MANOEL ABUD- Muito obrigado a V. Extpela sua pergunta. Essa é uma pergunta que merece uma
respost<l bem clara.
O programa foi feito para completar a nossa Marinha
Mercante,_encher o vazio que existia na nossa frota, vazio que não foi cheio totalmente, ainda falta muita coisa
para encher. E, para se reduzir os custos dos navios, era
preciso fazê·lo seriadamente. Todos os navios já eram diferentes. Então, agrupamos tudo aquilo, como eu expus,
em tipos, em cinco ou seis tipos de navios, de acordo
coma a padronização mais aconselhável para os tráfegos
que os annodores queriam. E para cumprir o que nós
tínhamos em vista, quer dizer, o que o Governo tinha em
vista, que a sugestão foi nossa, mas a aprovação não foinossa, foi do Governo, eles seriam feitos seriadamente
para obter economia de escala. Então, para isso era preciso que se contratassem ao mesmo tempo os motore~,
para serem mais baratos, as chapas, para serem mais baratus, os componentes, para serem mais baratos, e com
essu providência, como·eu acabei de mostiar aqui, nós
conseguimos manter o prêmio abaixo do previsto~ Sem
essa providência seria impossível fazer, porque nenhum
estaleiro completaria 50 motores se não tlvesse 50 contratos para cumprir. E como os contratos de 50 motores
são feitos com a companhia que constrói os motores, ela
tem que assumir a responsabilidade do contrato. Se ela
não tivesse óilde repassar a sua respOnsabilidade, a exe-cução do programa economicamente seria impossível.
Essa foi a razão pela qual se elevou a contratar.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora) - Senador
Roberto Saturnlno, permita-me aduzir um chega aí à tua
solicitação.
Comandante, o Senhor ter reparado que quando falou
na palavra "seriada", eu pedi até ...
O SR. MANOEL ABUD -

Sim, Senhor!

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - .nPara 0
Senhor repetir, por uma razão muito simples. Depoimentos aqui nos dizem que essas contratações foram feitas ao <l:rrepio da decisão presidencial, que dizia que devia haver essas contratações sucessivas, de acordo com
os recursos existentes. Não estamos encampando nem,
ao mesmo tempo, contestando as afirmativas aqui havidas, mas vamos cotejá·las. Avisamos aos Srs. Senadores
da Comi~ão qu_e conseguimos, graças a boa vontade do
PRO_DASEN, jogar tçdo_s os depoimentos, todos os documentos no corpputador, e da próxima vez em diante
será mui~_Q mais fácil se verifiCar essas diferentes diver-
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géncias havidas. Mus aqui foi uflrmado, e o Sr. Relutar
deve !!Star bem lt::mbrudo. Naturalmente, quem afirmou
devia ter alguma base. como o Senhor deve ter também a
sua base paru contestar tu! uflrmativa sobre a decisão, a
recomcnduçào, uinda mais, uma recom~ndaçào presidenci<.li para que o programa fosse den;J.grado paulatinamente, de acordo com os recursos disponíveis pela SUNAMAM.
Volta a p:ilavra aí ao Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROB_ERTO SATURNINü- Sim,_mas o Prc:..
sidente fez uma indagução ao Depoente.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Sim, foi
um chega à sua indagação ..
O SR. ROBERTO SATURNINO -

Perfeito!

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- ... que eu
pedi que se considerasse como sua.
O SR. MANOEL ABUD- Irei responder a V. Ex~
A Exposição de Motivos 16f B, Sessão VI, diz sobre
os vulores e condições do programa:
"Item 43, Inciso IV,
Execução flexível do programa, de modo a permitir
que se atribua à SUNAMAM a responsabilidade de:
a) alocar as encomendas aos armadores, de acordo
com as prioridades da Marinha Mercante, e com a capacidade administrativa e financeira das empresas interessadas~

b) alocar as encomendas aos estaleiros, de acordo

com as características de sua estrutura de produção, e as
possibilidades de produção em série, a fun de ensejar os
benefícios da economia de escala, corri reduções de custos e de pra7.o de entrega:
c) promover os ajustamentos periódicos na composição do programa, de :.~corda com_a sua execução ou em
função da conjuntura."
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Então isso
nós podemos traduzir como uma negativa formal de que
não houve esta recomendação presidencial para que o
programa fosse desenvolvido paulatinamente, de acordo
com as possibilidades financeiras da SUNAMAM.
Continua com a palavra o Senador Roberto Saturnino. O resto nós vamos cotejar depois.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu não tenho
uqui à mão as informações "trazidas por depoentes anteriores a respeito do percentual médio em que se situou o
prêmio, mas me parece também que houve a informação, que difere dessa que V. S• nos traz hoje, de que o
prêmio teria sido da ordem 36.3.
O SR. MANOEL ABUD- Isso está no relatório que
o GEIPOT preparou panro Ministério das Transporte.-;,
O SR. ROBERTO SATURNINO -.::.:.... 1:: relatório recente? Isso foi englobando todos os navios do II PCN em
geraL

O SR. MANOEL ABUD vem dar essa informação.

E no GEIPOT elei de-

O SR. ROBERTO SATURNINO - No tempo da
sua gestão, como Supei'iritendente, Comandante, que
tipo de controle se exercia sobre a Diretoria Financeira?
Que tipo de delegação tinha o Diretor Financeiro?
O SR. MANOEL ABUD- O DiretOr Fina-nceiro tinha a delegação de qualquer Diretor Financeiro: paga as
contas, recebe os créditos, cOntabiliza essas quantias todas, confere as contas a pagar, pagá-las quando houvesse
caixa, quando houvesse obrigitção de pagar ... enfim, seguir todus as normas efctivas do scior financeiro, especificamente àquelas que e.o;tavam no regimento iõ.terno.
Naturalmente tinha uma ou outra coisa que eu dava delegação especial a ele para fazer.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ele tinha delegação, por exemplo, para se reunir com represe-ntantes
de estaleiros c firmar um acordo, um protocolo?
O SR. MANOEL ABUD - Cada Superintendente
delega poderes de acordo com a sua maneira de administrar. No meu tempo. ess..: assunto não foi cogitado. A

Dirctoria Financeim, como nenhuma Diretoria, fez nada
sem a minha autorização.

0 SR. ROBERTO SATURNINO- No parecer do
Procurador dt.1 SUNAMAM, que o Comandante Rodolfo nos trouxe a esta Comissão, há referêncla clara à emis.o;ão de duplicatas correspondentes a_ determinados eventos. sem que tivesse havido a conclusão do evento. E, de
<.lc(l-rdo-Cofn esse parecer. ess_es fatos teriam ocorrido exaw
_ _l_<.~_mentc no período effiQue V. Ex~ era Superintendente
da SUNAMAN. Eu pergunto, teve V. s~ conhecimento
disso?
-O SR. MANOEL ABUD- Não tive conhecimento
disso. Mas a rcsoluçf.ío que reg!,!lava isso era de n9 4.402,
:.~cho. ainda do Governo anterior. e previa um sistema de
uiuste seman-al entre o estaleiro e a SUNAMAM. Talvez
i~to estivesse dentro do si~ tema da_ resolução.
- O SR. --ROBERTÜ SA 'flJRNINO- Agora, esse sistem:.~ não era por adiantamento ou previa mesmo a emissão: ác -duplicatus?
O.SR. MANOEL ABUD- Não, e emissão de duplicatus nunca foi prevista. Foi uma solução de emergência
para urri perfódo. Duplicata foi uma solução de emergência para atender casos de emergência. Duplicata,
para nós, não seria um instrumento normal de trabalho.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas acabou sendo. Umu solução de emergência transformou"se em medidas de instrumento ...

O SR. MANOEL ABUD- Mas aí já fugiu a minha
gestão.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Na sua gestão
foi ·utilizada apenas para ..
O SR. MANOEL ABU D- Na minha gestão foi utilizada apenus para cobrir falta de caixa.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Senador
RobÚto Saturnino, por favor, explicitibem essa questão
da~ duplicatas.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu explicitei.

0 SR._ PR_ESIDEN_TE (Virgílio Távora) - De tal
período -a ta( período, como começou, para não estar repetindo as suus perguntas.
0 SR. ROBERTO SATURNINO tão, QUe até o Presidente".

Preferiria, en-

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Há dúvidas_ aqui muito grandes, e nós sempre nos estamos valendo _de um cronogrumú~ito num esquema cronológico
dc~de que .começaram as duplicatas. Sabe V. S' da validade depois das célebres cartas atestatórias ~V. St não
teve nada a haver com isso - que se referiram à realização de serviços prestados, desde a administração de V.
s~ transformadas em duplicatas, essas depois trocadas
poi'- õutras, depois trocadas por promissórias e, finalmente, chegamos às cartas atestatórias. Desculpe-me eslar alQngando um pouco, mas esse trecho diz o seguinte:·
_:e_om_eçQ__!.!__çgm a ·redução de caixa em 1977, portanto,
na administração de V. Ex~ De 1977 a julho de 1979, com
- -~Cduçào de caíxa, houve aceitaçâ.o de duplicatas com
cncUfgOs pelo Fundo de Marinha Mercante". A duplicatll, en!Uo, efajuSf~-mente aceita por V. St e os encargos ficando por conta do Fundo de Marinha Mercante. V. S•
que esteve lá nessa época vai-nos explicar, porque cada
qual que chega aqui dá uma versão desse proceder. Por
isso, desculpe-me, mas estamos aqui ...
O SR. ROBERTO SATURNIN_O- Por tudo que foi
dito anteriormente, a partir de 1977, crescentemente, o
recurso-à duplicata não foi uma situaçãO de emergência;
tornou-se, realmente, a forma normal de pagamento,
O SR. VIRGILIO T Ã VORA - Eu estou querendo
aqui bater bem nisso, para ver a interpretação, a versão
do senho~ sobre essa~ duplicata~. porque o que aparece
aqui no nosso esquema cronológico naturalmente pode
sOfrer contl!stação de V. s~ Não estamos aqui conside"
rando isso como um dogma de fé, nunca; apenas estamos
mostrundo um uPanhado feito, mais ou menos confirmado pelos depoimentos unteriorcs. Começou com a reduçJo do caixa, com .aceitação de duplicatas com encar-
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godo Fundo, depois passou p<lra a aceitação de duplicatas, aí já por parte dos estaleiros ..

O SR. ROBERTO SATURNINO- Depo;s d' 6.043.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Já depois
du 6.043; depois passou, face à proibição pelo Conselho.
de 78,-·=- não era muis do seU- tempo - para as nOtas
promissórias, que, finalmente, depois; foram substituídas por essas cartas atestatórias, que davam autorização
praticamente aos diferentes estaleiros, nos seus momentos de aperto, por trabalhos realizados, por eventos realizados, de levantar dinheiro no banco, !ícando a Superintendência responsável pelo resgate do mesmo,
Portanto+ vê .V. S• que essa última parte que tocamos
foi apenas para mostrar que desde !977, pelos depoimentos até aqui realizados, essa aceitação de duplicata não
foi a regra. Por isso que queríamos o depoimento de V.
s~ para ver se isso é verdade ou não.
O SR. ROBERTO SATURNINO- E no parecer do
Procurador há uma referência ao fato de que houve com
muita freqüéncia a emissão de duplicatus sem a conclusl.io _do respectivo evento.
O SR. MANOEL ABUD- Não. Esse trabalho estaa cargo da Diretoria Financeira. Naturalmente, eu só
tinha conhecimento dos detalhes quando chegava na
hora do orçamento. Quando chegava no orçamento, tinha aquelu totalização de débitos a pagar, etc. Mas,
como já disse anteriormente, essa coisa que parece generalização foi o resultado da retenção do hosso dinheiro
pelo Banco Central. E como o evento estava realizado,
tinha que ser pago. Se não se pagasse o evento, o prejuí"
zo era maior ainda, e a__solução de aceitar a duplicata me
pareceu -que fosse razoável, uma vez que o custo financeiro da operuçlío era menor do que o prejuízo que iria
causar parar o programa.
va

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mu;to bem, o
diretor financeiro tinha lotai delegação para fazer isso e,
por conseguinte, V. S• não tinha conhecimento de pagamentos e reformas de duplicatas.
O SR. MANOEL ABUD- Absolutamente. Eu só tinha conhecimento através do orçamento.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Comandante, na
sua opinião, não deveria haver nenhuma regra disciplinando esse afretamento de navios estrangeiros para ...

b SR. MANOEL ABUD- EX:iste uma regra. Essa
regra precisa ser mudada o mais breve possível, porque
uchO que é uma despesa que não deve continuar a ser feita.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Essa regra qual
é?
O SR. MANOELABUD- Existe numa resolução da
SUNA MAN, que regula o assunto, e-existia no Decretolei no;> 1.142, autoriáção para o armador afretar o navio e
usá-lo como navio de bandeira brasileira em todo o seu
tráfego. No meu entender, _isso já passou a fase._Acho
que a política dos afretame-ntos deve ser mudada; o prejuizo é muito grande para o País.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Comandante, hã
umrt acusação envolvendo o seu nome numa venda de
navios, supostamente fraudul,enta, com certidões falsas
do lN PS que a imprensa noticiou, mais particularmente
O Estado de S. Paulo. Poderia V. Ex' esclarecer iss-o?
O SR. MANOEL ABUD- Posso esclarecer sim, perfeitamente.
Quando cheguerna SUNAMAM esse assunto estava
twmitando ainda do Governo anterior. Era uma empresa que e.stava sendo extinta, porque estava em estado faIimentar, e a SUNAMAM tinha decidido, pela sua extinção, repussar os seus navios para outras empresas,
para não absorver os prejuízos. Isso foi um dos contratos
de compm e venda feitas, por um armador de cabotagem
de~se nuvio dessa outr;:~ empresa. Não tenho certeza exatrt-menre- do dia em que isso aConteceu, m;;,; somente participei du assinatura do coOtrato como todo chefe de
secção f<11. Não participei de sua trarni!;_\çDo nem da sua
discussrío. Dentro da escritura est(J dito \.jUe o tabelião
viu _a certidão e~ _arquivou no seu o.::urtóri,,. Ela não veio
U mesa. E é assim que acontece .:m tudH• -:l.S escrituras.
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Quem tem a obrigação de_ conferir. os documentos legais
da escritura é o tabelião~ e tani.bém, em segunda instância, e a mínha procuradoria, que tambêm deve ter ex~mi
nado e achado conform~. Eu não examinei o documento
nem me competia fazê..lo, tanto -que á acusação foi biixada porque eu recorri ao Tribl!nal Federal d_e_ Recursos
e ganhei o habeas corpus por unanimidade, A acusação
carecia de fundamento ..
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
Comand<mte.

Sr. Presidente, cu de minha parte estou satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távõra)- Antes_ de
passar a palavra ao Relator, concedo a palavra ao nobre

Deputado Gustavo Faria.
O SR. GUSTAVO FARIA- Sr. Presidente, não tenho perguntas a fazer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Táv-ora)~ Concedo a
palavra ao eminente Relator, Senador Marcelo Miranda.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Comandan- _
te Manoe[ Abud, eu voltar[::~ ainda, na minha primeira
pergunt::~, ao que o Sr. Senador Roberto Saturnino tocou
em primeiro lugar, secundado pelo nosso Presidente, Senador Virgílio Távor:.~. Quanto à contratação erfi bloco,
que nos causou, conforme os vários depoimentos que
ouvimos, alguma estranheza, entendendo, já na suaresposta, que se tratou_ de uma maneira de tornar mais barata a construção, por ela ser seriada, alguns depoentes
que o antecederam nesta Comissão disseram que durante
o período em que foi feita a nacionalização, e corri a
prorrogação de prazos na execução desses navios, e, portanto, o seu encarecimento, a primeira pergunta ê se V.
s~ está de acordo com o fato de que essa nacionalização
foi benéfica, ou trouxe prejuízo ao programa que estava
sendo executado. St:;ria esta a primeira indagação.
O SR. MANOEL ABUD- No meu entender ela foi
benéfica. Primeiro, porque temos navios com 92% de nacionalização hoje; seguhdo, porque o preço foi ligeiramente aumentado, mas Teve a contrapartida de economi<?:ar muitos dólares; terceiro, temos uma indústria de
primeira qualidade no País; e, quarto, os navios não encareceram tanto assim. No meu entender, se for apurado
contabilmente o valor do programa-ficou até urit ·pouco·
mais barato do que se esperava. Em dólares, não em cruzeiros. O que tenho ouvído falar, e muita gente faz, é a
discussão por amostragens: esta corrente custou 200%
mais caro do que aquela corrente que vinha do exteriQr;_
aquele parafuso custou mais cªro do que se eu tivess~
comprado em outro lugar qualquer; mas isso é feito por
amostragem, ninguém nunca totalizou esse dinheiro. O
Tribunal de Contas, nas inspeções que fez na SUNAM
MAM depois que eu saí, quantificou mais ou menos b~m
este valor da nacionalização. E foi baseado nesse v.alor
que, homogeneizado em dólares, indiquei o númerO_c,fue
~onsta do m_:-~ _relatório.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Pl-csidente,
poderia interferir'? Em p-rimeiro lugar, essa informação
contradiz tudo que esní-dito aqui, inclusive é apontada a
nacionalização como um dos principais fatores de encarecimento, mesmo levando em conta o preço dos componentes. Agora, além dos preços dos componentes, houve
um encarecimento brutal decorrente do atraso. Isso também serve até para contestar a primeira- pergunta de V.
Sa. No preço de um equipamento que leva algum tempo
para ser elaborado, construído, é preciso conta~-se QS
custos financeiros _durante esta fase a~é a conclus_ãq dos
trabalhos. E os custos financeiros foram brutais ar, enor- ·
mes, e o encarecimento decorrente desta decisão Oa nacionalização ... não estou querendo até dizer que não
compensou, isto é outra coisa. Agora, que houve um
brutal encarecimento, isto foi apOnfádo em todos os_ depoimentos de forma que também seria preciso registrar
essa diferença de .. ,
O SR. MANOEL ABUD- O que- eu relatei aqui foi
o que de fato aconteceu. Os dinheiros gastos pela_ SUNAMAM pura construir os navios, homogeneizados em
dólares da maneira que fiz, e explique[ na introdução da
minha palestra, resultou naquele valor que lá está. Se fOr
contabilizado, V. Ex' vai verificar que não estará-mui_to

longe daquilo. O que fica diferente é a número contáQil
do nún1.ero estimado. Isso é diferente. De 1,1m prOCesSO de
rac::ioC"(iiío- por· amostragem panl um processo de raciocínio co.ntábil. ü_s resultados que apon~ei ao~_ Senhores
combínam exatamenie com os· resultados também estudados pelo OEIPOT. Os números deles combinam com
os meus, não são diferentes: Houve de fato ãtrasos, mas
o- que representou o atruso, e está dito aí, foram 49 milhOes de -dólares, o-Qlte,c num programa de 4 bilhões de
~úlares não é nada. Compensou fartamente o ...
O sR.~ÜBERTO SATURNINO·-=-ü.que corresa
pondcu uos 49 milhões?
O SR. MANOEL ABUD- O pagamento pelos atraR
sos. _Eruí. também dentro do ..
O SR: ROBERTO SATURNINO - Comandante,
não é possível. Então esse relatório do GEIPOT não é
completo, porque não é possível. Somente o custo financeiro_ deste atraso deve ser dez vezes maior do que isso.
Realmente aí já ponho dúvida nesse relatório do GEIPOT. Deve haver alguma coisa muito errada nele, porQue pelo que no_s disseram e nos dizem esses atrasos foram de muis de um ano, em quase todos_.<)S casos ..Ora,
um ano em cima de juros, em cima de um preço elevado
como é o preço do equipamento de um navio, o montante do valor dos navios do II PCN era da ordem de 3 _ou 4
hilhúes de dólares, por aí. Ora, os juros de um ano sobre
esta quanti<l é alguma coisa muito maior do que 49 miR
lhúes de dólares.
O SR. MANOEL ABUD- Sào duas coisas a considerar, Senador Roberto Saturnino. Uma delas é o custo
dos ni:tvios, outru é o custo financeiro.
O SR. ROBERTO SATURNINO -Ab! bom, então
esrrnirando fora o custo financeiro.

v-. sa.

O SR. MANOEL ABUD - O custo financeiro ... eu
mostrei aqui que n_à_o é responsabilidade dos navios, é de
responsabilidade da política financeira do Governo de
reter ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) fim soma tudo ...

Mas no

O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas a decisão
de nacionalização foi que criou esse custo, não é?
O SR. MANOEL ABUD- Eu não culparia a nacionalização por esses_ custos.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Comandan·
te, no primeiro depoimento do Almirante Jonas ele faz
referência-a esse período de nacionalização e a esta contratação em massa· das embarcaçõeS, fazendo até uma
-alusão de que durante um determinado período, pela
p?6pría "disputa do mercado internacional de_ fretes de
navios cada ·um dos países estavam procurando modernizar os seus navios, e O rendimento de motores e etc.,
parã-qiJé ·pudesse ser competitivo, e que a contratação
em bloco provocou uma contratação natural de motores
iguais, não d·ando por isso condições para que os nossos
navios não pudessem competir com o evento da nacionalização. o ãtraso da construção desses navios, nós tivemos produzidos, no final, navios obsoletos em relação
aos modernos navios feítos no eStrangeiro e, por isso,
essa grande diferencia_ção que nós temos nos valores de
fr_ctC dos nacionais para os estrangeiros.
O SR. MANOEL ABUD- .Sobre a observação que
V. Ex~ fez, 95% da fota mundial hoje é: igual a nossa,, Os
- motores que trabalhaln com menos consumo de combustível apareceram faz 2 ou 3 anos. Os prlrrleiros navios
com esses __ JXLoto_res estão aparecendo hoje.
Os navios ç3o segundo programa foraJ!l contratados de
ac_ordo com as especificações que cada anTiador quis fazer. Tanto êque no navio padrão os armadores tiveram a
oportunidade de modificar o motor, conforme acharam
melhor, c no mercado, naquela ocasião não haviam melhores dos que estão em vigor e todos eles são exatarnen::.
te iguais aos que hoje circulam no mundo, à exceção dos
mais recentes, que já têm motor que consomem menos
combustlvel.
-·
O SR. RELATOR (Marcelo- Miranda)- Eu perguntaria, então: por que essa grande diferença do preço do
nosso !:!:avio do valor do navio produzido no exterior?
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Acrescento Q seguinte a esta pergunta: não estaria embutido detJ-lro dos orçamentos preparados pelos nossos est.u.leiros- o_valor, o percentual que os armadores deveriam
entrar como contrapartida, que V. S•, apontou no seu
depoimento, que em princfpio era 10%, quando nóS
oOuvimos aqUi dos outros depoentes que seria de 15%?
Em uma determinada parte do seu relatório V. s~. também faz menção aos 15%, que era a contrapartida do armador no programa. Esses 15% não estariam embutidos
no preço orçamentário aceito pela SUNAMAM para
poder -pOUpar o armador de entrar com esses 15%, dando
assim um valor bastante alto com relação ao navio estrang_eii-o e provocando um aumento do prêmio que o
Brasil deveria arcar com esta diferença?
O SR. MANOEL ABUD-:- O prêmio, como nós acabamos de ver aqui, ficou dentro dos limites oferecidos
pelo progrania. ·
O SR, MARCELO MIRANDA- Não cortando a
sua reposta., quanto aO-estabeletimento do valor nós podemos inclusive discutir se foi preestabelecido que seria
criado um prêrriio no percentual de tantos por cento. Se
fosse na realidade feito no orçamento, na base daquilo
que nós produztinos, talvez não fosse necessário nem co~
locar esse prêmio como índice suportável para o País ou
admitido pelo País, pudesse o nosso País construir navios e _competir com o valor do navio internacional.
O SR. MANOEL ABUD- A minha resposta sobre
este assunto é esta: por que o automóvel nacional é mais
. caro que o automóvel estrangeiro? Por que nós pagamos
mais caro pelo telefonema quando falamos daqui para_os
Estados Unidos ou para a Europa do que quando falamos da Europa para o Brasil? É que todos os nossos custos aqui são mais altos do que os custos estrangeiros.
Nós ainda não estamos com a nossa indústria, com a
no"ssa organízaÇãõ comercial nem com a nossa estrutura
econômica pronta para competir com eles. Nós estamos
naquela fase embrionária, Eu acredito que ainda teremos
alguns anos antes que todas as nossas indústrias possam
competir com as indústrias estrangeiras. Se V. Ex~ olhar
o confêrtlo exterior do Brasil, o subsídio à exportação,
terá uma resposta clara para a sua pergunta.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- V, s~ então
não c_onlirma nem desconhece que esse percentual dos
armadores estivesse embutido no preço do navio.
O SR. MANOEL ABUD - Eu desconheço isso.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Qual a sua·
opinião a respeito dessa polêmica que foi colocada aqui
pelo ex-Ministro Cloraldino Severo, de que hã um superdímensionamen~to da indústria naval brasneira1
O SR. MANOEL ABUD ·-Bem, acabamos de mostar rios senhores, pelos dados de afretamento que no nosso entender são muito prejudiciais ao nosso País, que temos a itetessidade_de operar 15 ou 16 milhões de toneladas, talvez um pouco mais, para atender ao nosso comércio exterior. Nós temos 9 milhões de toneladas e precisamás CoTitratú outras tantas. Então o tamanho idçai_ da
frota-brasileira seria da- ordem de 15 ou 16 milhÕC$ de toneladas. Os- navios duram, em média, 15 anos, e há ne-"
cessidade de uma substituição anual de 1 milhão de toneladas, e a nOssa indústria de construção naval está mais
ou menos dimensionada para produzir 1 milhão ou 1.200
mil tonel~i:Ias Por ano. O excesso de capacidade seria
usado na exportação de navios.
O SR. -RELATOR (Marcelo Miranda) - Mais duas
perguntas. Na sua administra<;ão frente à SUNAMAM
houve orçamento de investimento e orçamento de caixa
naquela superintendência.
O SR. MANOEL ABUD - A SUNAMAM tinha
três orçamentos: o de investimentos, financeiro e o de
manutenção. Os "três, somados, davam o orçamento da
SUNAMI\M. Es_se orçamento era discutido com Q._Ministro.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- A qualidade
do pessoal da equipe da SUNAMAM e a remuneraç-J.o
dessas pessous quai é a sua opinião a respeito durante
esse período?

--o SR. MANOEL ABUD - A SUNAMAM tinha
muita gente que não prestava quase serviço nenhum.
Com a mudança para Brasília do Governo, muitas pessoas não quiseram vir para cá e conseguiram ficar no Rio
de Janeiro, Dentro da :jrea do Ministério dos TransporM
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tes, a SUNAMAM ficou mais ou menos como det)osi:
tária dessas pessoas que não quiseram mudar para
Brasília, na maioria pessoas-jâ idosas jâ próximas à apo~
sentado ria e que_ produziam pouco. Havia um grupo de
pessoas que trabalhava bem, com muito esforço, com
muito entusiasmo e que ajudou bastante a administrar a
SUNAMAM prinCipalmente na fase em que ela era apenas uma repassadora de recursos.
Quando a SUNAMAM virou banco, ela teria estrutura, mas isso não foi no meu tempo.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) - Dentro_ da
estrutura, o setor de planejamento, o setor de, acompa-

nhamento de projeto tinha na SUNAMAM, durante o
seu período, um grande número de técnicos, de engenheiros ou de pessoas que conheciam na realidade navios?
O SR. MANORL ABUD- Tinha, sim. Tinha bastante gente. Talvez não fossem os melhores do mundo,
mas eram bastante competentes para tomar conta do que
estavam fazendo, e os navios foram todos construídos.
O SR. RELATOR (MarCelo Miranda) - Nos depoimentos que nós ouvimos tinha apenas um engenheiro.
O SR. MANOEL ABUD _-_Tinha um engenheiro,
mas o servíço dê campo ... um engenheiro não, tinha mais
que um engenheiro. Havia alguns engenheiros que trabalhavam na Diretoria de Engenharia, mas a fiscalização
das obras não era feita por engenheiros, mas pela Sociedade Classificadora em combinação com a engenharia
da SUNAMAM. Nós tínhamos um grupo de fiscalização dentro do estaleiro; eram todos ofici~s de Marinha que conheciam bem navios; não eram engenheiros
diplomados, mas eram oficiais de Marinhã~~ com respon'
sabilidade, conhecedores profundos da matéri2
O SR. PRESIDENTE (Virg"íllo- TâVora) - Sr. Relator, para não dobrar a pergunta quando for inquirir o Sr.
Depoente, a SUNAMAM lidou com centenas de milhões de dólares por anos seguidos. Não lhe parece estranho, Comandante, que na sua Diretoria de Engenharia
houvesse, segundo depoimento de um engenheiro naval,
segunç:fo depoimento de outros, apenas três engenheiros
navais'? Com toda sinceridade eu vim lhe falar aqui. Foi
pedida a reestruturação desse órgão não uma s6 vez, mas
algumas vezes. Esse pedido foi feito no correr -i:fe tOdos
os a!'JOS por todos os depoentes que por aqui passaram.
Foi c-u1dãd0 de tudo, menos de colocar engenheiro naval
dentro da SUNAMAM. Nós não queríamos que esse engenheiro fosse construir navios, para isso existem estaleiros, nem também fosse fazer audita:gem de tudo que está
lá dentro, porque para isso existem os auditores e firmas
de assessoria. Mas uma entidade que dispõe, de recursos
contábeis tão grandes que envolvem a construção de I
milhão de toneladas, vamos dar o número maior apresentado aqui, ter apenas três engenheiros navais! V. Sf,
como superintendente, podia nos explicar bem isso.
O SR. MANOEL ABUD -A situaçãO de pessoal da
SUNAMAM sempre foi muito complexa. Mas, com to.dos os recursos que a SUNAMAM dispunha, nãÇl consegui- q-ue o DASP autorizasse a contratação de muitos
·
funcionários durante- os-Cinco anos.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Esse é um
dos pontos que atê agora não e11trOu na cabeça de nenhum dos membros da ComisSão. Não estou dizendo
que a culpa seja de fulano, ou de beltrano, depois nós vamos verificar isso. Durante anos e anos, quando já existia a Marinha Mercante, que depois deu lugar a SUNAMAM, em 61-62, de lá para cá temos um bocado de tempo, diferentes responsáveis pf:Ios -ói"gãos fizeram um alarido para criar um corpo de engenheiro que pelo menos
acompanhasse a construção desses navios! Com toda
sinceridade, é algo Cfifícil de comPreender- porque -isso
existia.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Eu perguntaria ainda: pelas indicações que me chegaram até agora,
Os fatos que deram origem à crise que atinge, hoje, a SUNAMAM e a estaleiros começaram a desenvolver-se
principalmente mi virada da década de 70 para 80. Dissenos um dos depoentes anteriores que o recurso às operações que posteriormente Toram regulamentadas pela
Portaria n~' 6.043, que vinha tendo caráter episódico,
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passou a ter caráter estruturai a partir daquela época em
face do déficit estrutural da SUNAMAM. Assim, a crise
se restava precisamente durante o tempo em que V. S• estava à frente da SUNAMAM. Seria correta essa interpretação?
O SR. MANOEL ABUD- Eu não compreendi a última parte da pergunta.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Foi feito umplanejamento, um programa, e dentro desse programa as
fontes de recursos, fontes de recursos essas que, até mesmo pela,s suas declarações foram retidas pelo Birico Central, daí por que passaram a usar os outros critérios de
duplicatas, os recursos que estavam previstos faltavam,
falhavam na SUNAMAM apenas episodicamente, em
!.!_lguma épqca tinha, CJll outra época não, em outra época tinha muito caixa, inclusive adiantavam dinheiro durante os meses ...
O SR. MANOEL ABUD - Essa pergunta eu acho
que é_ necessário estudar, porque sempre faltou dinheiro
no caixa da SUNAMAM. Nós ilão podíamos adíântâr
nada.
O SR. RELATOR (Marcelo MirandaJ - -Desde
quando ela passou, na realidade, a ter um caráter estrutural? O Gõvertlõ entãO não cumpriu, seria essa a melhor
colocãÇão, com -os repasses, com as aprovações das soli-citações da SUNAMAM. Dai por que isto pãSS-ot.i ã ter
um déficit estrutural, e "esse défidf estrutural veio trazer
essn grande crise que a SUNAMAM está atravessando.
O SR. MANO EL ABUD --Eu aconselharia a que se
examinasse o orçamento da SUNAMAM a partir de
1979_
As declarações que eu li do Comandante Pathares indicam que faltaram a ele 800 milhões de dólares de recursos nos anos de 1979 e I980,_.Eu acho que foi aí qlú:~: foi
crfado o problema. O Governo deixou de-dar a ele recursos no valor de 800 milhões de dólares em 1979 e 1980.
Durante o período da minha gestão nós conseguimos estahilizar a receita e a _despesa, ficando apenas com o
problema do repasse do Banco Central.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Como última solicitação, eu pediria a nomeação, o nome da pessoa
que comandava a auditoria interna da SUNAMAM.
O SR. MANOEL ABUD -Dr. Sarquis.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Muito obrigudo.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Comandante, todos os depoimentos mais ou menos estão acor~
des que foi a falt~ de caixa na SUNAMAM que começou
a utilização desses recursos do jeitinho brasileiro. Primeiro que tudO, dUr}licata. Depoimentos dos mais diverSôS nos dizem que daí é que começou. Ora, justamente a
parte da aceitação de duplicta com encargo do Fundo de
Marinha Mercante, de 1977 a 1979, praticamerite na sua
gestão. A justificativa -é qUe não tinha dinhdrõ.
- O SR. MANOEL ABUD ~Dinheiro tinha, mas não
est'àYü-ChsponíVel. ------ O SR. -PRESIDENTE (Virgílio Távora) ~-Se não
posso utilizar o dinheiro, então não tenho
O SR. MANOEL ABUD Senador.

E um pouco diferente,

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)".,.. VâriOS depoentes contestam a faculdade que poderia ter a SUNA- MAM para aceitar essas duplicatas. O que V. S' diz a
respeito?
O SR. MANOEL ABUD - Eu acho que isso é um
caso omisso_:_ Não há nada que proíba, nem nada que
perniTI~I.-D"tiJ)licãfàé um documento legal aceito no País.
Quando aconteceu a primeria.ou segunda duplicata, não
me lembro mais, eu soube, através do boletim de caixa
que vinha à minha mão~ q_ue tinha eventos a pagar em
bancos, chamei então o tes_o~reiro, perguntei o que era, e
ele disse que eram _çluplicatas que ele tinha aceito para
pagar eventos, para o qual haveria dinheiro no caixa.
Então,_ contei-l~e detalhes da coisa_, ele deu as explicuções, eu achei que eram aceitáveis, consultei outras
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pessoas, que não acharam nada de mais, a lnspetoria de:
Finanças do Ministério aceitou as duplicatas, e o Tribunal de Contas aceitou as duplicatas ...
O SR. ROBERTO SATURNINO- O aceite quem
dava era o Diretor Financeiro?
O SR. MANOEL ABUD- O Diretor Financeiro.
O SR. ROBERTO SATURNINO- E ele começou a
aceitar duplicatas sem comunicar a V. S•? Só depois é
que V. S• teve conhecimento?
O SR. MANOEL ABUD- SoubC através de boletim
de caixa.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tá~ora)- As pessoas
do setor jurídico que por aqui passaram, no depoimento
que fizeram, contestam formalmente a possibilidade de a
SUNAMAM aceitar as duplicatas. Mas V. S• tem uma
opinião", eles têm outras, e isso é assunto que a Comissão
vai depois diScutir quandO da feitura do relatório.
Mas outra acusação fortíssima, Comandante Manoel
Abud, é que várías cfessas duplicatas, e gostaríamos do
seu esclarecimento, se referiam a eventos a haver, isto é,
as duplicatas envolviam trabalhos ainda a serem realizadOs, e--riãCiTrabalhos já realizados, os eventos que os se~
nhores chamam. O que o senhor tem a declarar a respeito?
O SR. MANOEL ABUD - Desconheço completamente este assunto. Se V. Ex' me permitisse, eu perguntaria se quando o Diretor Financeiro esteve aqui essa
pergunta foi feita a ele.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - E cOmo
fc:iif E como foi! 0-Dir-etOr Financeiro, ao que-nós estamos informados, exerceu a função em várias administruções, inclusive na sua.
A propósito da informação de V. S', volto eu à produção seriada nos navios - vamos falar-lhe com mais
clareza - qUe chocou muito a Comissão. Foram feitas
muitã-s perguntas a esse respeito, eu gostaria que ficasse
bem _explicado por V. S• o seguinte: O Estaleiro Mauá
contratou 46 navios, praticamente, de uma só tacada? e
foi recebend?· de acordo com _aqueles cronogramas que
V. S• sabe que não varrias repetir, o valor correspondente
não ao navio que tinha na carreira, ou 2, ou 3, ou 4, mas
ao conjunto.lsto é uma acusação formal. V. S' sabe dos
laços de amizade que me prendem à família Ferraz. Conheço toda essa famllia, sempre fomos muito amigos.
Mas aqui sou Presidente da Comissão, não posso ocultar
o assunto, porque aqui foi feita esta acusação frontal.
Contrariando a decisão presidencial, eu gostaria que V.
S' explicasse bem o assunto, pois os navios deviam ser
construídos à medida que os recursos fossem disponíveis. Nós estamos voltando a esse ponto, porque daí começaram as grandes defasagens, os grandes comprometimentos financeiros da SUNAMAM. O que V. S• tem a
declarar a respeito?
O SR. MANOELABUD- V. Ex' chegou a lera Exposição de Motivos 161-B?

-0 SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Nós aqui
no momento estamos ouvindo os depoimentos, tanto de
um quanto de outro, e tomamos, até prova em contrârio.
tudo o que os Senhores estão dizendo aqui como dogma
de fé. Depois vamos <:ompatar, e diremos aos Senhores...
O SR. MANOEL ABUD pergünta impertinente.

Desculpe-me, foi uma

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Não, digo
ao Senhor, o cavalheiro chega aqui, nos afirma tudo isto,
nós vamos jogar tudo isso dentro do computador, para
depois dizermos: o fulano disse isto, o Sr. Sicrano disse
aquilo menos isto, ou disse isto ou o contrário. Então,
vamos ver quem está com-a razão. De maneira que perguntamos a V._ S•: o Senhor é do tempo do Presidente
Geisel?
O SR. MANOEL ABUD -

Sim.

O SR.- PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Muito
bem. Então, havia ou nã_o essa idéia de c_onstruir na parte
naval, ou de a~or~-? com os meios postos à disposição da
SUNAMAM, ou do programa, que podia ser atacado de
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uma vez só'? V. S• respondendo, satisfaz a nossa curiosidade.
O S_R. MANOEL ABUD- O cronograma financeiro
do programa previa desembolsos nçs ªD.O()_ de 1975, ICJ76,

1977, 1978, 1979, 1980, ·por àí. Dentro desse cronograma
de desembolso, a SUNAMAM teve a liberdade de contratar o que julgasse melhor, c que atendesse à exposição
de motivos. Na exposição de motivos, como já Jl!Ostrei a
V~ Ex'~ está claramente estatuído que os navios deveriam
ser construfdos em série,- e não estã estatuído.que Cles de-veriam ser construídos paulatinameAte, porque senãonão haveria produção em sécie,_ E todos os_ recurso~ da
SUNAMAM, todos os dispêndios anuais da S.UNA-;
MA M ficaram dentro do permitido pela exposição de
motivos.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- ~ermita in~
sistir, porque estava lendo declarações de_outros depoen~
tes, V. S• estava falando e eu estaya aqui acompanhando.
Outr_o ponto importante. O Presidente _Q~i~rl_r~çQ~
mendav<.~ na sua EM, no cronograma, que não houvesse
adiantamentos de recursos aos armadores ou estaleiros,
que também não h_ouvess.e pagamentos atrasados, qUe se
cuidasse de elimioar todQl! .os ro~nismos <!@: •.a~~~-1]-,t~:
mentos. O sistema que os Senhores fizei:am parece que
contraria frontalmente iSto, se é que a exposição de moti~
vos continha a declaração que depois iremos cOnferir.
O SR.. MANOEL _AB!JD espírito da sua pergunta.

Desculpe-~e,

perdi o

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)-~ ~.segpin~
te-: Declaração de um depoente aqui, outro ponto importante, estou lendo: "O Presidente GeiSel recomenda_va n~
sua EM, no cronograma, que não houvess~ adianti:\mento de recursos aos armadores ou estah::iro~_. e que ~am_
bém não houvesse_ pagamento atrasado"._ Quer dizer,
coerente com _que o depoente disse antes, que eram recursos disponíveis, construção de navios, :·Que se C!li-.•
classe de _elimínar-_todQ.$_ os. mecanismos de adiantame.n-.
tos.:.:..E eu posso adiantar_ma_is um pouco. Lei.o tod_O:s 0_$.
considerandos dele. "Não raroaconte_ceu ~ce s~ ter pago
80% do navio, quando, a rigor, a construção desse riavío
não havia começado." Veja bem, não estou endossando,
tenho aqui afirmado.
O SR. MANOEL ABUD gunta.

Entendi hem a _sua per-

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)-- Portanto,
cabe a V. S' dizer: é_ verdade, não ê verdade, não houve
isto, porque isto, justamente, faz parte já do processo-.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)-.~ bom.que
se diga que ê 80% de todos os navios.
O SR. PRESIDENTE (VirgHio Tãvora} quando ele respondeu, eu diria __: 46 navios.

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) --Sr. Presidente, goStaria que fOSSe explicado ...

O SR. PRESIDENTE (Viigílio TávOra)- Mas, jUstamente, o senhor queria o programa durante anos, Comandante- isto é que a Comissão _gostaria be_Jll c!e ficar
cle-riti~ :....:..-ele-executado d.urante anos. Se o senhor não tjnha os recursos para pagar esta compra de material toda
de uma vez, é óbvio que o senhor tinha que recorrer a alguin sistema de financiamento. Aqui, não vamos insistir
' no ponto em que ê afirmado, claramente, qu_e a duplicata
não existe,_ essa instit1.1ição na Administração PúbliGU,
porque uma ·duplicata, uma vez aceita pela SUNA. MAM, que é um Orgão do Governo, não poderia ser
acionada, etc._, etc .• ,Não vamo$- disCutir o mérito. Vamos
apenas justamente ouvir as razões do senhor para esse
procedimento.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora} - Sob este
ponto aí, o senhor me desculpe, está, assim, fazendo um
círculo, vai e volta sobre ele. Vou falar claro ao Senhor:
aqui há acusações muito grandes a respeito de prêmios,
prêmios calculados pela diferença entre o preço internadona/ e o preço nacional, este, sim, calculado de tanta
importância. A concepção do preço internacional, Comandante, é que cada qual aqui dava uma maneira de
calcular. Depois de seu depoimento, se o Senhor desejar
saber, diref'a média do que afirmaram aqui de como aferiram esse preço internacional.

O SR. MANOEL ABUD- Todos os motores foram
coll?g:rados de_ uma yez, mas nãQ [oram todos pagos _de
uma-vez; O aço foi todo encaminhado de utha vei, mas
nãõ'toi todo pago de uma vez. Havia, também, uma pro~
gramaçào de entregas e uma programação de pagamentos. Se V. Ex~ examinar o programa referente à taxa do
·-áç-o,---por-exemplo, tem até o programa de produção de
aço das companhias siderúrgicas para atender ao programa e distribuído po.r estaleiros a cada ano o aço de que
precisava. Todo_~ontrato do aço foi feito baseado neste
tipo dc_-cntrega. En~~o._~sse aço ia sendo pago, também,
ao longo do tempo da construção__ do navio,
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora) - Sr. Comandante, não Varrias mais insistir no assUnto. Apenas
p-a-ta "nosSa duCídaÇão: -se o estalelro não podia construir
os 4:6-rra:vios ao_ mesmo tempo, se essa entrega de aço era
feita à medida das necessidades, não achamos muita lógj_c<:J._na assinalu~a em_ bloC~ cte_t'?do_~ cs~es._iiavios. Mas,
isto' ê ~sSuritO_qüe ~:repoisa =comisSão ·examinará cottí
mais aetãlhes.
_ô&Orã, -v. ~·nos vai da_r _uma contribuição_:- j:lreçi:d_it~
têrn~ciOrlaL,ÇCI_ma_,rldante. lla_ sua coilê:ePção, que_é p-reçO
internacionã.f de u_m navio? Eujâ estou sendo até cediço,
porque não há um depoente que venha aqui sem que este
in_~srJQga_fÇmci séjaJeito. Va,mos diz~r a V. S• por que de-_
selamos: sabe_~ !~to. Nã~ entrando-em co_nsig_:·r_ação c_~m
reajUStarllerltO, cOin~fi-nallcíamento, etc.; preçoS iniciais e·
contwtuais, Opreço nacional é -a somatória do preço internacional mais o prêmio pãgci .:.... pelo menos, aqui,
ninguém divergiu a _respeito. Todo mundo divergiu- ou
quase todos-- sObre coOceituação do preço internacional, ou melhor, na fixação desse preço internacional. O
senhor poderia, aqui, elucidar o assunto à Comissão?
MANOEL A~B-Ui>- Se eu tiver comretên~fa
bast<J.nte para isto.

o SR.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora) -Estamos
fazendo apelo para taL

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Exatamenle.

O_SR. _MANOEL ABUD -~O preço internacional do
naVío·ê-fix-ado pelo valor de mercado. O mesmo navio,
hoje, tem -um- preço e, amanhã, tem outro.
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tudo foi encomendado no inicio do programa P~ra se obter_ preços menores.

Agora,

O SR. MANOEL ABUD- Aí, teritio duas coiSaS a
dizer. A primeira delas é que não creio -não estudei,
não tive à minha disposição todos os contratos, não estava inteirado para examinar essas coisas em detalhes. De
modo que, pelo que posso me lembrar, é possível que algum navio tenha 86%, mas os seguintes da série não teriam. Cada um teria uma participação cada vez menor
ao longo do tempo.__ ~ assim que entendo os contratos
que foram assinados. O primeiro llavio talvez tivesse
não teria, _o_ terceiro, mui lo me86%. Mas o segundo
nos, o quarto, muito menos, por causa dã seriãção, prazos de entrega, prazos de entrega de material, havia um
cronograma todo a ser cumprído ao longo do período da
construção do navio, e os recursos da SUNAMAM eram
repassados ao estaleiro também de acordo com essa programação, Da sua parte, os estaleiros também tiilham se
comprometido com as indústrias para comprar e pagar
aqueles equipamentos, de _conformidade com o cronograma para o qual precisava do_ respaldo da SUNAMAM. Entil.o, todo esse conjunto de coisas foi que procurei explicar a V. Ex's. Mas não fui bem sucedido, se foi
o sistema de produção em sêrie que causou. Todos os
modelos foram comprados de uma só vez. O aço foi encomendado todo de uma só vez. As bombas, os tubos,

Outubro de

-o~sR. PREStb-ENtE-{VirgmO Távora)- Comandante, vou-lhe ajudar no seu depoimento. O Senhor estã
divergindo de _90% dos depoentes. Mas, continue...

O SR. MANOEL ABUD - É o preço de mercado.
Existem revistas especializadas_que c_uidam da avaliação
desse preço, de acordo com a posição do mercado de fretes. Mas o preço do navio de construção é fixado pelo
val~_r das. peças que o c6mpõem.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora}- Não me refiro ao preço nacional, mas ao preço internacional.
O SR. MANOEL ABUD- O preço internacional é o
preço _de met-càdo_e, como tal, foi Considerado na elaboração do programa. Os armadores discutiram com os estaleirOs O pi-eço QUe -poderiaiii pagar pelos naVioS. O
preço que os estal~ir~s ac_haram que_ poderiam pagar
pelo nãViOS, see8tíveSsem dentro dos limites autorizados
no plano, eram aceitos como--Preço internacional do na~
vio, e este preço internacional foi ajUStado em dólares,
portanto, já corrigido mouetariamente, e voltou aos cofres da SUNAMAM ao longo do financüünento integralmente sem faltar um único centavo.

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Exatamente
sobre este preço internacional gostaria de fazer uma colocação sobre as próprias palavras de V, S•s, com respeito ao entendimento dos armadores com os estaleiros.
Onde fica i! SUNAMAM nest_~_ç);}_so'?_É s!,S_ouyir o que
vai custa( esse preço internacional e aceitar_?_Daf ãquela
pergunta que fiz sobre a estrutura da SUNAMAM, se
não tinha técnicos sufiCientes a altura para acompanhar
o orçamento de um navio deste, têcnicos com- bons sal<irlos dentro da SUNAMAM, se não tinha capacidade e
condições para acompanhar e julgar se um preço internacio_nal_desses deveria s<:r. aceito ou não pelo Brasil.
O "SR. M.ANOEL ABUD- Neste falo tivemos que
estudar apenas 15 navios, porque todos os outros eram
igUais.-·
-- ....... --· ·· ··
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Eram seriaQo_~.

O SR.)~1ANOEL ~B{!D- Porque tOdos os outros
eram exafãffiente a repetição.
~ELAT:Q_~ (Marcelo Miranda)- Mas, como
Ex~ di~se, ele aume_ntava esse preço e variava sempre.

Q_SR.
V.

Ü SR. MANOEL ABUD gunta.
- ·

Não entendi a sUa per~

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- O preço do
interna_cional era v~riável.
Q SR. MANOEL_AJHl_P-:- Não, não existia isto. O
prcçÕ do in'teTnãcioÕ.al era fixo em dólar. Era ass!ffi que~
nos con~ratos.Suponhamos, o navio SD-14, custou 9 milhões de dólares, e pronto, 9 milhões de dólares e
não variou mais. O dólar, sim, é que variou em relação
ao cruzeiro.

~tava

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)-_ Comandante, ainda insistindo no caso. Depoimento "X" aqui,
não vamos explicar quem:-Uo preço internacional era obtido através de consultas", e houve até muitas reações a
eSsas afirmativaS ... ""Há revistas especializadas ... e era a
somatória". Qual era o casco-daquele tipo feito no·exte~
rior, seria tantos dólares; motor, tantos -dólares; acessórios, tantos dólares. Em suma, era uma somatória do
que houvesse_de menos dentro do mercado internacional. Então teria, eu chamo até de navio fictício, e todo
mundo riu, navio irreal, mas um navio base para o cálcul_o disso. Isso é o que queremos saber de V. S' pelo tempo
que passou na SUNAMAM, justamente como superinten_deJlte encarregado de executar o H PCN, não foi?
O SR. MANOEL ABUD -

Foi Sirii.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora} - Será essa
concepção do que seria o preço do navio acordados entre
armadores e estaleiro, depois com o ..concordo" ou não
da SUNAMAM.
o·sR. MANOEL ABUD- Eu.tive ocasião de menci<Jnar·a V. Ex•s que pant a elaboração do programa foi
estfu_turado __um navi9 padrão, e que V. Ex• chamou de
fictíciO.
---- O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Não ... um
navio irreaL.
O SR. MANOEL ABUD- Foi elaborado um navio
padrão, no qual foi calculado exatamente o seu custo.
Esse navio tinha tantos quilos de chapas, tantos motores,
tantas bombas, tantos isso, calculou-se o preço do navio
padrãO, càio. Esse navio padrão tem o preço de mercado, que foi medido, estudado pelo meu antecessor. Ele
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mandou um engenheiro-pelo mundo afora para buscar
preços c valores. Desses preçOs -e valores o que fico~ na
SUNAMAM, o registro, é que os armadores que se tnte~

res~aram por aquele navio aceítafam pagar ou não. Os

que aceitaram pagar, compraran:; os que não_aceitarem
pagar, não compraram. Agora, aqueles que COJ?lpraram
o navio pelo preço que foi estudado, e que cab1a dentro
do prêmio que não foi estabelecido pela_ SUNA~AM, e,
sim, autorizado, e tradicional_mente, p01s é para tsso q~e
o Fundo foi feito, eu tive aqui o cuidado de ler a legtsJaçào toda, que regeu a política de marinha_ mercante,
que sempre se baseou no prêmio, num prêmio para tornar o navio nacional compatível ou competitivo no mercado de fretes internacionais, porque o navio vai dispuiar fretes com navios de outras bandeiras estrangeiras,
então o custo desse navio le_m que ser de tal maneira que
ele passa a fazer um frete- que não seja derrubado por
uma outra empresa. Portanto, ele tem que estar paralelo,
compatível com o tráfego eril que- ele vai trabalhar. Esse
é· o valor do preço internacional do navio. Agora, ~ob?
ponto de vista de garantia de que esse preço, .esse dinheiro não êjogado fora, não é posto fora, esbanJa_do, va_mos
dizer assim, o armador o devolve inteiro, integralmente,
com o prêmio e tudo à SUNAMAM, ao longo do financiamento.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Como? O
armador devolve o prêmio?
O SR. MANOEL ABUD- Eu vou-lhe dar um exemplo aqui, se V. Ex• quiser.
O SR PRESIDENTE (Virgílio Távora)- N~o estou
pondo e.m dúvida, porque aqui me afirmaram até. agora
o contrário, de que o prêmio é prêmio mes~o.
O SR. MANOEL ABUD- Vou ler aqui um exemplo
a V. Ex' b de um casco qualquer que apanhei assím,
sobre o qual me deram informação. E o casco 117, da
CCN -.,... Armador Frota Oceânica. O preço nacional do
navio foi de 104 milhões de cruzeiros, -que corresponde,
em dólares, a 15 milhões, 125 mil d~a"res. O preço internacional desse navio foi de 11 milhões e 599 mil dólares.
O prêmio desse navio foi" de 30%. Isso correspondeu a 3
milhões, 526 míl, 4!5 dólares. O armador entrou, ~o _seu
bolso, com I milhão, 839_mil dólares, e foi financiado em
9 milhões, 759 mil dólares. Ele retornou à SUNAMA~-- _
174 prestações Ue 94 mil, 942 dói areS, que correspondem
a 16 milhões, 519 mil, 968 dólares. Ao fim do financiamento, houve um saldo a favor do Fundo dé I milhão,
394 fnil dólares.
O SR~ PRESIDENTE (Virgílio -Táv~ora) - Va~os
aq'ui ter a necessária paciência, Comandante, e deixar
bem -estatuído. No sim ou no não, quem é resp_o~_sável
pelo prêmio? Quem vai pagar o prêmio? ~ a SUNAMAM ou é o armador?

n

SR. MANOEL ABUD -

A SUNAMAM entra

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Como?
O SR. MANOEL ABUD- São exatamente iguais.
_O -~R. -PRESlDE!'J'tE- (Virgílio Távora} -

Se...

O SR. MANOEL ABUD- São exatamente iguais ..
exatamente iguais ... exatamente iguais.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Em uma delas a SUNAMAM não recebe de volta esse prêmio.

O SR. MANOEL ABUD- Em qual?
O-SR. RELAToR (Marcelo Miranda)- Nessa que o
Senh.o_r_ mencionou.
O SR. MANOEL ABUD- Elarecebeatravésdosjuros do financiamento. Ela se ressarci através dos juros ~o_
financiamento.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Não. Os
juros do financiamento, meu caro, são uma operação.
Pelo amor de Deus, com modéstia, vamos refrescar bem
a Cabeça e ver para, pelo menos, ficarmos aqui bem certos da de_claraç.ão do Senhor, porque até agora foi um
dos pontos que nào houve dúvidas, por íssO -é qtie insis~i
mos tanto nesse preço internacional. O preço do nav10
tem o prêmio e o PI, o preço do nosso navio aqui. De
este PI tem UJTI~ parte que ê financiada pelo armador,
paga pelo armador, o prêmio e o restante do PI pagos
pela SUNAMAM. Mas aqui foi dito ...
O SR. MANOEL ABUD- Está financiado pela SUNAMAM e não pago.

-0 SR. RELA tO R (Marcelo Miranda)- Bom, então
é uma afirmaiiv~ que está sendo feita agon.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Bem, então é uma afirmativa que nós vamos levar em conta e
conferir com os demais depoimentos aqui. Talvez eles tenham se expressado de uma maneira equívoca. Graciosamente, um dos depoentes disse, secundando um dos
Srs. Senadores da antiga OposiÇão, hoje do Governo,
que o armador praticamente entrava com a água do mar.
_E_ntão, a sua afirmativa está contrariando frontalmente
as declarações de vários dos depoentes. Por isso é que insistimos tanto, <tb1,1sando de s_ua bondade, de sua paciência, nesse ponto. Mas se o senhor diz que o armador vai
pagar o prémio e o preço internacionaL.
O SR. MANOEL ABUD - Devolve através do financiamento, com os juros de financiamento, porque os
juros de financiamento é uma coisa müito importante no
problema.

ó SR. PRESIDENTE (Vírgílio Távora) - Não, o
juro do financiamento que eu faço a alguêtn e que depois
esse cidadão tem que me pagar o que eu financiei. Agora,
eu quero saber o que é que realmente ê pago por ele, só
isso.

com o prêmio no começo da operação e recebe ao longo
do financiaffieilto o -dinheiro de volta. É por isso que se
emprega os _juros. Os juros s_ãQ aplicaâos pãl'a recuperar
o dinheiro qUe a SUNAMAM aplicou no navio. Esse é
um caso real, um exemplo real.

O SIC MANOEL ABUD- BOm, 0 qUe rea1mente é
pago pelo armador é_ o pr~ço internacional do navio em
174 prestações, que é o financiamento~ Essas prestações
incluem, em juros, o financiainento.

O SR. PRESIDENTE (Virgítío Távora) --Eu gostaria que v. s~ pudesse deixar aqui...

~em

O SR. MANOEL ABUD - Pois não, deixo.
Eu gostaria também de lembrar ao Senador que o prêmio ê uma pOsiç-do legal, também. A lei mandou dar prêmio.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távor~_) - Ninguém
está discutíndo a legalidade de prêmio ou: não, Coman~
dante~ Estamos aqui apenas, veja o Senhor, dentro do
que nos dão, atê o momento, e gostaria que ficasse bem
claro aqui, para o Sr. Relator: o preço do navio, duas
partes, prêmio e preço ínternacional. Dentro do preço
internacional tem a parcela do armador diretamente
paga ao estaleiro, e pago pela SUNAMAM não só a_parcela financiada do preço internacional como o prêmio.
Alguma das 2 declarações estão se conflitando.
O SR. MANOEL ABUD nobre Senador.

Estão exatamente iguais,

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora}- V. S' presta uma grande colaboração aqui à Comissão, deixando
explícito isso. E o prêmio?

O SR. MANOEL ABUD- O prêmío, que é dado a
fundo perdido de acordo com a lei, retorna ...
O SR. PRESlQEN:TE (Virgílio Távora) -Isso é o
que -~s oUVimos até muitíssimo pouCo tempo.
O SR. MANOEl ABUD- ... retorna à SUNAMAM
e a SUNAMAM dá ao Fundo de Marinha Mercante
junto com os jUros do financiamento.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Então não
é dado a fundo perdido, Comandante.
O SR. MANOEL ABUD- A Lei ... Sim, ele é dado a
fundO peróído inicialmente, mas no fim o fundo se recupera todo, porque a SUNAMAM, o Fundo de Marinha
Mercante não é um órgão de fins lucrativos, ele é um
fundo para incentivar a navegação. Portanto, ele não foi
feito para crescer, e, sim, para produzir navios, e produzir trllbillhos, e produzir frete. E os juros de financiamen-
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to~ .que nós obrigamos a gastar é para a SUNAMAM
não ir à falência, porque-senão a SUNAMAM pode acabar falindo de tanto prêmio que vai dar. E no nosso programa, que rlós estamos discutindo aqui, em toda a história da Marinha Mercante, foi o menor prêmio que
aconteceu, e nunca mais aconteceu. Depois do segundo
programa, os prêmioS todos aument<rram.

_ O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Ê o mesmo
timbre que estamos perguntando justamente, e indagamos tanto sobre o preço internacional, porque em
função dele seria o prêmio. E até este momento, o que foi
afirmado aqui é que o prêmio era dado a fundo perdido.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Com um detalhe, com um detalhe ...
O SR. PRESIDENTE (Vi_rgílio Távora)- Não estamos diz~::ndo que o senhor está certo ou está errado, porque nós vamos verificar issõ. Mas é que até aqui, eu gostaria que o senhor tivesse paciência de ouvir, o que nos é
afirmado é que esses prêmios eram dados a fundo perdido.• para fazer com que o armador nacional pudesse se
interessar pela construção de um navio, porque se ele
fosse comprar lá ·fora era muitíssimo mais barato, Assim
me foi dito em linguagem chã, naturalmente com os requintes de linguagem aí, mas em português claro- era is-

so.
O SR, RELATOR (Marcelo Miranda} - O detalhe
que eu acrescento é que não havia o interesse por parte
do armador em baixar o preço, em pagar um orçamento
--menor,- porque se o prêmio era m-aior, se era menor,
quem arcava com a responsabilidade desse prêmio, a
SUNAMAM, não tinha interesse ao armador de tornar
esse preço do navio, esse orçamento feito a ele, menor.
Não havia um compromisso, porque ele não ia fazer parM
te, isso foi afirmado em depoimento. Ele não ia, na realidade, devolver esse prêmio, que é a fundo perdido. Então, se o prêmío é40%, 37, 50, 45, independe para ele; ele
quer simplesmente que seja acertado o preço internacional, o valor do preço nacional do navio, e a diferença e;a
dada a fundo perdido. Isso é a informação que a Comissão tem até então.
O SR. MANOEL ABUD - E exatamente a difeM
rença, de acordo com a forma da lei, é a fundo perdido.
Mas a prática do trabalho, esse dinheiro retorna__ à SU~
NAMAM através dos juros de financiamento, que podem se-r de qualquer valor. Nós fixamos os juros de financiamento em 8% ao ano, porque esse padrão de 8%
ao ano, em 174 prestações, retorna 66% mais do que o
valor financiado. E com esses 66% de retorno a mais, a
SUNAMAM se cobria do prêmio e ainda havia um pequeno superávit. Agora, é preciso esclarecer também
uma coisa! Aqui se falou que o armador entrava com o
mar.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Não, não é
nossa declaração não; é de alguns dos depoentes!
O SR. MANOEL ABUD - Exatamente! Entrava
com o mar. Acontece que isso dava uma idéia de que todos os armadores são pessoas físicas, mas não são. Os armadores, 75% deles, da frota, pertencem ao Goyerno,
pertence ao Governo.
- O -SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- O Governo não podia entrar com o mar também? Não era só o
partícula~, __ não._

O SR. MANOEL ABUD- Pertence ao Governo, e a
parte que cabe ao particular, nesse ponto, não justifica
tamanha ... o~sR.

PRESIDENTE (Virgílo Tâvora)- Claro!

ÜSR.

RELATOR (Marcelo Miranda)- Sr. Presidente, uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) Eu dou a palavra ainda ao Relator.

Pois não~

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Comandante, eu tenho aqui em mãos um quadro, ainda retornando,
p'arece que eu acho que o assunto jã fic~u um pouco chato, mas eu acho que para ficar bem claro era necessãrio
voltar a esse exemplo.
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O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Bem, o Senhor pegou _dois engenheiros, de maneira que ...
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) - Te"nho aqui
em mã-o-s o seguinte, vou ler textualmente:
..Tomou-se como exemplo os contratos de construção dos seguintes gastos: CCNMauá, J 15 dos
navios; VEROLME, P 54; Graneleiro, 70 mil; CANECO, EC 217; EMAQ, C 302; ISHIBRÁS, N 607;
EBIN, C 103; Cargueiro, 7.200 toneladas". Até aí
confere. São os contratos feitos durante o seg!,lnQ_Q_
plano.
Aí vem um quadro dizendo o seguinte: "Na assinatura do contrato para o CCN foi dado 5%, para o
VEROLME, 1%, pago; CANECO, 5%, ele recebeu;
EMAQ, 10%; ISHIBRÁS, o;s%; e EBIN, 6%, na assinatura do contrato. Durante encomendas, quer dizer, durante encomendas não, feitas as encoiriendas,
foi dado ao CCN 55% do valor; ao VEROLME,
36%; ao CANECO 35%; ao EMAQ, 44%; ao
JSHIBRÁS, 20%, e ao EBIN, 28%."
Uma outra fase da construção, que ê_ a__ constrUção
propriamente dita, aí cada um recebeu: 29%, o Mauá,
porque já tinha recebido 55% antes; 44%, o VEROLME;
10%; o CANECO, e assim por diante. Daí por que a pergunta que tinha sido feita antes, que navios_chegaram a
ser pagos-antes de entrar na construção propriamente dita, até_ 80% do valor.
O SR. MANOEL ASUD ~ Essa pergunta é muito
pertinente, e precisa ser esclarecida. Pelo fenômeno, chamado fenômeno, da construção seriada, que foi a priri1i:ira vez que se fez no País, foi uma experiência píCinetrà,
cada estaleiro tinha o seu perfil de trabalho, a sua maneira de fazer o navio, -a sua neCessidade de comprar equipamentos, o seu cronograma de desembolso, o seu cronograma de _receita, e se ajustou, como tentei dizer na
minha exposição, a esse conjuntO de~_-de_spesas e ri:Ceitas
para viabilizar o programa em todos os setores- armador, estaleiro e SUNAMAM - para que todas essas
despesas coubessem dentro daquelas parcelas que ano a
ano a SUNAMAM estava autorizada a despender.
Se V. Ex• contabilizar esses números todos e somá-los,
vai ver que eles cabem exatamente dentro daquelas colunas que a exposição dC motivos autoriZou gastar durante
os cinco anos de condução do programa previsto, que
atrasou, por muitas razões, entre as qt.iais porque o Governo mandou atrasar mesmo.
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classe que dois, três ou quatro primeiros navios da série
usassem materiais importados, e ·que a nacionaHzação se
começasse a partir de um determinado prazo, mas eles
foram irredutíveis nisso. Eu tive que ir ao CDI umas dez
~ou--quitize=v-ezes- para conseguir que liberassem- um pe-- _ daço de eixq de_hélic_e de um nª--'!_i_o_ do Cane~o, qu~ estaw
_Y-ª impedindo que os outros safssem, porque o CDI não
-Queria que se irrlpOrtasse-ãcjt.iele pedaço de eixo. Isso estava repercUtindo cm todos os o_Utros cascos, em todos
__os o_l,ltNS ÇVt!IH_os_çl_o n_aviQ. Entª=o, C§S~r~_p_q_n~~bilidad~_
_ ~- nQ~~a'----~ _çs~-ª-1~[9~~ ~Qm_praram lá os_ motores, tiveram
que fazer seus pagamentoS;aSSTnaTiim Os -Cot-úãtO-s, tiw
nham suas multas contratuais, também. Tudo -isso fez
parle do sistema. O ressarciamerito que o Govettfo teve
não foi propriamente ressarcimento; ele evitou de gastar
mais. Se ele nãO tivesse pago as coisas na hora certa, ele
tinha que pagar as multas, que eram muito maiores. Todos aqueles motores que foram comprados por ~'x" dólares ou "xn cruzeiros tiveram seus preços alterados. Foram mantidos os preços de contratos. Essa ê acolocaçã_o
qUC_-s~- deve·oorar--nrs·so: -o SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Mas eu colocaria o seguinte- eu fiz aqui um exemplo com algum
depoente, não sei quem foi, particularmente: se fosse,
por exemplo, num contrato previstas as fazes de exe~
cuç_ão em série, vamos admitir, ou para a construção de
pontes ou pari~. a construção de estradas, se planejasse
num d_eterminado Estado a construção de 5 mil quilômetros de estrad_a_s de _u_ma só v~ num determinado programa, e neste programa, então, como vai ser produzido
em série essa estrada, da vai ser feita continu_adamente,
.todo o_material você desse como adiantamento: o asfalto, a pedra britada, tudo' isso fosse feito uma seqüência:
de adiantamentos. Naturalmente~- esses adiantamentos
beneficiaria grandemente os empreiteiros, uma vez que
você não teria condições nenhuma de fazer a exec_ução
imediata. assim como a do navio, você não ter:n. você
tem um número reduzido de navios em_ fase exatamente
de construção. O?í por que a insistência que tivemos:
por que esse plano não foi, por exemplo, dividido em três
etapas? Quando pudesse prever na última etapa que iría
faltar dinheiro, não se construisse essa última _e;t_apa.
Continuaria sendo em série, porque tanto faz você contratar 46 navios Ol! 25, ou 23, ou me~ade desses pavios,
prevendo, como é tudo aqui no Brasil, os programas
quase nunca chagam ao fim. Eu não conheço programa
no Brasil que chegou ao fim.
O SR. MANOEL ABUD -

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Mas o que
nos causa mais estranheza, daí pOr que estamos batendo
e voltando a este ponto, e que nós, na realidade, engenheiros, talvez até pragmático nesse negócio de pagamentos, fazemos algumas comparações talvez não muitO
equivalentes ao setor, e nós entendemos que quando você faz qualquer tipo de adiantamento, eu citaria aí no caso, se nós entramos em construção com quatro navios e
estamos· dando um percentual de adiantamento em 46
navios, a SUNAMAM o_u o próprio Goyerno não_s..e;~stá
ressarcindo nada desse adiantamento, quando o atraso
provoca sempre um pagamento de juros e córreção monetária num -período inflacionário que vlvem.os._:_d_u_ranT!!_
esse período todo. Q_que nós entendemos ê que houve,
da parte da SUNAMAM, nesses adiantamentos, um favorecimento. Os a:trllik5s- foram prOvocados ãtê ilfesino
pela nacionalização. Houve; um atraso. Ele ficou com
esse dinheiro, que foi adiantã.do para ele durante esse
período todo do atraso, e a SUNAMAM não foLressar~
cida de nada disso. Por quê? Não pode nem se alegar que
todos os motores foram comprados e todas as peças,
porque foi dada uma ordem de nacionalização, então o
dinheiro ficou na mão deles. Se ficou na mãQ de:les_durante este período, porque ele teria que nacionalizar,
·qual foi o ressarcimento que tivemos de juros e cofreção
monetária neste período em que o dinheiro esteve na
mão, quando o prazo foi prorrogado?
O SR. MANOEL ABUD- A prorragação do prazo,
decorrente, em primeiro lugar, quando os Senhores falaram, da nacionalização, foi uma responSabilidade do
Governo. O Governo, através do Conselho de Deseny_o_I~
vimento Industrial, impediu a importação dos i_tens que
estavam sendo comprados no exterior. Nós tentamos_re. duzir essa proibição, de modo que o Conselho concor-

Este chegou ao fim.

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) --Este chegou, mas com um rombo deste tamanho.
O SR. MANOEL ABUD -Mas chegou.
O SR. RELATOR (Marcelo Mi(anda)- Com um
rombo desse tamanho.
O SR. 'MANOEL ABUD -Respeitosamente, eu discordo do rombo.
- -o-sR--:-REI:ATOR (Marcelo Miranda) -_Q ro_m!;lo é o
que consta:.
--

:o

-se·

SR. --MANOEL -ABUD
V. Ex'S ffiandar-ein
contabilizar, com as facilidades que o Governo tem o
custo desses navios todos, vai ver que não houve rombo
nenh-ufn. As difiCuldades do programa foram todas decorrentes da_ maneira pela qual o Governo resolveu
financiá-lo.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) --Mas e.u gostaria só de acrescentar: são feitos esses adiantamentos e
na met<!de do _prC?grama ~e modifica a <?dentaçãO. -:N_ão
vafnos fazer lnais pavímentação de estradas,- vamos mudai- agOra~-vãrriOs-Colocai esse dinheiro em bondes. Na
realidJde, o E._ess~al, ()S e01p~eiteiros, no caso os arm.ado- res, jã 'reCeberUiU o-dinheiro; que era Para tá sidO ãplicado em sêrie ·na-corii.p-ra--ae-4()"inofOres Tgilais: Estou citando esses 46 porque foi o núinero que foi feito ao Mauá o
índice de nacionalização introduzido provocou_que_eles
par-alisasse_m para saber quais as peças desse navio que
devcri<~m ser produzidas no País. Mas os percentuais eles
r~cebt!r~!l-:l_L ante_s~~s _r:~c~~er_~~; ~~~y~m COJ!l esse dinheiro, não precísaram pagar, porque não eia maíSnO
ex1~r_ior_,_n_ã_o_,_~~al'!l__Çp!Jl_ratos ng ~t~_~ior, tiveram que se
readaptar <!qui p~ra_ poder prõduzir-aqUi -no pfópl-io
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Puís, ganharam por isso juros e correção monetária,
co·mo foi estabelecido aqui; a prorrogação de prazo prow
vocou- também uma mUdança nos preços dos navios, is:so
também jli foi verificado, de forma que só queria_chamar
a atenção nesta máneira de contrato em bloco, total, e
ness.e adiantamento, também, em bloco, se isso não veio
bendídai OS ãiinãdores ou, no caso, os estaleiros, e hoje,
que eles se dizem prejudicados, alguns deles estão se dizendo prejudicados pelo Governo, ao serem beneficiados, iniciulffierite,. nãO deveria Ser feita--ã ·contrapartida
de cada um nesse evento?
O SR. MANOEL ABUD- A intenção- e nós estamos.agora discutindo 10 anos depois uma decisão tomada 10 unos antes- era de que o programa fosse feito assim. O Governo o aprovou assim. E compareceu a essas
contratações representado pelo Sr. Ministro dos Transportes, que participou de todas; ele autorizou todas na
mesmu hora. Era esse o espírito de se fazer o programa.
Não foi uma iniciativa da SUNAMAM, foi uma decisãO
çlo_ GOvemo de faz_~lo assim.

O SR~ RE-LATOR (Marcelo Miranda)- Eu lhe agradeço. Sr. Presidente, estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (VH-gllio Távora) - Sr. Comundunt.e Manoel Abud, estamos satisfeitos pelos escta~
rccimentos dados por V. s~ mas desejamos, conforme di~
to, que nos forneça Os documentos aos quais se referiu.
Rapidamente será tirado cópia xerográfica pela Secretaria, principalmente o SEM-161-B, a que V. Sf- se referiu,
e lhe devolveremos imediatamente.
O SR. MANOEL ABUD- Sr. Presidente, não serã
necessária a devoluçã_o.
O SR. PRESIOENTE (Virgílio Távora)- Está bem.
Es1á encerrada_ a reunião.
(Levanta-se a reunWo às 12 horas e 42 minutos.)
-cOMISSÃO PARLAMENTAR DE JNQUI':RITO,
CRIADA ATRAVI':S DA RESOLUÇÃO N• I, DE I985,
"DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES
NO TRANSPORTE MARITIMO BRASILEIRO E ESTALEIROS NACIONAIS".
12f- Reunião, realizada em 23 de maio de 1985
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, às dez lwras, no Gabinete do
Senhor Senador Virgílio Távora, presentes os Senhores
Senadores Virgílio Távora (Presidente), Marcelo Miranda (Relator) e Roberto Saturnino, reúne-se COtriissão
Parlamentar de Inquérito, ~.::riada através da Resolução
n'? I, de 1985, destinada a apurar irregularidades no
TraiiSporle Marítimo Brasileiro e Estaleiros Nacionais.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Alexandre Costa, Benedito Ferreira,
Alfredo Campos, José Lins e a Senhora Senadora Eunice
Michiles.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos da Comissão e determina, a
pedido do ITr:Marc-0 Ã-ntôn-io de Coube Marques, Con-sultor Jurídico do Ministério dos Transportes, com
aprovação dos membros da Comissão, que o depoimento seja tomado em carâter secreto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, José Augusto Panisset Santana, Assistente da Comissão, lavrei a presenta Ata que, lida e aprovJ.d_a_ será assinada pe_lo Senhor Presidente e irá à ·publicação.

a

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PELO REQUERIMENTO No 15;DE 1984, QUE "ESTÚDA ASPECTOS RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS E CORREDOR DE EXPORTAoÇÃO".

5' Reunião, realizada em 25 de maio de 1985

e

Ãs dezesseís horas e vinte minutos do dia vinte nove
de maio do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, pre.sentes os Srs. Senadores José Ignácio Ferreira (Presidente), Cid Sampaio, Carlos Lyra,João Calmon, os Srs. DeputadoS CelSo Sabó!a. José Carlos, Nyder Barbosa,
Francisco Amaral, Gustavo Faria, José Frejat e Denisar
Arneiro, Teúne-se -iCCorrlissão Especial que "estuda as-
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pectos relacionados com a produção de alimentos e corredor de exportação".
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que
em seguida é dada como aprovada.
Abrindo os trabalhos o Sr. Presidente nomeia o Sr. Se-

nador João Calmon Relator "ad hoc" e registra e agradece as presenças das demais autoridades. Em seguida,
convida os Srs. Osiris Stenguel Guimarães, Presidente da
Rede Ferroviãi"ia Federal S/A e Sebastião Hermano
Ciiltra; Presidente da Ferrovia Paulista SfA- FEPA.SA, para tomarem assento à Mesa.
Inicialmente é conceéiida a palavra ao Sr. Osiris Guimarães que na qualidade de Presidente da RFFSA, discorre sobre a situação da Empresa relativamente ao cerrado e ao corredor de exportação - Minas, Goiás e Vitória. Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra
ao Sr. Sebastião Hermano Cintra, Presidente da FEPASA que expõe sobre o papel da ferrovia no contexto -de
uma politica específica de transporte relativa ao desenvolvimento agrícola do Cerrado.
Na fase interpelatória é franqueada a palavra e usam
da mesma, pela ordem, os Srs., Deputado Gustavo Faria, Senadol' Carlos Lyra, Deputado Celso Sabóia, Senador Cid Sampaio, Deputado José Carlos, além dos Srs.
João Afonso, Engenheiro da PORTOBRÃS, Raimundo
Caramuru Barros, do GEIPOT e Nelson Bozzi representante do Governo de GúiáS.~
Finalizando, o Sr. Presidente agradece a presença dos
Srs. Presidentes da RFFSA e FEPASA, assim como· dos
Srs. Parlamentares e demais autoridades. Em seguida,
determina que as notas taquigrãficas tão logo traduzidas
e revisadas sejam publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovad-ã
será assiriada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 5' REUNIÃO DA COMESSÃO ESPEClAL;""CRIAfJA PELO REQUERIMENTO N• 15, DE 1984, QUE"ESTUDA ASPECTOS RELACIONADOS COMA PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS E CORREDOR DE EXPORTAÇÃO". REALIZ"ADA EM 29 DE MAIO DE
1985, DESTINADA A OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. OSlRlS STENGUEL GUIMARÃES, PRESIDENTE DA REDE FERROVlÃ.RlA
FEDERAL S/ A- RFFSA E SEBASTIÃO !lERMANO CINTRA. PRESIDENTE DA FERROVIA
PAULISTAS/A- FEPASA, QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO PRESEDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador José lgnácio Ferreira.
Relator: Senador Benedito Ferreira.
(Tntegra do Apanhamento Taquigráfico)
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) - A
Presidência declara abertos os trabalhos da presente reunião da Comissão do Corredor de EXportação dos Cerrados.
E, apesar do grande número de presenças, ainda esse
número certamente s-ofreu - isso a Presidência deseja
esclarecer- com o fato de que, conComitantemente com
esta reunião, nós estamos vendo realizar uma justíssimã
homenagem do Congresso Nacional à memória do eminente e inesquecível Presidente Tancredo Neves.
Como_ já se encontra quase ao térmíno a reuniãO do
Congresso Nacional, a Presidência julgou necessário declarar instalado ou aberto o presente trabalho. E já se encontrando aqui conosco-o depoente desta tarde, o ílustre
e digno Dr. Osíreis Stenguel Guimarães, Presidente da
Rede Ferroviária Federal S.A., como também, o Dr. Se~
bastião Hermano Cintra, Diretor-Presidente da FEPASA, a Presidência pediria que tomassem assento à mesa.
Os depoimentos anterioreS,- aqui prestados, evidenciaram a possibilidade de se obter um grande excedente de
produção agr1cola. E para escoar tal excedente o papel
das ferrovias é inestimável na espécie, pois o custo fundamental do_ escoamento de tais excedentes há de ser seguramente o do transporte ferroviário. O que se pretende. neste passo, é saber quais a propostas das Rede Ferroviária Federal para a melhoria do trecho sob sua res-
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ponsabilidade; e da FEPASA quais as soluções alternativas para o escoamenlo da safra.
A Presidência. brevemente, faz referência ao primeia'ú
depoente desta tarde, Dr. Osíris Stenguel Guimarães,
com um longo e extensíssimo curriculum. Mas li em tó-picoillgeiros, ao fim, Um dos últimos Cventos da sua rica
biografia: Presidência do Conselho Deliberativo do
DNOS; Díretor:..Gerar do- D6partamento de Estradas de
Rodagem - DER-, do Paraná, Secretârio de Viação e
·obraS -PúblicaS," secr-etáriO
TfansPártes Secretário
do _Interior do Estado do Paraná, Coordenador Executí- Vci: aa·correãOr<te EXPOrti~ãO- CA6iiStecimento do -pa_raná e Santa Catarina (Ministério dos Transportes) e
Presidente da Rede Ferroviária Federal S/ A.
A Pr6idência~-com muita satisfação e com muitã honra, recebe S. S' aqui, hoje, e os demais Srs. convidados,
que aqui se encontram presentes, e passa, com muita satisfãÇão. a palavra a S. S' o Sr. Osíris-Stenguel Guimarães:. - -

-de

e

O SR. OSIRIS STENGUEL GUIMARÃES - Sr.
Senador Presidente da Comissão do_Cerrado, meus Senhores, minhas Senhoras, Srs. Deputados.
Sr. Presidente, vou fazer uma exposição ·simples, procurando apenas mostrar a situação da Rede Ferroviária
Federal, em particular, no que diz respeito ao cerrado, e
ao corredor, portanto, de Minas, Goiás e Vitória e, deixando aos Srs. membros dessa Comissão as conclusões
que desta e de outras exposições, poderão tirar para estudos mais profundos.
Então, pediria licença para fazer a exposição.
Como os Srs. sabem, a- malha ferroviârht brasileira,
hoje, tem uma extensão de 30 mil quilômetros, aproximadamente. Ela se estende praticamente por todo ·a País,
com exceção dos Estados da Região Amazónica: Pará,
Amazonas, Rondônia, Acre e Mato GrossO ·do Norte.
Ela é dividida em- vários s"eg"i:rÍentos, caOerido destaque na
Rede Ferroviária que são sete regionãiS. E temos, ain<:fa,
a Comp~n_hia V_ªlf! do R,_i o Doce com_ dois segmentos:
um, no Estad.o do Espírito Santo Mina~ Gerais e, outro, a ~~º-~i_a ~-o-~_ C?-rajáS; e a FEP_ASA, que, pra~ica
l]lente, __coQ~e _l.<l!f9__ 9 territÇ_rio pauU~1ª·
O Grupo Rede, que é formado pela empresa holdlng,
que é a Rede_ Ferrpviª_rjª_F~deral S/ A, tem, ainda, como
subsidiári~s a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos- CBTU -,que cuida, hoje, de todo o transporte
_.de massa metropolitano. A TRENSURB, que foi uma
companhia criada para construir e explorar o trem metropqlitano de Porto Alegre e a AQEF, que é Armazéns
Gerais Ferroviários, que é uma empresa que presta serviços complementares à Rede Ferroviária Federal no
que diz respeito a cargas.

e

O Grupo Rede tem um patrimônio de 7,5 bilhões de
dólares, cerca de 80 mil empregados, como significativõ
dispõe de 1.500 locomotivas, 43 mil vagões, 400 unidades
elétricas de subúrbio numa extensão de línha de, aproxinw.d~mente, 23 mil_ quilômetros, sendo que desses 23 mil
quilômetros, cerC'.a de 1.500 quilómetros são de bitola
larga de 1,60 metros; os demais bitola estreita de lm.
A evolução da Rede, os Srs. podem ver por quadro resumido, que _evOluiu de 1958, na fundação da empresa,
de 27,9 milhões de toneladas, para n milhões de toneladas, em 1984. E, em 1985, deve chegar à cerca de 80 iniJhões de toneladas. E o número de empregados, os Srs.
vêem que a relação de empregados descresceu durante
esses anos, quer dizer, houve uma racionalização dos ser'Liços, de modo que nós pudemos diminuir nossa folha de
_pUgamentos, que era um peso bastante eleVado- ainda
contínua sendQ_-. e_a produtividade, medida por em-.:
pregado, passou, de'tonelada por empregado, 177 toneladas, para 962 toneladas, quase 1.000 toneladas.
Em termos de carregamento. esse quadro é bastante
significativo, quer dizer, -a Rede vinha num patamar,
desde 1958 até 1970, praticamente igual, passou a crescer
a_ par_tir de 1970, _l101,1ve um. pequeno decréscimo nesse
período de r980 e 1983, e novamente creseu de 1983 para
cá e deve continuar crescendo.
No que diz respeito à evolução de tr~nsportes de passageiros de subúrbio, nós passamos, de 1958, para 278
milhões de passageiros-ano para 500 milhões. O grãficõ
ffiostrã a evolUção do passageiro~subúr&io até que houve, a partir deste ponto. que foi 1975, houve maciço investimento, principalmente no subúrbio do Rio de Janei-

~
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ro, parte, depois, em São Paulo, o que veio propiciar um
acréscimo de passageiros. É evidente que a tendência
dessa linhu é cõntinullr crescendo, naturalmente, que há
necessidade de se injetar mais recursos, para que os serviços não comecem a se deteriorar e, conseqUentemente,
o nún16ro de passageiro~ venha a decr-esce"r, como aconteceu, em parte, nesse perfodo.
No que concerne à composição da receita, 91,8% é carga, 2,2% é passageiro do interior que ainda çstá vinculadO à holding Rede Ferroviária. Em termos de passageiros
de subúrbio, 4,4%. E outras receitas, 1,6%.
-- Enlão, vamos passar agOra para a rede de carga, que é
propriamente a Rede Ferroviária. Eu apenas quis dar
uma situação geral da Rede nos diversos aspectos, citando alguma coisa a respeito de transporte metropolitano.
Em termos de rede de carga, ela praticamente está voltada a quatro setores ou é dividida, digamos, em quatro
setores para atendimento da carga de um modo geral,
que é o setor siderúrgicO, o setor agr!cola. o setor energético e o setor de construção. Na composição desses
transportes da Rede - como os Srs. vêem - há uma
predominância bastante acentuada do setor siderúrgico,
com cerca de 55%; o setor agr(cola, com 20%; o setor de
energéticos, --com 15%--e; fín-alm-erite, o setor de construçiio,_com 10%. Os Srs. vãO receber -prOvavelmente cópias, onde estão listados aqueles produtos que mais influem n'a formação desses transportes, sendo que o transporte de calcário entra em três setores indistintamente.
No caso de transporte especificamente de grãos, a
Rede transporta, hoje, cerca de lO milhões de toneladas
- sendo que comparada com a produção naciOna~. no
caso da soja, de 15 milhões a produção nacional, transporta 2 rr:iilhões. No caso do farelo, em que a produção é
cerca de 12 niilhões, a Rede transporta jâ 4 milhões e
cem; no caso do trigo, a Rede transporta um pouco mais
ç!o que a produção nacioriãl, porque logicamente aí entra
o trigo importado; no caso do milho I milhão de toneladas, contra 20 de produção; o arroz, de 9 milhões, transporta 300 mil toneladas e, no caso dos outros produtos,
como o sorgo, feijãO, etc., nós transportamos hoje apenas 10% de 4 milhôes de toneladas, cerca de400 mil toneladas, quer dizer, a composição global, em números redondos de transporte de carga- de grãos agrícolas, ê es--

sa.
Em termos de terminais, a Rede também mantém alguma tradição, porque ela opera terminais através da
AGEF. Nós temos os armazéns de Carapicuíba, em São
Paulo, com uma capacidade estática de cerca de 100 mil
toneladas_ ~ armazenamo_s cerca de 300 mil toneladasano. Em Curitiba também tem um armazém de 100 mil
toneladas, é um armazém regulador, que também possui
uma média de aproximadamente 300 mil toneladas-ano.
No Rio Grande do Sul, nós temos um armazém na faíxa
do Porto de Rio Grande, já mais voltado para movimentaçãO portuária, que nos dá uma média de 600 mil
toneladas-ano. Portanto, os Senhores observando 82 a
84, nós, em 84, através da AGEF, movimentamos porestes armazéns, um milhão e 200 mil toneladas, o que nos
dá alguma experiência no setor de moviirieritação de terminais de carga.
Em termos de mercado, o Corredor Goiás/Minas Gerais/Espírito Santo, nôs vamos, sucintamente, procurar
apresentar uma visão global da Rede Ferroviária. Aqui,
esquematicamerite, está o Corredor, onde aparecem os
portos que poderiam ter alguma ligação com o Cerrado,
que é Vitória, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Angra, o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá, que têm
possibilidades de atendimento do Cerrado. Naturalmen~
te que eu vou me referir mais a esses fluXos que são dirigidos para Vitôria, que é o objeto dessa palestra.
Em termos de meta, temos para este Corredor do Cerrado, para 1985, tO milhões de toneladas, e em 1990, 16
milhões de toneladas, é a meta prevista de transporte,
pum ·todos os produtos, mercadoril:ls em geral.
E em termos de fluxo- aqui está meio deficil dizermas os vários fluxos aqui foram estudados para 1985, so~
mam aquele número de 10 milhões de toneladas. Eu não
sei se conviria ler cada um, mas acredito que não, porque
é um registra· que existe e o.s Senhores terão em disponibilidade. Mas vendo o caso da soja, do Cerrado para Vitória, está previsto 180 mil toneladas- quer dizer, é um
produto importante: também para o milho temos mais
30 mil toneladas.
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Depois temos aqui Vitória(Cerrado: trigo, 140 mil topumentos de manutenção, aquisição e instã.Iação de sisncladas. Tem mais uma Segunda transparência, que mostema de telecomunicações microondas.
Hoje, o ticenciamento de trem é feito por sistema de
tra a região de ferro-gusa, de Sete Lagoas a Vitóría, enfim, são vários produtos e eu acho que não convém estar
seletivo e pelo sistema de telégrafo Morse, que chamam
perdendo muito tempo enumerando-os
de "pica-pau", na maior parte dos trechos. Há, ainda, a
As expectativas de produção de soja e excedentes, nós
melhoria -âa sinalização do trecho de Sete Lagoastomamos como fonte o INDI, para uma produção preCosta Lacerda, que terá maior intensidade de tráfego; a
construção de novo pátio de triagem na Região Oeste de
vista em 1990, temos 3 hipóteses: uma hipótese otimista
de produção de soja, milho e outros grãos de 3 milhões e
Belo Horizonte; o melhoramento dos 5 principais pátios,
coin 6ercii d_e 20 km, que presupõe ampliação de pátio, e
645 mil toneladas, que daria um excedente de 604 mil to~
neladas; uma posição moderada, que daria um total de 4
proVuvefmente sinalização desses pátios, enfim, uma
milhões e 39 mil toneladas e um excedente de I milhão e
sé~!e de__ medidas Qperacionais, que_visam a dimin~ir os
98 mil toneladas, e, finalmente, uma posição mãiS ati~ ' -- temp--o-s--d-e Permailência dos trens nos pátios; melhoria
das oficinas e portos de abastecimento; construção e re~
mista, de 6 milhões e 300 mil toneladas, com um exce-dente disponível de 2 milhões e 70 mil toneladas-~~.
c~:~páaç~o de_ silo d_~ w_ãos a serem estudados ainda, em
vamos dizer assim, seria a visão par<! o patamar do ano
Brasília, GOiânia, Anãpolis e Patrocínio. Isto poderá ser
de 1990, portanto daqui a 5 anos. - corrstrução ou recuperação, dependendo, naturalmente,
-de eStudos-que airida terão que_ ser desenvolvidos. Por isInvestimentos programados P~a 0 corredor Cerra~
do/Vitória. Nesta malha nós temos_ alguns pontos críti~
so, deveremos contar não só com a parHcipação da
cos, como esse ponto entre Patrocínio e Ibiã, é a Serra dC.
CIBRAZEM, que é o órgão do Governo que trata de ar~
Uruburetama; temos, na região de Belo HoriZonie;-a tra~_
mazenagem~ como também dos órgãos estaduais que
vessia de Belo Horizonte, temos o trecho de General
cllidam de armazenamento. Além disso, hã algumas
CarneTrõ- a Sete Lago, que constitui algum problema, e 0
açâes gerenciaís, que são necessárias para que o progra~
trecho de General Carneiro a Costa Lacerda, que tam~
ma não só tenh<;J. a sua viabilização no prazo previsto,
bém é outro gargalo. Em síntese, em todo_esse corredor,
como também realizem aquelas metas. Eu espero, até,
é verdade que existem alguns outros pontos de menor
que-possam ultrapassar as metas do projeto.
Em termos de estru_tura financeira do projeto, ele pre~
vulto, existe, inclusive, uma variante perto de Celso Bue-no, que deverá ser construída, mas é iriSignificante em
vê a aplicação de 180 milhões de dólares, com um prazo
função desses problemas, principalmente da travessia de
máximo de e:-tecução de 4 anos e meio, o que eu espero
Belo Horizonte e o trecho de Costa Lacerda a General
seja reduzido, porque é um prazo muito longo. Natural~
Carneiro.
mente, vai depender, principalmente de aquisição de tri~
A capacidade dos trechos críticos, os Senhol-es pOdem
lhos, que depende da indóstria.
ver aqui que atuatmente,"no trecho de lbiã a Garça de
-Como fontes, prevê:_ o Banco Mundial, com 85 mi~
Minas, que é a Serra do_ Tigre, a Serra do Uruburetama,
Ihôes de dólares; o BNDES, com 21 milhões de dólares.
nós temos LJma capacidade a_tual de 2 milhões 581 mil to~
Aliás, é o grande parceiro nosso nesse projeto. O projeto,
neladas; na ultrapassagem de Belo Horizonte:, 3 milhões
em pãrte, teve sua demarrada em função de um progra.
606; Sete Lagoas a Gç-r:ieraJ Carn~ir9, 7_milhões e 225; e
ma que já vinha sendo estudado com o BNDES.APartir
General Carneiro(Costa Lacerda, 6 milhões 2~8 mil toditt;_ã_ Rede teve condições de se aprofundar mais e, in~
· neludas.
clusive, conseguir os recursos externos, fazendo com que
Com o projeto que está sendo previsto, com os melhoos- internos, do BNOES, fossem· Canalizados para esse
ramentos, esses patamares passam a ter um incremento,
programa. A União deverá participar com recursos de
6,5 milhões de dólq.res do orçamento ordinário; e a Rede,
no primeiro caso, de 134%; no caso d~. Sete _l,..agQ;I.S,
102%; e no caso de OeneraJ Carne:irofCosta ~a,_çe~d_a,
67,5 ffiilhões de dólares, sendo que parte disso, cerca dç
199%. Existe ainda, como referi, _o gargalo, que é -uma
60"-milhões de dólares_, refere-se à _p~rticip_ação da Vale
travessia de Belo Horiz;onte, que mesmo com os investi~
do Rio Doce, na venda de um tr_e~ho ferrovúfr!o; ijlleTõí
mentes programados, nós chegaríamos a 36%. Mas isso
feito há algum tempo atrás. Existe um convênio Rede~
está fundamentalmente_ ligado, e poderá atingir a ·estes
Vule de 100 milhões de; dólares, dos quais lançaremos,
patamares a partir do momento em que as _obras do DE~
p<tt'a esse projeto-, cerca de 60 milhões de dólareS.
METRO estejam realmente implantadas, e que alguma
Em termos gerais, era o que eu tinha a apresentar aos
senhores. E me coloco à disposição para perguntas. Muimelhoria se faça nas linhas de separação da bitola métri~
cu e principalmente nos trens de subúrbios, que alimen~
to obrigado.
tum, em parte o DEM_ETRO- que é o trecho que vai de
(Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (José Tgnãcio Ferreira) _ A
Betim à entrada de Belo Horizonte; e depois, o trech9
que vai de Belo HoriZOnte a Matadouro, saindo_ pelo
Presidência deseja registrar, com agrado, a presença do
lado de General Carneiro.
Oiretrizes do Projeto da Rede
Senhor Senador Cid Sampaio, Deputado Francisco
Es
Am~ral, Deputado Gustavo Faria, Deputado José Fre~
·tão previstos com esses investimentos, que são coe~
jat, 0 DePutado-Denisar Arneiro, 0 Pri::sidente do GEl~
rentes com _os investimentos projetados na infra~
POT, Dr. César_ Ba~tos, 0 Presidente da Associação Coestrutura llgríco(a, os quais os Senhores viram pefo-p.atà~m·ercial de Mirtas Ger~is e, seguramente, div<?rs"ãSõlltià:S
mar que o INDf deu, a estrutura de armazenagem exiSautorLdades qu~_~qui abrilhantam este evento com as
tente e a projetada; a estrutura portuária atual e seus
projet_os até 1990. Nestes projetas estâ incluída, pela
suas presenças.
PORTOBRÃS, a construçãç, de inais uma unídaâe nO
Vou passar a palavra ao eminente Presidente d.a Fer~
si.lo de Capuava, de 30 mil toneladas. E deverão propirovia PaulistaS/A- FEPASA- que o Dr. Sebasti:àQ
Hermano Cíntra.
cmr a compatibilização da malha existente com 0 pro~
grama de captação ou de âmbito da avaliaçào_da demanDr: S.ebastiào e um profissiOnal que se especializou na
da e aumento da capacidade, através da melhoria e conárea de transporte urbano, onde acumula grande expe~
fiabilidade dos gargalos, portanto, das tinhas, e a não anrlência, Paulista, nascido em· Lins, foi Diretor ~e_ Tr'!-~s~
tecipação de investimentos em linhas nOvas, tendo em
porte Metropolitano da Cia. do Metrô. de São Piu!Õ, foi
vista., inclusive, as deficiências de recursos para nossos
Secretário Executivo___ da Câ.nl:Ufa Metor9politana de
Transportes criada em 84 pelo CODEGRAN ~-Canseinvestimentos em projetas novos. Conseqüentemente,
deverão redu;,;ir os _custos operacionais.
lho Deliberativo da Grande São Paulo. Em 83, atuou,
Nu _descrição físicu do projeto da rede, constam: obras.
também,_ como Diretor de Transporte Metropolitano no
de reubilitação da infra-e.struturu- cortes, aterros, etc...
da_,EMPLASA ---:_Empresa Metropolitana de Planrâa- em 650 km- eu não sei se seria conveniente voltar ao
mento da Grande São Paulo S.A. Foi Secretârio Executimupa -reforços de pontes, construção e ampliação de
vo da Comissão Coordenadora dos Núcleos de Articulllção com a Indústria; foi Coordenador de Desenvolvidesvios em cerca de 17 km. Esses 650 km estão exata~
mente nesta linha azul, que é a programação de melhoria
menta TeCnológico da empresa Nacional, no CNPq; teve
das linhas. Há, aindu, obras de reabilitação da superes~
uma atividade do_cente tarq.bêm intensa, na Faculdade de
Engenharia Industrial, na Faculdade de Engenharia da
trutura, quer dizer, nos mesmos 650_km, substituição de
Universidade Mackenzie, como Professor do Departatrilhos, melhoria de rastro, fixllção, que hoje ainda é feita
a prego e ulguns trechos ainda dispõem de trilho 37._En~
menta deMetãlurgia. Tem também diVersos trabalhos
fim, é uma série de programas necessários para a moder~
publicados em revistas e jornais especializados em Meta~
nizaçào. Constam, ainda: requiSiÇão de máquinas e equi~
!urgia e Cerâmica: Revista daANPP e o Globo.
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No exterior, participou, por outro lado, de reuniões de
Diretoria da OEA em São Domingos e Nicarágua; e de
negociações de participação brasileira em projetos de im~
plantação na Costa Rica, Guiana e Nicarágua.
'
A Presidência, com prazer e muita honra, recebe apresença de S. Senhoria, aqui, e a ela passa a palavra para
proferir uma exposição.
O SR. SEBASTIÃO HERMANO CINTRA - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, colega Osi~
ris, Presidente da Rede Ferroviária Federal, Senhoras e
Senhores.
Sinto-me eXtremamente honrado em aceder ao convite
desta Casa, desta Comissã9 Especial, através de seu Presídente, Senador José Ignâcio Ferreira, para discutir--º
papel da ferrovia no contextQ de. uma política especifiCa
de transportes, relativa ao desenvolvimento agrícOla do
Cerrado.
[ntroduçào
O escoamento das safras agrícolas, compreendendo o
transporte, a armazenagem e a distribuição dos produ~
tos. constitui um dos elementos fundamentais para per~
mitir ao produtor a comercialização com uma justa retri~
buição e para possibilitar ao consumidor_ o acesso à alimentação.
Para a organização, o gerenciamento e a operação dos
sistemas de transporte - e especificamente da ferrovia
-- há que responder algumas questões bâsicas: a que
produtores se pretende atender'? A que consumidores se
deseja suprir prioritariamente'? Os do mercaljQ interno
ou ·os do externo'? Os de maior renda ou os mai~ necessi~
ta dos?
A Nova República tem hoje a sé_ria responsabilidade
da tomada de decisões que encaminhem alternativas
para a solução d_a_marc:ante desigualdade na distribuição
da renda nacional, para o afastamento do fatasma darecessão e da_ dependênchi do mercado financeiro internacional e para a reversão do danoso processo inflacio~
nário.
A -sociedade_-brasileira anseia por mudanças que promovam o de.<>envolvimento efetivo das potencialidades
sócio-econômi~s_ do País, com a exploração racional de
sua..<> riquezas, visançlo ao progresso e ao bem-estar de
toda _a s1,1a populaç~o.
NãO se pretende aqui fOirientai- umit disçussão técnica,
_ porêm t~azer uma visão técnica para alimentar uma dis~
cussão política relativa ao deSe_nvolvimento agrícola do
Certado.
Uma Política Nacional de Transportes
A política dos transportes envolve decisões que influem de forma direta no futuro da Nação.~ inadmissível, por isso, que se ignore a sua vinculação com_ as gran~
des que.<>tões nacíooais:-- O Transporte e o Crescimento EçOnôm_ico
Wã6 s-e pode aceitar ã recessão num País tão carente de
empregos como o _Brasil. A aspiração nacional é pelo desenvolvimento. Há, contudo, diversas maneiras de
alcançá~lo.

Em período recente, enquanto o conjunto da econo~
mia enfrentava uma conjuntura recessiva, o Governo
deu prioridade aos investimentos em infra~estrutura em particular os de transporte e energia-, objetivando
a exportaÇão de produtos bâsícos nos quais o Brasil
apresenta _vantagens comparativas.
Nessa -alternativa de crescimento econômico, que tem
comO J)ãra_digmas a Austrália e a África do Sul, as prioridades no setor de transportes eslão ligadas ao desenvolvimento dos corredores de exportação de produtos primfirios.
A sua relevância traduz~se na obtenção de eficiência,
fundamentada no alto volume de movimentação de produtos de baixo Valor específico. Essa eficiência, todavia,
exige pC$ados investimentoS em infra~estrutura.
Os riscos deste modelo são as flutuações do custo do
dinheiro. atua(mente: muito elevados, assim como da co~
tação_ du_s_ __nossas matérias-primas no mercado interna~
cional, que variam ao sabor das políticas dos pafses in~
dustrializados, podendo absorver todo o_ resultado de
empreendimentos .des-sa natureza.
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Outra alternativa de crescimento econômico é a que
vem sendo preferida pelos países asiáticos (Coréia do
Sul. Hong Kong, Cingapura, Taiwan), tendo por base
uma industrialização voltada para o mercado externo e
cuja capacidade competitiva é representada pela baixa
remuneração da mão-de-obra.
É o que se observa agora na indústria de calçados e
têxteis, elctro-eletrônicos, sobretudo na indústria automobilística, que recentemente se voltou para o mercado
externo, obedecendo a uma estratégia multinacional comandada pelas matrizes.
Os dois modelos citados, quando conduzidos com
competência e em condições favoráveis, são capazes de
proporcionar o·crescimento econômico, embora pouco
contribuam para o desenvolvimento do mercado interno.
O primeiro modelo, "exportador de primários", oferece a vantagem de acelerar a desconcentração regional do
produto nacional, porém tem pequeno impacto sobre a
redistribuição da renda pessoal, pois é alicerçado em .empreendimentos intensivos em capital.
O segundo, apesar de favorecer o emprego, tende arerrim"i"r ·a melhoria da remuneração da mão-de-obra vista como o fator básico-de competitividade- e mantém o centro de decisões fora do País. Cabe, inclusive,
questionar a sua viabilidade diante da força das reivindicações salariais.
Um terceiro modelo é aquele centrado no crescimento
do mercado interno. A industrialização e O desenvolvimento dos serviços visam tanto à safiSfãÇão do consumo
interno como à conquista do mercado exterior. A competitividade nacional tende a se manifestar, cada vez
mais, em produtos com maior valor agregado. A melhor
remuneração dos fatores nacionais se to_rn_a possível com
o avanço tecnológico, responsável pela maior produtividade dos fatores.
No quadro·internacional, esse__ modelo tem muita semelhança com o japonês, mas entre os países em desenvolvimento pode ser seguido pelo Brasil, México e outros que têm grande potencial no mercado interno.
O Transporte e a Distribuição da Renda.
A política económica írilplementada nos últimos anos
agravou muito as disparidades na distribuição da renda,
afetando sensivelmente os sístemas de transporte.
Processou-se uma constante migração das áreas rurais
para os centros urbanos, o que, além de se refletir na
contenção da produção alimentar, ampliou O consumo
nas cidades.
A expansão urbana foi expulsando a produção alimentar de sua perifáia para áreas -afastadas. As áreãs
mais propícias à produção agrícola foram aproVeüàdas
para a produção de energéticos, que favorecem a população de maior renda.
Todas essas mudanças acarretaram maior movimentação de alimentos das áreas da produção até a mesa dos
consumidores. ConseqUentemente, aumentou a particiração dos sistemas de tr"ailsror"te no seu custo final. A
eficíêllCfã o-u imificiência· de tais siSterrias tornou-se fato r.
importante no acesso da população carente aos alimentos. E, na realidade, as decisõeS referentes aos transportes acabaram por ajudar a concentrar a renda.
Na Nova República o processo deve ser revertido.
Uma das primeiras prioridad_es da Política Nacional de
Transportes precisa ser a garantia de suprimento de alimento a preços baixos à população carente, que se concentra nas grandes áreas urbanas. Ainda que os transportes não representem, diretamente, a maior parcela de
encarecimento dos alimentos, a sua insuficiência e a sua
ineficiência pesam sobre ele. E é possível superar- eSseSproblemas.
O Transporte e a Divida Externa
Os sistemas de transportC-têm sidõ- siriuiliiineamente
vítimas, responsáveis e ben-eficáríos da- dívida e:ittirna
contraída pelo Brasil. Dada a escassez de recursos· internos, usaram-se projetas ...:... e dentre eles os de transporte
..:..... para tomar empréstimos no exterior.
Reconhecido esse fato, iiripõe-se cOmo diretriz básica
a não;.utilização de recursos externos desnecessárioS,
rarticularmente aqueles vinculados à aquisiÇão de equiramentos que a indústria nacional esteja apta a fabricar
·ou à execução de projetas que possam ser postergados,
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CUmpre estabelecer um programa de prioridade de inve:>timentos austero, racional e estreitamente controlado, que garanta retorno no mais curto prazo possível.
Essa atitude seguramente deve complementar uma pos~
tura de franca preferência pela empresa nacional, no desenvolvimento e na fixação de tecnologia no campo dos
transportes, englobando equipamentos, fontes energéticas, terminais e serviços.
A mudança fundamental a ser promovida na relação
entre Política Nacional de Transportes e Dívida externa
consiste em nã.o justificar empreendimentos pela existência de recursos externos assegurados. Essa foi a argumentação que deu base ao pesado encargo de amortizações e juros a que hoje o País estâ subjugado.
O Transporte e o Processo InOacionârlo
A hiperinftação que o Brasil continua enfrentando supera em muito as questões de envididamento económico
e monetário, decorrendo de um complexo jogo de forças
em que cada indivíduo, cada grupo e cada classe lutam
para preservar o seu poder aquisitivo, procurando amrliar a sua renda e repassar a terceiros os aumentos impostos pelos seus insumidores.
O processo econômico dos sistemas de transporte não
foge a essa disputa: também eles procuram repassar aos
usuários oS aUmentos de custo dos insumOs que utilizam.
_--Muitosdos_sellS fornecedoreª têm reajusta!Jlentos indexados, como os de óleo diesel ou os de energia. Os emrrcgados vão_até a greve para garantir um reajustamento
adequado. Se crescem as tarifas do transporte ferro~
viário, os detentores dos produtos transportados querem
transferir ao consumidor essa elevação.
A resistência maior é dos detentores de capital, que
conseguiram fazer prevalecer o entendimento de que os
seus. rendimentos têm de ser reais e permanentes. Com
-isso se montou todo um mecanismo de preservação dos
rendimentos de capital- agravado pela participação estatal nesses rendimentos -,-que é uma das principais
fontes de_ realimentaçiio inflacionária.
O resUltado final, todos sabem, é o problema econômico que ameaça o sucesso da Nova República, com
uma agravante: a abertura democrática não conseguirá
conviver com uma polftica de salários aviltados.
A_soluçào do impasse, do qual não escapa o setor de
transportes, nà~ poderá ser alcançada com reduções demagógicas das tarifas e, sim, com um programa de eficiênci<). caraz de reduzir custos. E o aproveitamento racional dos recursos disponíveis constituirá, Por certo, urri
·dos suportes desse programa.

O Desenvolvimento _Agri~ola do c:"_errado.
A carência alimentar da população brasileira, por falta de acesso financeiro às quantidades mínimas de elementOS eSSenclãiS-ãO desenvOlvimentO liumario, e a extensão da terras brasileiras ociosas bastam para legitimar
toda iniciativa que pretenda tornar produtivas as vastidões do Cerrado e aumentar a disponibilidade de alimento fornecido ao consumidor interno.
Os obstáculos cruciais enfrentados pelas cidades, para
acolher o homem com _dignidade, justificam Plenamente
qu3lquer ação realizada no intuito de_ retê-lo no meio ru-rtll- hão Jeca-Tatu, mas amparado, produtivo e, eSpecialmente, empregado no ramo de atividade em que é
qualificado.
O território agiículturável do Brasil é sabidamente capaz de prover sua população e ainda gerar fabulosos excedentes. O potencial estratégico da produção agrícola
·dá inegável argumento para a defesa do seu desenvolvi~
menta, desde que garantidos, nessa exploração, a autonomia nacional e o retorno dos investimentos ao povo
brasíleiro, -que deVe ser-Seu nlaiOf beneficiário: ·
A localização geogrãfi"ca- ci:rifrãl-dO_ ceiradO estia proXTiiildade dos grandes centros consumidores e industriais
·atesüim-a grande importância- da região na busca da
ãutci--suficiêriCiã. -nacional nO ãbastecimento de gêneros
alimentícios. -seu ecletismo agrícola, que admite a cultur~ de espécies de variados ClimaS e iegimes, possibilita a
diversidade de produtoS -neCessáriOs -a uma alime-ntaÇãO
rica, tm)ifescindíVel ao crescimento saudável e vigoroso
da população.
A razoável infra-estrutura de que a região é dotada facilita seu _desenvolvimento, à medída que reduz as exio
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gências imediatas de investimento, e permite a concentração das aplicações requeridas para fins eminentemente agrícolas, como correção, nutrição e irrigação do solo.
Essas constatações mostram o Cerrado como uma
opção plausível de inversão, para qualquer investidor
público ou privado, capaz mesmo de atrair para o Brasil
capital de risco de origein estrangeira.
A experiência já acumulada pela CAMPO (Companhia de Promoção Agrícola) e os resultados do Programa de De:~envolvimento dos Cerrados (PRODECER)
corrobaram tais assertivas e endossam a expectativa que
Criaram.
O Escoamento da Produçio: a Questão do Transporte
O Cerrado do Brasil Central conta com boa infraestrutura de transportes, em termos de rodovias tróncais
e de ferrovias que propiciam o escoamento da pro-dução
agrfcola (atual e projetada), seja para o mercado interno,
sejã para o fnternacioOãt:-Há, porém, uma sentida carência na rede de_estradas vicinais.
Partindo do fato indiscutível da conveniência- de se
promover o desenvolvimento da produção agrícola no
Cerrada, cabe, no entanto, indagar a que demanda e a
que prioridades ela será dirigida.
A transparência que deve presidir as decisões governamentais na Nova República leva à necessidade de opções
bastante exptícitas. No caso, uma alternativa seria a destinação piioritãria aos mercados externos, dada a capacidade competitiva do produto brasileiro no mercado internacional; outra seria a destinação primeira ao abastecimento alimentar interno.
Não hã dúvida, de nossa_ parte, quanto à opção preferencial pelo mercado interno, sem deixar de consídi:rar a
geração de excedentes produzidos para o mercado externo.
Isso implica a visão do transporte, no que tange ao escoamento da produção do Cerrado, como um problema
de logística de abastecimento alimentar.
Precisamos ter em mente as projeções de consumo ali~
mentar que indicam um volume adicional de grãos, na
virada do século, da ordem de 15 a 20 milhões de toneladas. Com a prioridade social dos programas de alimentução e melhoria de renda da população carente, essa demanda poderá ampliar-se substancialmente.
A uma rede básica que atenda o mercado interno devemos adicionar uma complementação para exportação,
dando preferência aos produtos de maior valor agregado
ou aos produtos complementares da transformação industrial.
Uma vez garantido o suprimento do mercado interno,
a exportllção de excedentes contribuirá, certamente, para
a obtenção das divtsas de que o País tanto necessita.
A disponibilidade de estoques é interessante na medida cm que protege o mercado interno de quebra "de safras
e de esreculações na entressafra, além de assegurar excedentes exportáveis.
No comércio internacional, a diversificaÇão de mercad(!S constítui -uma prõvidência tnteligente, seja para
quem compra, seja para quem vende. Não é por outra
razão que o Japão procura hoje diversificar seus fornecedores.
Conclusão
Todos nós estamos empenhados no objetivo de transformar este raís numa grande nação, como propunha o
Presidente Tancredo Neves.'E, para tanto, não-podemos
ver questões isoladamente ou encará-las segundo interesses específicos. Temos de saber que as nossas ações e as
nossas decisões dizem respeito, favorâvet ou desfavoravelmente, à solução das grandes questões nacionais.
O _Br~sil e_steve- e ainda permanece.,..-- desvantajosame_f!~~ i!J-se_rido no_ contexto ~nômico mundial, ·principalmente como fornecedor de matéria-prima, à custa de
seus recursos naturais e de investimentos na infraestrutUra impresCiildível ao escoamento desses produtos,
desde as regiões d<'? produção atê os portos de exportação.
Pai-tanto, uma política i1acional de transportes deve:
-em relação ao crescimento económico, _estar ViOculada a um modelo brasileiro, voltado predominantemente para o mercado interno e para a exportação de produtos com valores agregados cada vez maiores;
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-em relação à renda, ser fator de redistribuição pela
oferta de serviços mais baratos e, por conseguinte, através da contribuição na redução dos custos de produção e
no barateamento dos alimentos;
-em relação à divida externa, utilizar eficazmente os
recursos nacionais dispon(veis, em particular os investimentos já realizados e a capacidade produtiva nacional;
-em relação à iniTação, buscar na eficiência e na produtividade os meios para a redução dos custos, dimi~
nuindo os repasses de reajustamentos de seus fatores de
produção.
Assim sendo, acreditamos que o desenvolvimento do
Cerrado deva, como qualquer outro empreendimento de
alcance nacional, estar conjugado a uma política global
de transportes e de acordo com uma definição transparente do modelo sócio-econômico a ser a:dotado pela
Nação.
Pensamos que assim devem ser consideradas as d_eci~
sõcs e as ações na área de transportes e na ãrea específica
das ferrovias. Entendemos que a fen::QVia deve desç_!Jlpe-nhar um importante papel na implantação e operação de
um sistema logístico para abastecimento de alimentos no
mercado interno.
O SR. PRESIDENTE (Josê_ Ignãcio Ferreira).-:- A_
presidência vai abrir" iritediatamente a Tase -de debates,
consíderando, inclusive. que as perguntas destinadas ao
Dr. Osíris Guimarães deverão ser feitas em primeiro lu~
gar, tendo em vista o fato de que ele deverã se ausentar
às 18 horas e 15 minutos, por rilofivos prOfissionais e encargos fora de Brasília._ _ _ ___ _
De maneira que a Presidência concede ª-palav_ra ao
eminente Deputado GustaVO F8.fiii,- para-a prinieira indagação.
0 SR. GUSTAVO FARIA_ Sr. Presidente da Rede
Ferroviária, Dr. Osíris Guim3.rães, sabemos das d1fi.êut:
dades de recursos que a Rede enfrenta.
Sabemos, também, que V· S• tem procurado nortear,
no início de sua gestão, um apoio mais social aos
usuários da Rede, ou seja, melhorando a assistência de_
manutenção e uma série outras providências com relação
ao pessoal da Rede, também.
Agora, sabemos também qUe hã uma projeção de que
a Rede chegará a um lucro bem razoável até o fim do
~~~~~i~~ ano, devido à separação da CBTU e Rede Fer·
Tinha duas perguntas a fazer. A primeira ê a segúinte:
cem relação à última greve, _em que todos os meios de
transporte do País. com exceção da Rede Ferroviária,
participaram, qual foi a fórmula, para que a Rede não
entrasse em greve e fizesse com que as o_utras classes todas de transporte, que estavam em greve, parassem?
A segunda pergunta: qual a sua idéia, ou o que V. S•
pretende fazer com a Ferrovifl. do Aço?
O SR. OSfRIS GUIMARÃES_- Em primeiro lugar,
quero agradecer às perguntas do Deputado Gustavo Faria, que nos acompanha lã no Rio, porque Deputado, inclusive, pela bancada federal do Rio de Janeiro e que
vem, de certa forma-;'acompanhando a administr_a.ção da
Rede bem de perto.
Realmente tivemos nesse começo de Governo alguns
problemas relacionados com a greve. Nós não estamos
longe ainda desses problemas, acho que eles sempre persistem, mas procuramos tentar evitar essa gr~e. em primeiro lugar, fazendo com que os funcionários, representados pelos sindicatos, tivessem uma conversa mais franca e mais ampla com a diretoria da Rede Ferroviária, o
que de certa forma não acontecia, porque praticamente
as conversa_s com a__iiiretoria eram feíia~ através da Fe_de~
ração.
E abrimos as portas, para que os sindicatos, também,
partiCiPassem dessas-·canversac:ões e el!!S nos apresen,ta_ram uma lista de cerca de 500 (eivindic;ações. Quer di:z;er,
dessas 500 reivindicaç_õ_es, nos vãrios Sindicatos, que são,
se não me falha a memória, cerca de 11 sindicatos que
congregam a classe ferroviária, sendo que grande parte
dessas reivindicações se referiam mais a transporte de
massa nas regiões metropolitanas do Rio e São Paulo,
que eram de grande· peso.
__
Tivemos, realmente, o problema de uma greve de advertência de um dia em São Paulo, em que, praticamen-
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te, essa greve foi feita a partir do pessoal do subúrbio de
São Paulo e arrastou, vamos dizer, o pessoal da carga,
portanto, da Rede__ Ferroviária.
_:____ A greve transcorreu na mais perfeita ordem, naturalmente- da:aa algumas medidas de precaução que tivemos,
inclusive, de-aVis~r ao público,-de um modo geral, que a
greve poderia-ser deflagrada, tentante até a última hora
conter essa greve,
Mas. a partir dal, procuramos, também, o Ministro-do
Tratiafho, que nos ajudOu nessa ra.refa. e com o próprio
Ministro dos Transportes, que tamb~m esteve ligado às
negociações durante todo esse tempo atendendo àquelas
rCivindkUçõis, Prírrieíro--;-ãs de natureza social, que nos
pareciam justas e as de natureza mais econômica, que
eram aumento de salário, produtividade, etc., que ainda
estão sendo submetidas ao Conselho Nacional de Política Salarial, ·mas espero, sejam aprovadas, naturalmente
-:__com: dispêndio bastante superior àquele previsto na folha
x:la Rede. Para os Srs. terem uma idéia, passou de 1 trilh~o e 900 bilhões, este ano, somente a Rede Ferroviária
Fedeal, sem a CBiU, para 2 trilhões e 200 bilhões. Portanto, forUm passo bastante grande e, naturalmente, isso
trará algum prejuízo nas verbas destinadas, principal~
mente, à manutenção.
Mas entendemos, também, que parte desta manu~
tenç~_o POC!eSer ~Uprida com a melhoria de condições de
tf""abailiO-dos nOssOS- funcioilãrios e com a atenção devida
que eles devam dar a essa manutenção, que nem sempre
se reflete apenas em recursos.
Costumo dizer o seguinte: se se amontoar dinheiro na
beira de uma estrada, não resolve problema nenhum,
nem d~ Vta:a.-nem-deCOisissirria alguma. O dinheiro é_
uma parcela que deve ser agregadi. para que os serviços
sejam realizados.
Então, em Contrapartida, esperamos que os Oossos
-----.:funcionários, os nossos empregados, com a compreensão
que têm, e acredito que estão tendo, nos ajudarão, por
outro lado, procurando suprir a deficiência de recursos
para bens materiais com o aumento da produtividade de
pessoal.
E coincidentemente no dia em que estava visitando a
Ferrovia do Aço_ a segunda parte de sua pergunta_ é
que foram fechadas as negociações finais e que levaram a
bom termo este projeto, digamos assim, projeto social da
Rede. que esperamos concluir, não criando, em conseqüência, outro~ problemas maiores, principalmente, que
a partir das informã.ções que tínhamos que deflagrada a
greve dos ferroviários, haveria uma série de greves de rodoviários, dos metroviáríos, enfim, ia haver uma deflagraçào em cascata de várias greves.
Isto, felizmerite, foi esperado, a própria greve do pes.
soai de ônibus em São Paulo, do dia 2 de maio, pratica.
mente, abortou
Quanto à Ferrovia do Aço, a preocupaçãO ê grande,
tendo em vista que ali existe um patrimônio, que ê um
patrimôn1o da Nação, que ascende a valores dt:: cerca de
2 bilhões de dólares hoje e que estã lã sem nenhum proveito para a próPi-1iNação;-porquanto não há condições
de continuar o projeto, pelo menos por enquanto.
Estamos gásta:ndo algum recurso para uma manutenção muito precária e temos tido a visita de amigos do
alheio, constanttm1ente, roubando até placas da superestruTurá da5-põ-ntes,as Placas metálicas da linha, enfim,
ma:ter:rãl metãli"cCi-;-- mãterial elétrico> o que_ _nos_ obriga,
realmente, a pôr alguma segurança a mais e com dispêndia muito grande.
Agora, o que se pretende da Ferrovia do Aço é, real~
mente, tentar, em curto prazo- eu não saberia lhe dizer
quando - c~nseguir algum recurso para que possamos,
Pelo r1ií!lios~~Cólõeã-l~- em funciõhamento. uma parte,
pelo menos, funcionando um trecho com bitola mista,
no trecho que vai de Barra Mansa até Andrelândia e ten- do- C<?tidições•. também, de aliviar a linha do centro, ainda que se utilize um sístema bem- não digo rudimentar
- maL~- simplificado de licenciamento de trens, que não
se construam, realmente, as estações etc, que se faça, enfim, uma operação atê a título precário, usando tração
diesel, acredito ser possível e com cerca de 200 r:nilh!les
qe dólares fa_ze_r alguma coisa no __sentido de q_ue esse tre~
cho ft!rroviãriO. posSa pro9,uzit:_ algo, Ou dar alguma r-esposta ao País em termos de produção_,
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Lamentavdmente, nós lião disposmo desse recurso, e
não é fácil -vamos dizer-, se conseguir esse recurso.
O SR. GUSTAVO FARIA- O que é impressionante, é justamente o investimento enorme feito, a dívida ex~
terna que aí está e o retorno que ninguém sabe qual serã.
Muiro obrigado.
O SR. PRESID_ENTE (José Ignãcio Ferreira) - A
Presidência indaga dos Senhores aqui presentes se alguêm. Parlamentar ou não, deseja formular alguma per~
gunta ao eminente Presidente da Rede Ferroviária Federal. (Pausa.)
A Presidência indaga a V. S•, Sr. Presidente, se há algum projeto de investimento em comum da Rede Ferrovi;:lria Federal com a Vale do Rio Doce e se há, para que
trecho, qual o montante e se jã está em execução.

-0 SR.OSTRIS GUIMARÃES- Bom,existeum con~
vênio, Sr. Presidente, feito entre a Rede e a Vale do Rio
Doce, no valor de 100 milhões de dólares, que deverâ ser
aplicado no trecho Costa Lacerda~Sete Lagoas. Parte
desse convênio, ou-seja, 60 milhões de dólares, que é proveniente da venda do trecho Nova Era/Costa Lacerda,
que, na realidade vai passar a compor a contrapartida
desse financiamento do Banco Mundial. Quer dizer, estariam ainda disponíveis cerca de 40 milhões de dólares
que deverão ser utilizados ainda em melhoria daquela linha.
Agora. nós estamos, junto com a Vale do Rio Doce,
pensando, também, em alguns estudos paralelos, possi~
velmente,· na construção de: alguma variante, no trecho
de Costa Lacerda/General Carneiro, mas esses estudos
ãlnda estão em caráter bastante preliminar mas~ acredito, que nós- tenhamos condições de aprofundá-los.
Chamo a atenção que, de qualquer maneira, esse projeto que a Rede tem ê, como dis_se on_tem, relativamente
pequeno, é um projeto de, no mãximo, dez anos, mas
que não inibe outros estudos para um projeto mais a longo prazo. Mas, nós queremos, também, lembrar que
s-empre~ vamos- dizer~ com o pé no chão, e dentro das
nossas limitações ainda temos um horizonte, também
muito curto, para pensarmos efn vôos mais altos. Mas
acredito que, com _o desenvolvimento desse projeto inicial e com o interesse que existe e a demanda crescente na
região de Belo Horizonte, ou em torno de Belo _Horizonte, nós tenhamos que partir para soluções mais arrojadas.
O SR. PRESrDENTE (José Ignâcio Ferreira)- Continua __ franqueada a palavra para quem queira formular
quaisquer indagações aos eminentes expositores.
A Presidência indaga c!o eminente Presidente da FEPASA, qual a participação atual e esperada da FEPASA
no programa de produção de grãos do cerrado.
O SR. SEBASTIÃO HERMANO - A questão da
participação atual é hoje o corredor UberabajSantos, ou
UberlândjajSantos, em que a capacidade de escoamento
situa-se na faiX:a de trechos variarido entre II milhões de
toneladas/ano a 22 milhões de toneladasfano. tendo um
g-arSalõ no trecho entre Campinas e Santos, mais especificiirllente: no tfec_ho da antiga Ituana. A Ituana é uma
estrada que data do século passado, data de cem anos e
com uma quantidade intensa de curvas, curvas com rampas excessivas, com_tmta operação racional da ferrovia e
por isso foi contratado, jã no passado, estando as obras
terminadas em maio do ano que vem, da construção da
variante chamada Helvétia - Guaianã, -com essa variante, já entregue ao tráfego um trecho de Helvêtia a Pimenta, entregue agora no próximo mês de junho mais 25
quilômetros e no mês de julho mais 12 quilômetros, teremos capacidade de eliminar esse gargalo, deixando a capacidade d_o coredor no seu mfnimo de li milhões de toneladas/ano de escoamçntQ.
Em termos de participação futura, depende muito do
modelo, como eu coloquei, que nós desejamos adotar,
porque não podemos prescindir das outras possibilidades de CSCQamentQ _Q_e grãos que a FEPASA tem hoje e
que ela coloca à disposição daqueles que venham a produzir grãos no cerrada, que ê trecho da antiga Paulista,
tronco da Paulista, que chega à Colômbia, na divisa de
Minas Gerais,_ ou o trecho_ da 8.ittiga Araraquarense, que
chega a Santa-Fé. São outras_ duas alternativas de escoa-
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menta das produções que podem vir do cerrado, se nós
trabalharmos com o processo -de racionalização do
transporte, da origem ao destino que devemos atingir.
O SR. CARLOS L YRA- Peço a palavra, Sr.
dente,

Presi~

O SR. PRESIDENTE (José lgnãcio Ferreira)- Com_
a palavra o eminente Senador C3rlos L)rra.
O SR. CARLOS LYRA- Sr. Presidente, cheguei no
final da exposição, mas estaVa-leiidO aqui uns dados e
gostaria de fazer algumas perguntas. Dos 5-.100 quilômetros de ferrovia, quãntos são de bitoJa larga e quantos
s~o de bitola estreita?

O SR. SEBASTIÃO HERMANO -

Eu gostaria de

uma ajuda, do Sr. José ligoni; porque esse dado não seide cor, ainda,
'
O SR. JOSÉ LIGONI -

São t:1UO quilômetros.

O SR. CARLOS LYRA- E existe algum projeto de
transformar a bitola larga~·0 SR. SEBASTfÃO HERMANO-:.:..... Não, o que estamos fazendo é no trecho de Campinas/Santos, instalando bitola mista porque permite, a pártii' de C~pinas,
escoar aquilo que vem oriundo da Paulista, que e bítola
de I metro e 60 ou da Araraquarense, que é bitola de I
metro e 60 e aquilo que vem pela Mojiana, que é o trecho
da Uberaba/Santos, que_é bitola métrica.
··
O SR. CARLOS LYRA- Há alguma idéia de trans-formar?

0 SR. SEBASTIAO HERMANO- Não, não vamos
alterar, nesse momento, trechos de bitola métrica para
bitola de I metro e 60. Estamos sim, naquele trecho de
gargalo, comentado no corredor de Campinas/Santos,
colocando a bitola mista, operando tanto em bitola de l
metro e 60, como em bitola lnétrica.
O SR. CARLOS LYRA - Acho qtie tambêm aquí,no livrinho, houve um engano, quando diz adultos, deve
ser adubos.
O SR. SEBASTIÃO HERMANO ser.

Corretõ, deve

O SR. CARLOS LYRA- Deve ser adubos, porque
tenho interesses nessa área.
Agora, gostaria de perguntar, em adubos, isso é a importação de Concciçãozinha, subindo, ou como é esse
tráfego?
O SR. SEBASTIÃO HERMANO- Tanto de importação _c_omo da produção de adubos na região do Pólo_
Petroquímica de Santos, subindo em direção ao consu_midor.
O SR. CARLOS L YRA- E na parte do açúcar, essa
é uma exportação a granel ou é uma exportação em sa-

cos'?

o

O SR. SEBASTIÃO fl.ERIÍI!ANb- E tanto para
atendimento do mercado interno como ao atendimento
de exportação.
O SR. CARLOS LYRA -

Muito obrigado a V. St

O SR. CELSO SABÚIA dente.

Peço a Palavra, Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (José Igriácio Ferreira)- Concedo a palavra ao eminente Deputado Celso Sabóia, do
Paranã, para a sua indagação.
O SR. CELSO SABÓIA - Gostaria de ressaltar, inicialmente, a minha imenSa satisfaÇã_ó_em encontrar aqui
um velho companheiro de lutas, num importante posto,
o meu amigo Osíris Guimarães.
O Paraná tem um interesse partiCUlar em duas obras
da Rede Ferroviária; elas são, ilustre conferencista aqui
presente, em primeirO lugar o corredor de exportação de
Paranaguá, com obras iniciadaS já há alguns anos, tanto
no Planalto como na Baixada e paralisadas já há alguns
tempos, sofrendo sérios desgastes, com terraplanagens,
com cortes, com as obras mal realizadas, e o outro que é
a Ferrovia de Soja- eú particülarmente considero uma

obra de muito difícil realizaç!o- mas o corredor ê do
maior interesse lá, do Paraná, porque de parte da Serra
dO Mitr e- desce -ã- Púanaguá, ele represerlta o g<irgalo
para ó escoamentO' da produção. Como se trata de uma
obra que teve o seu início, quejã tem bom votumeexecu'tJÓo eu-gostarmcresaber, como p"ã--rarl.-áiõSe, quais 'as
petspei:tivas_ de_ p_rosseguimento_ daquela importante
o6ril-.- qUe ê 0-Cõrredõi-- de-exPOrtaÇão?
O SR:-OSfiüS GUIMARÃES- E.m prinieiro lugar,
DeputtJdo Celso Sabóía, eu gostaria de fazer _um paralelo. A mesma filosofia que presidiu a mordenização da
mtJlha da Região do Cerrado, em Minas Gerais, e aregii'ío de Goiás, Brasília, presidiu também a concepção da
mtllha do Paraná qué está inserida no projeto do Banco
Mundial, sendo que o Paraná e Santa Catarina deverão
ser coftfeinpladOs neSse projeto com cerca de dtize_ntos e
vínie-milhôes de dólares. O piOjeto do Paraná e Santa
Catarina prevê exatamente a mesma coisa que aqui: o
melhoramento da malha atual, especificamente no trecho Curitiba Paranaguá, que o Deputado se referiu,
onde existem v·ãriOS inelhoriüTI.entOs--programados, inclusive a ampliação de pátio na Serra do Mar, e a colo- cação-de-Síi'ialfzãÇãõ-;pãra que-nós-possamos, num prazo
bastante curto, aumentar a capacidade da serra, naturalmcnte_cheg<mâo a níveis ainda n_ão desejáveis Para o futuro --do Paraná. A níveis desejáveis será realmente a
ConStrUÇãO do novo trecho -curitiba-Paranaguá, que
re_almente__ se.e_qco!l_trn:_paralisa_d_~-~ um trecho, inclusive,
sem-projeto final de engenharia concluído, porque existia um projeto, que foi considerado col?pletamente inviável· foi feito um novo estudo pela antiga ENGEFER,
mas a' nível de projeto final não foi _cpnçluído. O trecllo.
da linha nova jâ é usado, o pátio do quilômetro 5 em Pa·ranaguã está dentro do novo proje~o. o pátio de Iguaçu,
em Curitiba, faz. parte do novo projeto, parte do Planai-- to tem a terraplanagem quase concluída, está realmente
-se-det~iorando. está se acabando e realmente haverá nece"S"sidade, a médio prazo, da construção da nova linha.
_Como estava dize_ndo, este horizonte maior não foi
ainda equacionado em termos de recursos, porque o tre- cho Curitiba-Paranaguá tem uma extensão de, aproxi- madamente, 80 quilómetros de serra que deve_cu_s_tar por
volta de 5 milhões de dólares o quilômetro, ou seja, 400
milhões de dólares.
-coin -respeito à construção da Guarapuava-Cascável,
que é a charpada ferrovia da soja, também e~i~tellm projeto- de Cngenharia concluído. Existe um novo profeta
mais simplifícado- que -dem-andaria um custo menor_, mas
tumbém não existem recursos deferidos no orçamento
rara est~_ construção.
Então. eu díiTã-qUea Sua indagação ou quase assertiva
é qUe óificilni.erite nOS -cOrisegi.iíriinOs mobilizai- agOra, a
curto prazo, recurso para -o prosseguimento dessas
obras. Por esta razão, nós estamos empenhados em melhorar a rrOduç~_9~do corredor do Paraná co~ _as obras
de rest'auração daquilo que existe, que seria a primeira
prio_ridade. Esta não _exclui a segunda. _A segunda seria
um novo horizonte e, naturalmente, dependerá principalmente de um esforço muito grande~ que a Naçãp vai
ter que fazer à busca de novas soluções econômícas e um
noVo desenvolvimento económico acreditaffi:OS que possa ser realizado.
-

--

QSR. ct_L$_9 SA_BÚIA- M-ais uma pergunta: o desenvolvimento ferroviário é muito dependente de recursos estrangeiros, recursos materiais, aquilo de que se necessita para suplementar a red_e, temos uma dependência
muito grande de um país estrangeiro?
O SR. OSTRIS GUIMARÃES- Não, realmente não
temos grande dependência de investimento, derecu~s~s
externos: alguns componentes naturalmente de locomotivas principalmente ainda· têm que ser iinportados, alguns componentes de sinalização são importados, naturalmente que algum know how tem que ser importado,
principalmente nes.<;es volumes de utilização de teCnologia mais moderna. Mas, nós dispomos, no Brasil, tanto
de fábrica de locomotivas como dispomos de fábricas de
vagões, produzimos trilhos e produzimos acessório de
via permanente.
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O SR. CEL<;O SABÚIA - De maneira que com um
esforço_ de tra_balho ê possív~l'? _
O SR. OSIR!S GUIMARÃES- Sempre com esforço
de trabulho é possível realizar tudo. Aliás, o que falta
hastante é isso.
O SR. JOÃO A_FONSO- sr: Presidente, eu gOstaria
de fazer uma pergunta.

O SR. PRESJDEN_TE (José lgnácio Ferreira)- Q Sr.
poderia se ldCntiticar para o apanhamento taquigráfico?
O SR. JOÃO AFONSO- SOu engenheiro n-a POR~
TOBRÃS. Gostaria de saber do Dr. Oslres Guimarães,
qual a capacidade a tua! da linha de escoamento de grão,
em toneladas, por ano, no trecho entre a zona de produção de cerrado e Vitória.
O SR. OSIRIS GUIMARÃES - Vou voltar com a
tmnsparência e já lhe darei a resposta.
O SR. JOÀO AFONSO -

A capacidade atual...

O SR. OSIRTS GUII'fARÃES- '-A atual e a futura.
O SR. JOÃO AFONSO -

E se existe algum plano.

Crs·R. OSIRIS GUIMARÃES- A futura é para daqui a cinco anos.

O SR. JOÃO AFONSO - Certo.
O SR. OSIRIS GUIMARÃES- Isto aqui é a capacidade atual, do trecho Ibiá a Garças de Minas, com a limitação, que é a Serra de Uruburetana, hoje é 2.580 mil
toneladas, no futuro será seis milhões de toneladas, portanto, com o projeto novo, nós vamos ter um acréscimo
de 134%, dentro do prazo de 5 anos. Aliás nós estamos
examinando para um prazo de 5 anos, muito embora o
projeto preveja alguma coisa além. A ultrapassagem de
Belo Horizonte, que é um quadrado, hoje está três milhões e seiscentas mil toneladas; com uma implantação
simplesmente do projeto, vai a 4.800 mil toneladas, portanto, um acréscimo de 36%. Isto aqui poder ser melhorado como conseqüência das obras que estão sendo feita~ no DEMETRO inclusive duplicação de linhas, colocação de terceiro tílho para atender inclusive a bitola larga.

O trecho de Sete Lagoas/General Carneiro, hoje jã ê
de 7.200 mil toneladas, no _futuro será de 14 milhões de
toneladas. Essç-, na realidade, é o trecho de maior solici~
tacão, já é, e co,otinuará sendo, tendo em vista não tanto
grãos, mas principalmente, a parte do minérios, etc. De
General Carneiro a Costa Lacerda, que é um outro
problema, nós temos seis milhões e duzentas mil toneladas, hoje, e pretendemos passar para t8 milhões de toneJUdas, portanto cOm um aumento de 199%. E isto aqui
não prevê a construção de malha, apenas a melhoria e a
alteração da linha atual, inclusive, melhoria de pátios e
sinalização etc. Não sei se respondi sua pergunta ...
O SR: JOÃO AFONSO - Respondeu. Agora para
esses fluxos previstos, capacidade do projeto, estaria incluída alguma parcela já -dessa produção estimada do
Cerrado, ou seria só ..
O SR. OSlRIS GUIMARÃES- A produção prevista do Cerrado, segundo_ INDI, vamos pegar o patamar, a
produção prevista para 1990, quando haverá um excedente e~J2Q!~el d~2 mil_!Iões_ de to_!teladas- isso o Sr.
pode ver _que é facilmente absorvfvel.
Agora eu gostaria de aproveitar esta oportunidade
para fazer algum comentário adicional. Não se falou
aqui nada sobre a compra de vagões nem locomotivas,
porque sempre faltam vagões. Na realidade, hoje a Rede
não tem falta de vagões, como também não tem falta de
locomotivas. Naturalmente Que há uma quantidade tanto de vagõ_es como de IocQmotivas, que devem ser compradas anualmente para substituir a obsolescência e a fadiga das locomotivas e dos va&ões, que vão deixando de
ser utilizados, pelo menos em termos económicos e com
contiabilidade.
Há necessidade, na realidade, de melhorias, para que
as próprias caio posições, tanto as locomotivas,como va~
gões, tenham um ciclo de _rotação menor e, portanto, aumentem a capaçidade de escoamento. Toda vez que nós
pudermos ganhar um dia no ciclo de rotação do vagão,
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nós estamos praticamente pondo novos vagões em tráfego. Isso significa que não precisaremos, no momento,
comprar vagões. Nós precisamos fazer com que os nossos vagões tenham um aproveitamento maior e melhor.
E para isso é que toda ação da Rede estã sendo voltada,
tanto em termos comerciais, refiro-me à parte comercial
da Rede, como tambêm em termos operacionais. Quer
dizer. nós temas por meta aumentar a eficiência do
transporte daquilo de que nós dispomos.
Nesses projetas, então, não estão incluídas compras de
mais vagões e mais locomotivas. Mas quero fazer uma
ressalva, dizendo que existem alguns projetas de reposição e de renovação de frota, mas não é, vamos dizer,
privativo para este tipo de projeto.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)- Conl.
a palav.ra o eminente Senador Cid Sampaio.

O SR. CID SAMPAIO -A_exposição feita pelo Engenheiro Hermano Leite Citlíi-a foi mais um programa
pofíticoReconômico que um programa de uma rede ferraR
viária. Todavia, como o Dr. Ei_ermano faz parte da coR
missão especiStl de estudos relacionados com a produção
de alimentos, nenhuma solução isolada a ser equacionada no programa da Nova Repúb[ica, ao meu ver, chegaR,
rã a conclusões finais.
-Eu perguntaria ao Dr. Hennano LeiteCintra, se paraR
lelamente à programação do escoamento da produção
do cerrado, existe alguma programação agrícola, prograR
ma para annazenamento, comercialização do produto
agrícola. Porquanto nós estamos vendo agora com a soR
ja: os preços da soja baixam, não exíste previsão de estaR
cagem, a soja_ não pode ser transportada para exportação
a preços atuais, porque eles são antíeconõmk:os. PareceR
m~ qu~. numa programação com amplitude desta, que
prevê o escoamento da produção do cerrado, devem ser
coordenados os outros programas relativos a armazenaR
menta, à comercialização; porquanto a solução unilateral não resultará na esperada conclusão do Dr. Hennam>
Cintra, que espera que, através de plano logístico das
nossas decisões, nós possamos realizar o grande Pafs que
todos esperamos que seja o Brasil.
Sei que o cerrado tem vocação agrícola pã:i'a grãos e
para diversos produtos. Mas assistimos, comO ó~m salientou o Dr. Hermano, à ocupação das áreas próximas
às grandes cidades pela cana-deRaçúcar, deslocando para
mais longe os alimentos. Tenho informação até de ciue
um saco de soja hoje paga, de Rondônia pai'a São Paulo,
de frete, por via rodoviária, mais do que o preço mínimo
do próprio saco de grão de soja. Então, nós vamos gastar
em óleo diesel, que até hoje é usado no transporte rodoviârio, um valor mais elevado de óleo_ diesel que o do
próprio grão que é transportado de regiões longínquas.
Portanto, esse plano logístico, que envolve o transp-orte do cerrado, a meu ver, deve envolver também uma
programação agrfcola dentro de um programa agrário
nacional de armazenamento, e conheço bem esses
problemas no Nordeste; quando as safras são maior.es,
não há como_arm~ná-las e o produtor é obrigado a
transfer-ir a sua produção a um preço vil, em face tamR
bém de não existir, na política de preços mínimos, a conR
jugaçãó de armazéns com preços e, às vezes, mesmo desejando comprar é impossível porque para armazenar, a
longas distâncias, tornaria a operação antiçconõmica.
Eu indagaria ao _Engenheiro Hermano Leite Cintrã, se dentro da comissão especial de estudos relacionados com
a pl'odução de alimentos, está_ se fazendo esse entrosaR
menta entre os vários setores de atividade, que envoh:e
um problema alimentar, de transporte, de comércio e de
exportação.

O SR. SEBASTIÃO H_E.RMANO CINTRA- Senador Cid SampaiO-, obrigadO pelas referências de V. Ex•
Na verdade, eu não pretendia aqui apresentar um programa da ferrovia_.. A _FEPASA, nos anos de 1977, procedeu à retificação de todo Q_S_~trecbo ferroviário desde
Uberaba até Campinas, antiga Mogiana. Por isso que a
sua capacidade de exportação situa-se em faixas superiores a 11 milhões de toneladas-ano, estando hoje com a
sua capacidade restrita, como jâ comentei, no trecho dà
Helvétia-Guianã, que é o frecho de CampinasMairinque, antiga Jtuava, onde estão sendo investidos e
sendo entregues os trechos totalmente liberados, em

m:iio de 198~. I_>rocurei !lle;mo e fiz de propósito em jogar i:lnl problema mais amplo, um problema que não seja
aperi'as pensár""'Oa ferroVia, mas qual ê a participação do
transporte nas questões nacionais.
Por isso m~_!ll_Q coloq!lei no texto o. problema da armazenagem. Se ~ós fizermos um estti9o logístico e não.
p"ensannos única e exclusivame:õte em transporte_para
exportação, não pensarmos no conjunto transporte para
exportação e transporte com o mercado interno. nóS não
vamos conseguir resolver o problema. b iss_o que a FEPASA, empresa a qUal hoje presido, se propõe a estudar,
de ora em diante, istó seria aquilo que nós, da Diretoria
,da empresa, decidimos Gontribuir para solucionar parte
dos problemas nacionais de abastecimento e parte dos
problemas nacionais de transporte. Não pertenço à Comíssão de Alimentação - aí pode ter sido uma informação equivocada de S. Ex!>- na verdade não pertenço
a comissão de alimentação.
Poderia informar a V. Ex• que, no que se refere ao corredor operado pela FEPASA, que é de AraguarijSantos,
nó_s_ temos capacidade de armazenagem de 486 mil tone-ladas em Urberlândia, de 80 mil toneladas apenas para
grãos em Santos e de 100 mil toneladas ern_Boa Vist;~.
No caso de _Boa Vista, estamos reservando uma â.rea,
junto a es!~ terminal, para ativar _a participação da iniciativa privada em termos de aumentar a capacidade de
armazenagem desse local.
Acreditamos que deva ser dado ao Porto de Santos as
co"ndições da participação da iniciativa privada no investimento do retrospecto, como tivemos oportunidade de
ver, recentemente, a inauguração do terminal da Cut:rnie,
onde não se exporta mais o produto primãrio mas se exporta um produto industrializado, em condições operacionais de baixissimo custo.
O_ SR_ PRESIDENTE (José lgnãcio Ferreira)- Continua com a palavra o nobre Senador Cid Sampaio.

O SR. CID SAMPAIO- Eu queria agradecer a informação e, na realidade, louvar justamente o enfoque
da questão, porque exclusivamente o transporte ferroviário não resolve o problema. S_ugeria, então, à ComiSsão que estendesse ao probfema de transporte não s6 o
de armazenamento com o de comercialização, porquanto sem isso não hã um equacionamento, não hã uma harmoçlia entre a _produção, utilização da terra, transporte,
armazenagem e a disposição dos produtos. A iniciativa,
o enfoque dado pelo Dr. Sebastião Hermano Cintra, na
realidade_, condiz com as necessidades do mamentp a.tual
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) -.A
Presidência registra a presença dos eminentes parlamentares: Senador João Calmon, Senador Carlos Lyra, Deputado José Carlos-, e Nyder Barbosa do Espírito Santo.
A Presidência vai ffa:nsmitír umã pergUnta da Jornalista Luiz Malta Coelho, do Jornal A Gazeta, do Espírito
Santo. A -pergunta é para o eminente Presidente da FE-

PASA.

.

Gostaria de saber a sua opinião_ sobre o seguinte:
com os maciços investimentos previstos para os próximos anos na agri9.ultura dos cerrados, o excedente: exportado deve fluir em direção a Tubarão, Espírito Santo,
ou aos Portqs_ do Sul, Santos, Paranaguá, Rio Gr3nd!!,
Explicar teCnícamente as alternativas e a opção de V. S•

O SR. SEBASTIÃO HERMANO CINTRA -

Eu

acho que, efetivamente, está existindo violentos inVestimentos na área do cerrado. Diria .que·a priffieira questão
é sabermos se estes investimentos devem gerar alimentos,
-grãos e onde nós vamos colocá-los. Se nós foi-mos jogar
todos esses grãos produzidos para o exterior, não_ deverá
haVer inveStimento-em todos- os COrredores., inclusive, no
corr"edor de Vitória, A eX.posiÇãô ao-eminente Presidente
da Vale, à qual eu tive a oportunidade de assistir nesta
mesma--cafa, nesfiCmesma sala- dá esse elemento.
Mas ~_ós não pode~ os pensar hoje apenas em investir, nós precisamos, no Brasil de hoje; Principalmente pensarmos em racionaliz<i.ção, precisamos pensar em dar
ren0ímei1i0 àquilo que já foi investido. A FEPASA é uin
exem-plo- craSsO desse problema, é uma eJ!lpresa que tem
hoje um débito de empréstimos da ordem de 5 trilhões de
cruzeiros e que, no balanço do ano passado, deveria pa~
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g_ar em s"erviços '?00 bilhões de cruzeiros; não hâ condição dá empresa pagar esse Valor, tendo em vista Os seus
próprios resultados operacionais. :t esse dac;io que eu coloco para vocês:- devemos fundamentalmente, na ferrovia, investir em software ao invés de pensar em investir
em hardware. Devemos fundamentalmente, na ferrovia,
investir na engerlharia de sistema, ao invés de pensarmos
-única e exClusivamente na engcii.haria civil. Encontrei
uma empresa que devia dar, até o mês de abril, um prejuízo operacional previsto fundamentalmente trabalhando com o corpo gerencial, envolvendo a tese colocada
por Oslris, provoCando .t'"o gerenciamento da Casa, foi
possível vencer esta perspectiva.
Acredito que -a exportação de grãos do cerrado deve
estar vinculada a uma política de abastecimentO interriO,
e face à poHtica de abastecimento interno, a minha opinião ê forçar a exportação de produtos de maior valor
agregado, e no estudO logístico, -saberemos, se devemos
transportar, pelo Rio Grande do Sul, pelo Paranaguâ,
por Santos, por Sepetiba, por Rio de Janeiro e por Vitória também.
O_ SR. PRESIDENTE (José lgnãcio Ferreira)- Concedo a palavra ao_ nobre Deputado José Carlos.
O SR. JOSt CARLOS- Vou apressar as perguntas,
devido ao adiantado da hora,jâ que o Dr. Osiris tem que
viajar às 18 horas e 15 minutos.
Mas eu gostaria de ter algumas informações complementares a respeito da Ferrovia do Aço. O Deputado
Gustavo Faria, quando se referiu à Ferrovia do Ac;õ, V.
Ex• nos informou que há um investimento jâ realizado
de dois bilhões de dólares, e para que ela seja ativada
n!lm determinado trecho é preciso, se não me engano,
um investimento adicional de 200 milhões de dólares. EtJ
gostaria de saber _qual o retorno efetivo desse novo investimento de 200 milhões de dólares, quanto será necessário para a conclusão de toda a extensão da Ferrovia do
Aço e o retorno também de toda a Ferrovia do Aço.

O SR. OSlRfS OUirytARÃES - Eu gostaria de, em
primeiro lugar, dizer o seguinte: no trecho que vai deJeceaba a Barra Mansa, cerca de 98% da parte de terraplenagem jâ está concluiêa. Falta apenas a construçã.o de
um viaduto que deve custar cerca de 14 bilhões de cruzeiros. Já existe cerca de 36 km de linhas lançadas inclusive
com lastros, naturalmente são 300 km de linhas, então,
nós. teríamos apenas IÓ%.
Quanto a esse retorno, eu gostaria de dizer que nós estamos com um grupo de trabalho na Rede, exatamente
<rabalbando junto com o GETPOT neste estudo, para
quãis seriam os investimentos reais necessá.rios para se
atingir a patamares desejáveis de exploração da Ferrovia. Então, eu não saberia responder isso no momento,
porque a comissão que está tratando disso, ainda não
deu nenhuma resposta, e o que eu estava dizendo são hipóteses e a hipótese mínima seria colocar o trecho de Andrelândia até Volta Redonda ou atê Barra Mansa, em
operação com o terceiro trilho para bitola estreita e se
radicaria, ihclusive, um trecho bitola estreita da antiga
Rede Mineira de Viação, que vai de Barra Mansa e sai
exatamente na direção de Andrelândia. Porque a partir
de Andrelândia, ela toma outra diretriz, em direção mais
à região de Brasília e de Araguari. De modo que todo
esse estudo está sendo feito. Eu poderia dizer o seguinte:
cOnipronletoRm-e; aSsim que eu tenha todas essas inforR
mações, fornecê-lo aos Senhores. Eu açho que, de qualR
quer forma, ê da maior valia que a Nação, principalmente os representantes da Nação, que são os Deputados e
Senadores, estejam cientes e conscientes de que qualquer
investimento -deverâ produzir algum r<;>:.Uitado, que não
se continue a iilvestír em coisa improdutiva, Eu tenho o
sentimento de que este investimento adicional, que não é
em número astronómico, é um número razoável, poderá
dar. .cond.i_ç_i)es _9e. m_elhoramentos ~m termo.s de produção, conjugado com a atuallinha do centro, porque aí
os trens podiríam descer pela Ferrovia do Aço e subir
carregados de carvão e outros produtos pela linha do
centro, desafogando em parte esta linha. Isso traria, natur:ilmente. uma produção bastante grande em termos
de alimentação não só do Porto de Guaíba,junto à Sepe-tiba, que é hoje porto de minério, para a MBR, um porto
dC- n1inéri0 para exportação da MBR e também alimen,;
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lação da Siderúrgica" Nacional, da COSIPA; enfLm, teríaw

mos condições de aumentar e, mais um detalhe, atender
também o ferro-gusa que, hoje, praticamente está sendo
deixado de lado na região de Belo Horizonte e de Divinópolis.

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)- Hã
uma pergunta aqui, que me foi encaminhada pelo Dr.
Carlos Henrique. economista da SUDECO, Ministério
do Interior:
"Independente do modelo que venha a ser adotado,_ produção para exportação ou para o mercado
interno, existe alguma estratêgia de escoamento da
produção do cerrado, com participação maior da
ferrovia, que inclua uma articulação_com a rede fluv~a\, por exemplo, a rede do Tietê- Paraná, etc?"
O SR. SEBASTIÃO HERJVrA~O CINTRA- Quando foi concedido o empréstimo ao GoVerno do Estado
de São Paulo, fundamentalmente à CESP, para i iriiw
plantação da Hidrovia Tietê- Paraná, foi também estaw
belecida a necessidade de um planejamento integrado de
todo o sistema de transportes, para se tirar tOda a eficiência do investimento feito. Isto estâ sendo realizado;
técnicos da FEPASA, técnicos da CESP, técnicos da Secretaria de Transporte.<> têmwse regularmente reunido estudando a questão. Tão logo os estudos estejam concluíw
dos, poderemos fornecer os elementos aos Senhores.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreíi-a)- Cori.:
ti nua franqueada a palavra. Pediria, apenas, que se identificasse o formulador da pergunta, para efeito de apanhamento taquigráfico.
O SR. RAIMUNDO CAI<A:li'I1JRUBARROS (GEIPOT) -A questão vai para o Dr. Hermano Cintra.
Como ficOu bastati.te explícífo na sua exposiÇão, a FFPASA estaria considerando que a opção do País será dar
prioridade ao abastecimento interno e que isso vai tá
conseqüências bastante fortes sobre a política de transporte e escoamento no cerrado.
Perguntaria se, uma vez tomada essa opção, não existe, ainda, uma outra opção bastante importante, que vai
ter impacto, também, sobre a polftica de transportes; estes grãos seriam beneiíCiãdos no cerrado, no Planalto
Central, no TriângUlO Mineiro, ou junto aos centrO:::.
consumidores? A questão ê se a FEPASA, nos seus estudos, está também olhando para esse ângulo da questão?
O SR. SEBASTIÃO HERMANO C INTRA- E fundamental, nos estudos que estamos querendo conduzir,
enxergar esse problema.
Hoje, a indústria moageira está maiS situada em São
Pauto e no Paraná. Há necessidade de ser analisado o
problema da implantação da expansão desta indústria
moageira para os centroS mais perto da produção. Não
temos dados concretos, não temos estudos feitos,- estamos. a partir desse momento, propondo, inclusive, não
apenas à FEPASA, mas à somatória de órgãos de transporte, em enxergarmos tambêm o problema visto sob_ o
ângulo do mercado interno.
O SR. OSIRIS GUIMARÃES - Gostaria de aproveitar a õportunidade para dizer, em aditamento ao que
o Hermano disse, o seguinte:. existem hoje-ã.lgumas fábricas já instaladas em Uberlândia e, inclusive, a Cargil estátransferindo uma fábrica para Uberlãndia que, se não
me engano, prevê uma produção de cerca de 2.100 toneladas/dia.
Acredito que isso não será süfiClente, mas, de qualquer
maneira, já há uma tendência de industrialização de soja
na região -do cerrado.
O SR. PRESIDENTE: (Josê Ignácio Ferfeira)- Cõntiriua franqueada a palavra.
O SR. NELSON BOZZl (Governo de Goiás)- Complementando as duas últimas perguntas, faria tanto ao
Sr-. Presidente da Rede, como ao Sr. Presidente da FEPASA. Os "Srs. têm conhecimento da relação de custo
operacional existente atualmente para grãos a granel,
por ex-emplo, na Europa, entre a ferrovia e as barcaças
que cruzam o Reno, o Sena, o Danúbio, e alimentam os
portos oceânicos? Ao mesmo tempo, indagaria se nos eS:tudos que estão sendo feitos pelas duas ferrovias, levam
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em conta também a proposta das eclusas do Tocantins,
que permitirão ao Tocantins e ao Araguaia, principalmente no caso Araguaia, penetrando no c_entro, no cerne
da região dos -Cerrados, _a opção de transr'?-rte fluv-Ial,
com bar_caças para os-portoS do Norte, conseqUentemente, conduzindo parte da produção prevista para os portós do Sul, ou de Vitória, para os do Norte?
<JôR. SEBASTIÃO HERMANO CINTRA- Na
realidade:, o Estado de São Paulo optou, também, pela
implantação de hidrovia, justamente por considerar que
o transporte por hidrovia é uma forma viáVel de escoa·
menta da produção. Daí a importância, no caso do Estado de São Pauto, da Hidrovia do Paraná-Tietê;
Na sua colocação sobre a Hidra via Tocantins, evidentemente que deverão ser corisiderados hos estudos do
Governo; nóS estamos propondo a realização desses esllfdO.<>-.-não ãperfaSVoltados para a linha de exportação,
mas· nrmbém voltados, e principalmente, para o abastecimemo interno, por entender, filosoficamente e pessoalmente, que assim estaremos constituindo no País a capa~
cidade de crescer. Evidentemente, que o caminho do TocllnfiiíS é tiril-cafninho pOssfvel, inclusive para matar a
~o me do pessoal_~a _lá, que tambêm ê reaL
O SR, OSIRIS GUIMARÃES - Só para complementar, gostaria de dizer o seguinte: esses_ estudos de
aproveitamento das hidrovias vêm sendo desenvolvidos
pelos Estados, em particular o Estado de São Paulo e o
Estado do Paraná, e pela própria SUNAMAM, que é a
Superintendêncla da Marinha Mercante, que tinha um
departamento, uma diretoria, voltada para esses-estudos.
Parece-me que, recentemente, o Ministro AffónSo Camargo está dando mais ênfase aos eStudos hidroviãrios,
dada a sua reconhecidã importância econ0mic8 para o
País. Mas os estudos, de um modo_ geral, no _setor de
traiiSpo-rtes; SãO-coordenados pelo GEIPOT, e a pergun~
ta, me parece, seria mais própria, se me permite, ao Pre·
sidente- do-GEIPOI,--cfue é 6 Or'gãõ que Coordena toda
atividade voltada para o planejamento de transporte. A
Rede Ferroviária,_ como _uma das componentes, tem a
Sua ãção de planejamento voltada ao setor ferroviário,
dando ao setor maior de planejamento, que é o GEl~
POT, todas as informações necessárias para esta coordenação._ Muíto ~-61--iª~?:- _--0 SR. PRESIDENTE (José Ignâcio Ferreira)- Eminente Senador Cid Sampaio, estou lamentando porque,
em face do que havia anunciado no início dos nossos trabillhOs, está-chegãildo i hora -ein que -arribas -os eXpõSitores precisam se deslocar ao aeroporto, mas, se V. Ex!-...

o..:sR. CID SAMPAIO - Diante da hora ...
O SR. PRESJOENTE (José Ignácio Ferreira) - A
mesma coisa faço em relação aos demais indagadores
potenciais que pretendiam formular as suas perguntas
leva a
aos expositores. Esse motivo de força maior
abreviar o tempo e decidir pelo encerramento dos_ trabalhos da presente reunião.
A Presidência desta Comiss-ão quer "igtadecer, em primeiro lugar,-a presença ilustre e extremamente honrosa
Q-_os -~inent~~positores desta tarde, Dr. Osiris Steriguel Guimarães, Presidente da Rede ,Ferroviãria Federal; e ao Dr. Sebastião Hermano Cintra, Presidente da
FEPASA.
S. sfS, com-as suasexp-Õsições lúcidaS-e cOerentes, reve\aram__nã'? só_ ~~-t~e~a fam~liarid~d~_ com o~ temas que
abordaram, como também ofereceram a tantos quanto
aqui se encontram, a oportunidade de uma reflexão__bem
produtiva sobre tais temas.
Agradeço, também, àqueles que contribuíram com as
suas indagações e os debates que provocaram para a
maior fecundidade dos trabalhos que aqui se desenvolveram.
Finu~e~te, quero agradecer ~s eminentes S~~u
i!ldos c Senado_res aqui presentes, Sr.s~Secretários de Estãdo, Presidentes de empresas públicas, demais autoridades, servidores da administração direta da União e dos
EStados, aqui presentes, e as demais presenças extremamente honrosas e ilustres dos que para aqui se deslocaram, para esses trabalhos.
Quero aviSar, ·antes, que se encontram aqui os exem·
pl:ire-5 do expositor, Presidente da FEPASA.
Declaro encerrados os nossos_ trabalhos.
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO,
CRIADA ATRAVES DA RESOLUÇÃO N"' _01, DE
1985, "DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES NO TRANSPORTE IVIARITIMO BRASILEIRO

E ESTALEIROS NACIONAIS".
13-'"

Reunião~

realizada em 26 dt: junho de 1985

-A.- os vinte~seis diâs"dO mês de junho do ano de mil novecentos e OlU:nta e cinco, às dez horas, na Sala de Reu~
niões da Comissão de Economia presentes os Senhores
Seflado_~e~ Virgílio Táv(lr~__(Pr~sidente), Marcelo Miranda (Relator) e Roberto Saturnino, reúne-se a Comissão
J>a_rJamentar de Inquérito, criada através da Resotução
n<:> 01, de_ 1985, destinada a apurar irregularidades no
Transporte Marítimo Brasileiro e Estaleiros Nacionais.
Deixam de comparecer, ·par motivo justificado, Os Senhores Senadores Alexandre Costa, Benedito Ferreira,
01fr_~do Campos, José _Uns e a Senhora Senadora Eunice
Mic11iles.
H-avendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trab_<!_lhos da Comissão e passa a palavra
ao Dr. Ary Wanddington, ex-Presidente da Associação
Nacional dos Bancos de Investimento que inicia seu depoimento tomando por base o depoimento feito antew
riormente junto a Comissão de Inquérito criada no âmw
bito do Ministério dos TranspOrtes. Comenta, ainda,
sobre os depoimentos dos Senhores Êlcio Costa Couto,
exwSuperintendente da SUN AMAM e Cloraldino Soares
Severo, ex-Ministro dos Transportes, tomados nesta
C PI.
Prosseguindo, passa-se a fase interpel.atória, qUando
usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Senhores
Senadores Roberto Saturn_ino, Marcelo Miranda na
qualidade de Relator, além do Senhor Presidente que
nesse momento, passa a Presidência ao Senhor Senador
Roberto Saturnino.
Finalizando, o Senhor Senador Virgflio Távora retow
ma a Presidência e agradece o depoimento, determinando, em_ seguida, que as notas taquigrãticas tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião_ e,
parq_cQn§tar, eu_, José AugustQ Panisset San~ana, Assistente da Comissão, Ia~rei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação.

ANEXO À ATA DA I3• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUF'.RITO,
CRIADA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N• I, DE
1985, DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES NO TRAffSPORTFMAR1TIMO BRASILEIRO E ESTALEIROS NACIONAIS, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO SENHOR AR Y WADDINGTON, EX-PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS
DE INVESTIMENTO - ANB!D, QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Virgílio Távora
Relator: Senador Marce~o Miranda
O SR. PRESIDENTE (Virgílio- Távora) - Declaro
aberta a reunião.
Vamos hoje ter o prazer de ouvir o ex-Presidente da
ANBID- AssocfãÇão Nai:íOnal dos Bancos de Investi·
menta, Dr. Ary Waddington.
Sua convocação se deve ao fato de ter sido, no tempo
de sua gestão, que foi feita o acerto com a SUNAMAM,
aqui Jffi. tão discutido e tão debatido nesta reunião.
Com a palavra o Dr. Ary Waddington.
O SR. ARY WADDINGTON- Exm~' Sr. Senador
Virgílio Távora, Exm~' S-r. Senador Marcelo Miranda,
-meus Srs.: - - - - ----- Recebi- a COnvocaÇão para comparecer à Comíssão
Parlamentar _de Inquérito e tive témpo apenas de ler uns
poucos depoimentos, mas dois, em particular, cosider-ei
indispensáveis: um, o depoimento do Dr. etcio Costã
Couto: _e_o outro, o depoimento do Ministro Cloraldino
Sev.e+o:-Tomarei por base, no meu depoimento, o que havia
feitõ anteriormente junto à Comíssão de lnquêrito cria-

4250

Quarta-feira 30

DIÁRIODQCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

da no âmbito do MinistériO aos Transportes. Vou ler um
texto, fazendo algumas ModifiCações.
O texto dizia o seguint~:

Em toc;lo c~_so, motivado por es~e desejo _do ~ribunal
de Contas, o- governo, então, extingui4- o aceiTedas duQ!iç_atas e _intrOàliZíU_-as prõ"ffiissóri3.s na SUNAMAM.
OS1sTem3bancárlo, a fulsã"'é'j)'(,-ca, sofria, estava sob riInquirição
gorosO regime de controle operacional, compreendendo
quatro tipos de controles. Primeiro, operávamos sob o
Convido a fazer uma explanação a respeito dos fatos
regime de contingenciamento de crédito, isto é, limite de
·objetos do presente inquérito, eSclarece que foi o decla~
expansão. Não podíamos crescer mais, se não me angarante um dos primeiros a participai" do affair SUNAno, 45% ao ano, quando a inflação era de 100% ao ano.
MAM, na qu~lidade de Presidente da ANPIB, então.
Os empréstimos em cruzeiro não poderiam ser superioEm torno do primeiro semestre de 1981, foi o declarant.e
res a 45% ao ano, o valor total do crescimento dos emconvocado pelo Ministro Galvêas que, informando-lhe
préstímos pOrtanto, quem tivesse uma carteira de 10 e
falar em nome dos Ministros Delfin Netto e Eliseu Renão fizeSse nada, esta carteira automaticamente viraria
sende, e do próprio Presidente da República, portanto
20.-Quer dizer, cresceria 100%, que foi a inflação, mas
em nome do Governo, es-clareceu qüe os problemas da
éramos obrigados a liquidar a m.etade da carteira. Era
SUNAMAM estavam sendo devidamente equacionaum perfodo extremamente penoso para o Sistema Finandos.
-S6gund0~- o direcionamento de créditos para as
-- :€ i~Portante salientar, neste ponto, que o .,Tesiden·t~ ~-=--~eiro;
empresa-s privadas nacionais. Só podíamos emprestar às
tinha assinado O Decreto-lei n'i' 1.801, criando o :P_lano
empresas estatai~ e estrangeiras 30~do total dos nossos
Permanente de Construção Naval, tinha também, atraempréstimos. Lembrem que a SUNAMAM é, uma au~
vés do mesmo decreto, introduzi_dÇ: _vãrios aperfeiçoatarquia, portanto é uma estatal, Terceira, nós, pela boa
mentos na legislação, e o que era mãis impoi-tante, nas
t_écnica__bªnÇ~t:ia, estávamos limitados, como estamos até
palavras do Ministro Galvêa, o que era mais-importante
Ii-oje, um limit{indtVidual di risco de P.ão tl\_ais de 5% por
é que ele havia feitO--uma troca na administração d!i SUempresa ou tipo de risco·. E o nosso limite operacional
NAMAM. O Dr. Ê:lcio Costa Couto era o novo Superintotal era de 12 vezes o património Hquido. A essa época
tende, e fora substiuído o Dü::etor Fjnance_iro d_aquela
.vivíamos, efetivaniente, uma situação extremamente difíautarquia, o Co_man_d_ante Luiz Rodolfo de Castro pelo
cil, com muito poucas oportunidades operacionais.
Dr. Tarcísio Arantes, considerado pelo Ministro Gal"O sistema bancário em todos_estes quatro limivêas como um funcionário público de alta compe~ência e
tes eS~~~a congestionado, tendo o decla:taote inforde grande experiência, que certam-ente poria a casa em
mado nas negociações iniciais que só teria condições
ordem.
-de dar a partida numa solução na medida em que
Esperava-se, assim, que se iniciasse uma nova fase de
fossem aprovados limites especiais, ao que o Minisrecuperação financeira çlo setor da indústria naval. ~m
tro Galvêas informou-lhe que havia meios internos
função dess_a conyocação do Governo para salvar a
de
realizar estas operações extra~limite deveqdo,
construção naval, sentir-me na obrigação de aceitar a
caso a caso, ser feita solicitação ao Banco Central, o
convocação do Ministro Galvêas e tentar sensibilizar o
,
que
efetivamente veío a ocorrer posteriormente eni.
Sistema Financeiro N: acional a participar desse novo es~
virtude de cQmu_nicaçã_o do Ministro da Fazep.da ao
forço. E de se ressaltar que os atrasos havidos nos proBanco Central na pessoa do seu Diretor de Mercado
gramas das duplicatas aceitas pela SUNAMAM_;_ bem
de Capitais, Hermano Wei."
como a própria extinção do instituto, haviam criado um
clima de _desconforto no Sistema Financeiro Nacional, e
EL! P.~etendia_!_ l_é_Q()~~q_~e!:__uma resolução específica
com um_a_ grave desconfiança quanto à validade daquele
regul?-I)do -~ _m~t~J:ia. O --~ini_st_ro julgo~ ~or bem-qUe,
Sísteina SUNAMAM como um risco a ser aceito.
, primeiro~--nãõ~Cã:~ia, e,o segUndo, _fs~õ _serra solucionado
Hã uma particularidade, principalmente no Brasil,
numa base é'às·o·a caso. Poderia s·er do Ínteresse do Banque o Sistema Financeiro Nacional age em função do
co.Centtal, em_alguns casos, não ser tolerante ou, em ouGoverno. A dependência que o Sistema Financeiro N~- _
tros,_ser mais tolerante, Eles preferiam uma solução caso
cional tem do Goverri_Q_ é tão grande que ele tem que via ÇJl~. ~ __[()i_ o_que efetiva_IT!ente pàSsou a ser feito, viaver à mercê da vontade da GOver:nQ. Qu~lquer pedido do
telefônica. A soluÇãO-desSes problemas era feita atraVés
Governo não é um pedido, é uma ordem, e quem não a
de ligações a Brasília, falar com o Diretor Wei e obter _a
cumprir certamente um dia vai-se arrepender seriar'!lente
solução, o limjte~~xtr~ .• etc, o que fosse necessãrio.
desse fato. Evidentemente, considerando que ó Governo
Vejam os Srs. que o Governo dispensou .o sis-tema bantinha as melhores intenções em termos de recuperar a
cário de todas_ as re_grq.s, inclusive de regras de prudên~
'SiStema SUNAMAM,julguei-me na obrigação de cumcias. Inclusive de regras que não deveria ter tê-lo feito.
prir aquele papel de "prometer" do Prograrriã PermaEssas, re"alinerite, não pedi. A elimin3.ção dos 5% do liminente de Marinha Mercante junto ao Sistema Financeiro
te individual de iis~ é algo que nenhum banqueiro sêri6
NacionaL
pode pedir. POis af.ê isso foi concédido pelo Gcivei-no, a
ÃS .condic.iõ'nantes _dãêpac8 eram extremamente perpêdidO-de alguns bancos, que, em função disso, puderam
versas. Do lado externo,"' Brasil precisava captar, menter operações SUNAMAN maiores que o seu patrimôSatmente, recursos de res_Ql_ução n"' 63 algo em torno de
_llj()_ líquido.•__ e _amplamente estimulados pelo Governo.
600 milhões de dólares. E com uma característica essenPasSou a ser uffia p-osiçãõ de Governo, uma verdadeira
cial: os nossos supridores de rec_ursos externos se dispucruzada eni defesa da construçãO Oavã.l, pa'ra a salvação
nham a financiar projetas, se dispunham a financiar ope-'
do sistema. Era quase que antipatriótico llão aderir ao
rações, mas não se dispunham a financiar déficit do Gosistema.. Este era o clima que nós vivíamos ã épOCa, ilõs
verno brasileiro. Havia, portanto, a necessidade de. se enidQs, vamos dizer, no primeiro semestre_ de 1981.
,cobrir esse défi.cit, atravês de algum tp._eçani~mo. lnterna. ''Ulteriormente, ho~:~ve nova convocação". O Ministrõ
Galvêis- ine convidou novamente _e me diss~- ••que a ademen'te, teríamos também cãpacid~de de atender a essas
,são estãva· boa -mas rtão o -suficiente'>, porque a dimensão
necessidades de recursos, m_ª-s seria e_xtremamente limitado problertià-era extremamente grande. Imaginávamos,
da pela pequena dimensão da poupança nãcionat; ant.e o
,vulto do problema c:om o _qual estãvamo-nos dc:warando.
inicialmente,_ 200 miJhões de dôlares, mas jã tínhamos
A colocação do Ministro Galvêas era de queª' União
certeza de__que_ SOO J?ilhões ~e dól3:res talveZ. deSSem pãra
estava procedendo_ a um levantamento de al_guns cr~itos
começai\ e-que, -portanto, aquele esquema ãntefíor de
Pedido, 'deatuaçãO interna deiltfO -da comunidade não
externos" - através_ d_o Ban_cq_ do Brasil ---:-.·~para pagar
era Suliçieitie. CO~mbinamos, então, que fartamos um a1~
duplicatas da SU_NAMAM", que estavam vencldas;_
..com tais recursos. Havia necessidade, entretanto_, -de
moço, em Brasm<!-_ e eU levaria 40 bancos, para dãr enf~o
oportunidade aõ Milüstro Galvêas de fazer uma ·expocomplementação dessas. disponibilidades através dos
sição sobre a situaçãõ da economia brasifeira,_ao mf;smo
bancos privados
tempo em que ele_ apresentaria, enfatizando, as novas baParecia-me, à época, ter o Ministro Galvêas meneio- _
nado que o problema do aceite de duplicatas tinha-se
J ses do Plano de Construç_ão Naval. O almoço foi feito e,
originado de um entendimento com o Tribunal de ConefetiYarii.ente, foi um SuCesso. DeSse almoço participatas que considerava que o instrumento deveri~ merecer_ :-c-::~ffi~--0 P_r~siOe!}_te__ àO Ban,co __Ceflfr31, _9 ~onsultC?r
um aperfeiçoamento, para melhor atender à ~islação
Jurídko
Mlnfstêdo =aa-FaZeilda- Cid~HefâClifO, o
. . vigente.
Sr. Hermano W~,_ do Banco C~ntral, ~·se não es_tOu en-
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ganado, inclusive o Secretário da Receita, Francisco
DorneUes, também compareceu. Ele se fez representar
COtiJ todo o_seu time para ouvir a exposição que fazia aos
40 bancos. Pode uni ou outro --estamos falando de 4 ou
5 anos atiás - não ter eStado nesta, mas em outra reunião, então, algum nome pode não ser, mas tenho quase
que como certo que este era o grupo que estava à mesa.
A exposição foi feita.~Os bancos saíram impressionados com o empenho do Governo na salvação da Marinha Mercante, na criação de um sistema sério, na propa~
sição de atitudes e posições sérias.
Em fun~_o desse almoço, tivemos, então, entendimento com o Sr. E:Icio Costa Couto, então Superintendente,
e o Dr. Tarcísio Barbosa Arantes, Diretor-Financeiro da
SUNAMAN, e combinamos a reaHzação de um semi~
nário no Rio, aonde foram seguramente 100 banqueiros,
dando a eles a oportunidade de apresentar, em profundidade, as novas perspectivas do Programa de Marinha
Mercante, as projeções que estavam sendo feitas, a plena
viabilidade do setor, em suma, foi efetivamente uma reunião na qual o GoVerno fez todo o seu esforço para ven-

der crcdLQiHdade,
O setor privado, mais uma vez, se julgou na obrigação de acreditar no Governo. Não estávamos ali conversando com duas pessoas sem competência para o cargo. Era previsto que talvez até o Ministro Eliseu viesse,
mas. por uma razão qualquer, que desconheço, ele não
pôde comparecer e demos início à reunião, então, com o
[!r. Élcio_e o pr. T~rçfsio, que fizeram uma exposição de
várias horas e se disPUserãm, inclusive, a -realiZar aperfeiçoamentos operacionais, pal:'a que o esquema SUNAMAN pudesse obter a total adesão do setor privado.
Os argur'nentos eram muito simples, me sensibilizaram
à época, e me sensibilizaram hoje. Dizer-se que o País
paga 1 bilhão de dólares de arrendamento de navios e dizer que não estamos construindo navios, é realmente
uma distorç~o na escala de valoçes, difícil de entender.
Houve uma Ínversão nessa tendência, dada a crise, mas,
efetivamente, em 1980 o· Brasil pagou 980 milhões de
dólares de arrendamento, de afretamel}to, e 430 milhões
de _dólares de frete de importação.
Estou lendo o depoimento do Dr. Élcio Costa Couto,
que foi uma das peças mais sérias queeujã vi. Realmente
é um trabalho que, se eu o respeitava antes como um
profissional íntegro e competente, após ler o seu trabalho, mais d_o que nunca, fiquei convicto da firmeza de
suas posições passadas e presentes.
Mas, obviamente, mesmo hoje, em plena crise, esta~
mos falando num País- que está pagando de afretamento
não menos que SOO milhões de dólares. Ora, um Programa de ConstruÇão Naval que previa construção de t ou
2 milhões de toneladas-ano, não me parece que tenha
algo de absurdo, nem muito menos dp sonhador. t:; um
programa que vai, na verdade, fazer uma substituição de
dispêndio de divisas. Os dispêndios são feitos. Eu preferia ver esses dispêndios pagando construção naval do
que simplesmente pagando afretamento. Em todo caso, é
unia opinião pessoal. Ouvi, em um depoimento, alguém,
li nos jornais, falava "um Programa fantasmagórico, megalomanlaco", que, realmente, acredito que sejam pessoas que não se detiveram olhando qual é a verdade da
si.UJ.açào b~::~sUeira.
Evidentemente, _essa argumentação, esses números
sensibilizaram fortemente os bancos presentesLAlém disso, foi-nos avisada, à êpoca Dr. !!:leio, que ele embarcava
na semana seguinte para Londres, iria faZer o mesmo seminário ei'n Londres, com banqueiros estrangeiros, para
nos dar o respaldo na solicitação de recursos ·para fins
desse Programa, caso fosse necessário mencioná~lo.
Tõrnava:~se extremamente importante_que ficasse clara
a res-polu;abilidãde do Governo para efeitos internos,
embora para efeitos externos-; devido aos graves problemas -de balança de pagamento, tudo devesse passar-se
como um financiamento a Um banco nacional para repasse interno.
Quero e~larecer. Os Srs. todos estão (ami.liadzadoS
c011_!_ o _rp.~cãni~rp._o da 63, Resolução n"' 63, em que, se o
verdadeiro fitlaitcíado for direto ao banco supridor de
_ r~cursos no e:x.tedçli·~ ele Certamente vai ter de pagar uma
ta~a ãltíssi.ma. se iftilvez dele, for_ interposta uina pessoa,
um banco tlacionãl, ele, então, pede recursos ao banco .
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do exterior para repassar no Brasil, esta operação, não
importando quem seja o tomador dos recursos no Brasil,
é encarada pelos banqueiros externos cómo uni emprés-

timo de negócio, um empréstimo para o qual ele pede reciprocidade, para o qual ele cobra as suas taxas normais.
Isso é absolutamente normal. Estou emprestando ao
Banco ltaú. Agora, se o Banco ltaú- não ê o caso- tivesse emprestado esses recursos à SUNAMAM, ele não
toma conhecimento. O meu risco~ Banco ltaú.
É importante salientar este ponfo, vou sair do texto
neste ponto, porque vi num depoimento a crítica- ao

problema de taxa de juros -

por que em uns bancos

cobrava-se uma taxa de repasse de 30%, outro cobrava
8%'? Esse ponto me parecer da maior importância, porque decorre de um equívoco no julgamento do problema.
Na formação da taxa de juros, o primeiro elemento
que participa, e que é da maior importância, é o conceito
do banco junto' à fonte supridora de recursos. Lembrem
que, para o Westminster Bank, ele estava emprestando,
por hipótese, ao Banco BRADES_CO. Este era o __ risco
dele. Se o BRADESCO ia emprestar à SUNAMAM, a
Manoel da Silva ou a uma concordatária, ele não tinha
conhecimento. Para ele, o risco dele era BRADESCO, eo BRA DESCO é banco de primeira linha. Então, ao
BRADESCO é atribuída uma taxa de repasse, que, obviamente, não é igual à taxa de repasse que é atribuída a
um banco de segunda linha, a um banco de terceira linha
e um de quarta lin~a.
AContece:-que as necessidades da ·suNAMAM eram
de tal ordem que ela ultrapassava amplamente os bancos
de primeira, segunda, terceira e quarta linhas. A SUNAMAM precisava de todo o sistema.
Se analisarmos o portfólio de uma multinacional, de
uma grande multinaciOnal que recorra ao mercado interno, vamo-nos deparar com o mesmo quadro. Ela trabalha com um perfil de taxa média, porque ela pega no melhor e no pior. O melhor tem condições de funding, tem
condições de custo para emprestar, por hipótese, à correção cambial, mais spread Brasil, mais 3%. Excelente
operação.
Agora, um banco de quarta linha, que teve de dar reciprocidade na linha comercial, importação, teve que pagar flat feel no Brasil. Para ele era correção cambial,
mais o spread Brasil, mais uns 2, 3% que ele pagava de
custo, e acima disso ê que ele teria que tirar.
Ouvi muítos comentãrios: se o risco era Tesouro, por
que os bancos cotavam diferentemente? Porque os bancos são diferentes. Existem bancos de primeira linha, de
segunda linha, de terceira linha, e de quinta linha. E existem bancos quebrados, existem bancos que estão
quebrando.
Mas a SUNAMAM não podia prescindir de ninguém.
A SUNAMAM tinha que pegar recursos de todo mundo. Então, ela tinha que pagar. Ela tanto pagaVa 3% de
comissão como, provavelmente, pagou 5 ou 8%, comQ'
alguém mencionou em uma das reuniões. Certamente
pagou. Nestes casos, tecnicamente, o que se iinpõe, no
setor público ou no setor privado, é verificar o segUinte:
a média dos recurs'os, o custo mêdio foi razoável? Se foi
razoftvel, foi um bom ato de gestão._Se nãá foi, é Porque
ela apenas teve uma fome, ela teve uma necessidade superior à dimensão do mercado interno para atender,
Não é um problema de quem era o risco; De o banco
brasileiro ser Tesouro é irfelevante, porque quem o está
suprindo de recursos não quer Saber o que ele vai fazer
com os recursos.
Isso é muito importante salientar, porque me parece
que esclarece o equívoco muitas vezes levantado nesta
Comissão, nesta -CPI, e mesmo insinuações, de alguns
bancos ganharam demais. Não ganharam, não. Deve até
ter havido, o que não significa nada, no contexto de centenas de operações.
Não podemos julgar um Programa daquela dimensão,
um Programa que se tenta ressuscitar pelas exceções. Vamos olhar a média, e verificamos que a média está muito
próxima de tudo que foi feito posteiíormente, q-uando se
negociou, em bloco, com o Govemo, em que se-cobrou
uma comissão de.4%, que certamente era muito boa para
o grande banco brasileiro; aquele que ê considerado first
class para o banqueiro estrangeiro, mas era insuficiente
para o pequeno banco brasileiro, qui! 4% é muito pouco,

ele não tem condições de cobrir custos, mas era uma média aceitável pelo conjunto.
-·como n!suTfaâo desse s_emínário, houve a adesão maciça dos bancos. Trat3.vani-se de homens sérios, patrocinados pelo Governo, representados com participação de
Ministros de Estado, que invocavam o nome do Presidente da República, que conversavam com outros Ministros sobre o m>sunro na nossa presença. Obviamente, não
poderíamos nunca imaginar que não se tratasse de algo
sério: E fomos, talvez, até tolerantes na formalização da
operação. Poderíainos tratar como Uma empresa de terceira categoria, que não merece confiança, Poderíamos,
40 bancos .não erram. ·
Ninguéin pode imaginar que o Jurídico de 40 bancos
seja tão idiota que vá fazer uma operação fraca juridicamente. Apenas que era negociação séria. Na negociação
séria se pode acreditar na palavra, se pode acreditar num
in_.';trümento de eficácia, não tão precisa. Pode, porque
são sérios. Quem não é. sério, não há contrato que resista. Aí se pede caução do Tesouro direta, e direto a ele.
Quando se trata de uma contrapartida que não merece
seriedade, o tratamento é outro.
. Não imaginem os Srs. que mais de 40 bancos, nisto incluídos os ITtaíoreS: bãnqueíros do Mundo, tenhamos cometido a leviandade de fazer uma operação sem boa base
jurídica. Fizemos uma operação com ótima base jurídica
entre homens sérios, entre um Governo sériO e banqueiros sérios.
~_E_sla era a-Premissa do que se discutia, de cofio se pro~
cedia: seried-aáe, hOõestidade.
O meu Banco, por exemplo, foi uin doS últimos. EU,
embora achasse tudo sério, já tinha visto no Governo
Castello Bran~o. já tiil.ha- participado da solenidade de
pagamento de apólices do Governo vencidas há 30 anos.
Então, hesitava um pouquinho. Por fim, achei que esta~
va na obrigação de dar o .meu voto de confiança a um
movimento sério que se estava instaurando no Brasíl,
parrt salvar uma indústria vital para a economia braSilei-

ra.
Tiye, então, acesso aos documentos nos seus detalhes.
Fiz uma operação, um empréstimo pequeno, com o Estaleiro Verolme, que já recebi, portanto, não estou aqui,
porque sou credor, não sou credor. Eles me devem hoje
algo muito pequeno, menos de I00 milhões de cruzeiros.
Tnteri::ssouwm"e, porqUe queria ver, na intimidade, o que
e.o;tava acontecendo na cozinha. Eu estava falando com o,
Ministro Galvêas, falava com o Ministro Cloraldino, falava com o Presidente do Banco Central, mas não tinha
descido ao ponto operacional, e ao fazer, no meu banco,
fui descer ao ponto operacional.
DcYQ__ confessar que ope~ªº-.LQnalmente considerei a
operação extremainente bem montada, caracterizando,
sem dúvida, a U_ai1\q como_ principal pagador. Não tinha
a menor dúvida.
Desculpem-me, tenho 35 anos de banco, sou respeitado na comuni_ila"deLpo~ eritender um pouco daquilo, e
considero Uma operação absolutamente válida. Numa
operaqão ·daquelas, se disSessem que, em vez da União
fOsse-o Grupo Votorantim, Belga-Mineira, Alpargatas,
seria assinada e- nlnguéride-ria dúVidas quanto à Sua-Validade. que a outra parte era séria.
Então, aquilo era mais do que sufiCiente, dentro de um
regime de seriedade, de pessoas com probidade,
Eu não podia, então, supor que o Governo viesse a admitir; pbSteriomiente, qu-e os bancos- deveriam ter realizado. a priori, auditoriãS:-nã. SUNAMAM; Para verificar
se os créditos que a SUNAMAM, atraVés de todos os
·seus órgãos, declarava existir, declarava que ela pagaria,
ele vi_esse a contestar isto.
E·uma fal aberração jurídica que eu não sei com-o existe: ainda um brasileiro que compra uma ORTK ou uma
'L TN,_~orggg._amar:!_hj! _Q_G_Qy_!::rnO vai _çl_ll:er que os reC!Jrsos_qu-e se~destinavam_~ um fim (oram u~ados para outro. Houve o "escândalo da mandioca", então não pag:rm-ORTN, porque houve o "escândalo da mandioca".
Ê uma aberração, é um desrespeito às regras do Direito
Moderno. ao:;- requisitos de funcionamento da econonlia
moderna, que é chocante._Se alguma coisa houve intername-nte, que dê prisão. processo, o que quiser~-rrias interno,_ não destrl!a todo um instrumental instítuciOnal de
uma -socTeâade -modern-a-:- -po-r TOrça de uma· OCOrrência
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in-terna. Mas aí o que é mais grave, eu leio o depoimento
do Dr. E leio Costa Couto, por quem tenho a maior admiração e respeito, e vejo claramente que não há nada
disso. Há uml! distorção de conceitos, há uma mudanca,
a posteriori, de regras. Ele cita que: ..a Comissão realmente modificou os critérios, adaptou os esquemas de
interpretação de fórmulas, sempre em prejuízo dos estaleiros. A negação, pura e simples, do disposto na Resoluçi:io n"' 6.043 modifica todos os cálculos e redunda, inevita_v~lmente, num impasse dificil. A defesa da primáríil e
inSustentável posição de que o simples aceite da SUNAMAM em duplicata emitida pela SUNAMAM representava o pagamento, constituía um absurdo".
V. Ex~s têm o depoimento do Dr. Êlcio Costa Couto,
da pág:ína 49 à página 52, Por favor, leiam e releiam. O
Dr. Êlcio é um hOmem sério, é um homem que merece
todo nosso respeito. Há acusações aqui, da maior gravidade, quanto ao critério adotado pelo Governo, não
pelo Governo, não vamos fazer injustiça ao Governo,
por um Ministro do Governo, para, a pretexto,- por
razões difíceis de entender, podemos levantar várias hipóteses - , no seu depoimento fica claro que ele ficou
muito entusiasmado ao entrar para o Ministério, ficou
muito satisfeito em verificar Que a SUNAMAM estava
recuperada, teve uma grande decepção ao constatar depois que não: que havia um problema serifssimo, porciue
as previsões não se tinham mostrado corretas e que ele
não tinha podido- se não me engano- seguir as suas
aspirações àe rialíz-~r -uma be"Ia gestão no campo- onde
ele é especialista. A1iás, isto ele me declarou pessoalmen.
te, na preSença de testemunhas, que ele estava muito decepcionado, porque as suas aspirações posteriores poderiam ser prejudicadas pelo problema SUNAMAM, que
não o ddxava mais trabalhar no Ministério.
- Ora. obviamente isto foi dito na presença do Dr. Cristiano Franco Neto, que foi comigo ao Ministro, em janeiro de 1983, para perguntar ao Ministro o que havia.
Todos os demais Ministros me declaravam que, pago o
primeiro e o segundo projetas, que o terceiro projeto era
uma questão de dias. Por- ser uma questão de dias, em
dezembro de 1983 pedi ao Ministro Galvêas que autorizasse o Banco Central a que os bancos não pusesse em
crédito em liquidação os seus saldos, porque, em questão
de alguns dias, segundo ele me dizia, e os demais participantes do Governo dizíam, o assunto estaria solucionado. Deram-me 30 dias. Os bancos fecharam os balanços
normalmente em 31 de dezembro. Chega final de janeiro,
nenhuma Solução. Vou ao Ministro e ouço um mundo de
desculpas sem nenhuma base. Não fosse ele um Ministro
de Estado, a discussão teria tomado um rumo totalmente
diferente. Saí indignado com o que ouvi. lndignado.
Mais indignado estou quando leio seu depoimento e o
vejo elogiando pessoas sobre as quais ele levantou as piores insinuações. O depoimento dele, elogios gerais. Todos são ótimos, não há ningl!ém que tenha feito nada errado. Provavelmente o lá de baixo. Pessoalmente insinuações horríveis:,"Não quero ser o ministro da BRASTE L''- isto foi dito na presença de testemunhas.... Queria ser o baluarte, um ministro que saiu intocável do Governo."
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Esta declaração é do Ministro dos Transportes?
O SR. ARY WADDINGTON- Foi declaração dele,
que ele "não queria ser o miiliStrO âo-c-aso BRASTEL".
- NhO h"ã-vi"! dúvidas de que ele estava preocupado com
as suas aspirações (uturas. Ele bloquearia aquilo de qualquer jeito. E, o qUe mais rios surpreendeu, os pretextos
começaram: "eu preciso-fazer uma corife"rênciã de números." Eu me propus: ""MiD.istro, mandarei ao Sr. todos os
processos.'~.-Convocruei os b_anco_s, fizemos um grupo de
trabalho. Esse grup-o de trabalho examinou todas as operações:. foram consider.adas e_m ordem por uma comissão
de advogados nossos; entregamos ao Ministro com protoçolo, totalizado, para não haver pretexto de que a máquina tinha quebrado. Entregamos em abril. Pedimos
nova prorrogação. Fui ao Banco Central pedir nova
prorrogação de prazo para o fechamento do balanço de
junho. Foi-me dito: .. Nã,o precisa. Pelo visto, o negócio
está liquidado. É só uma· questão agora de o Ministro
~':'ter os totais gue_ vocês apresentaram com os outros totuis". Sai do MínrSféríO-um OfíCio- autOrizando a liqui-
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dação. mas maliciosamente_ não diz o valor. Volt~ toQ..Q. Q_ -·
_ 9!-!~~~~-..!!lJTl_~-~9l9.~S~, v~f!J~S dj_z~!-~c!equadamc.mte ad-.:crtido_o_y enquadrado, ou atê afa_stad~, 111as uma coisa ê
processo. Não há .dúvida de que o procedimento ocQrri- .
do foi para botar todo o Governo em situação de co_n!;!ce:rta. Q que vejÕ, dentro deSse ãifaire-SUNÃ.MÃM, é
trangimento. Era grande o constrangimento com o
um escândalo de exibicionismo, por razões que n~o conprohlema BRASTEL. que estava ocorrendo, de modo
sigo qual é, alguma haverá. Realmente é difícil. de se enque huvia uma pósíção gem1 de disCriÇão por fiãfte dos
tender que i:;.to tenha ocorrido num Pais que já atingiu
demais ministros. Sem confronto direito, simplesmente
um nível de seriedade que permite que governo e homens
atas de indiscíplfna eram cometidos. O confronto nunca
do setor privado possam dialogar como pessoaS sérias.
foi direto. Nunca houve negativa, mas nunca foi da_do
Sena.dor R,oh~rtoSatu~ni!'!O, tenho uma gran9e admiração põr V. Ex~. e repito: é inviãvel, é realmente dificil
um passo definitivo para que a coisa andasse.
dG entender ~ue 40 c tantos bancos, inclusive os maiores
Vejo ainda, pam minha indignação hoje, _que
do mundo, tenham cometido leviandade jurídica. Se V.
membros do Governo que, à época, me declaravam "não
Ex• perder 10 minutos para ler o depoimento do Dr. E:lw
há dúvida, claro que isto é uma divida líquida e certa",
hoje declaram, hoje fazem defesas em nome da União,
c;iq_,__~~J!.J?á_gin_as 4? _<!__ 6~Le111; que _e\~ d~~ói, ou ~lo. medi:t,endo que há conluio entre_os bancos e o_s ~taJ.eiros.
nos .nos. cria ?. QJ?rjg_ªçã.o _dt; todos nós. verificar~ os. a
Pessoas que participaram do processo de _mobilização
p_rocedêncig_La.!J~_s_e jurídica das_ afirmaÇões dq Ministro,
que no depoimento dele não há afirmações. O depoimendos bancos le_vantarem e me dizer que houve conluio!
to dele é de uma superficialidade. Ele vaga sobre as _insiConluio, se houve, foi dentro__do Governo, como retirar
nuações, citu números, solta números. A comparação,
SOO mi!hõe." de dóla.tes do setor privado e não pagar c!_ecOffiOeo li arei1US -os- dOis: um,ê um dOCumento sério, de
pois, Claro que não foi isso, obviamente nãO foi isso.
E de uma leviandade uma afirmação dessas, que irrita.
um profissional competente, sério, respeitável; o outro, é
um docUineiltci que rea!m__e_1_1t~ -eÚ_DãO teria_::_Cor"ãgem de
Co_nsi_der;.~mos que estávamos lidando com gente séria.
Procedemos como sérios, Fizemos_ todas as -~xigên_çi~s
assinar o::mJ?aix_o, porque ele: ê tão su_perficial, ele tem ~tê
o tom d:l.brincadeira, ele não tem a seriedade que é de se
que se pode fazer a um homem sério. Você não vai, ao
receber cm sua casa urna pessoa séria, seu convídaQ.o,
~x\gí_r_~e_un:t Mi !'listro de I;stado diapte de um_a _comissão
revistá-lo para ver se ele está armado, Você não vaL~:;~_
. d.~J'29.Utr_U2: ~~l~e.J1te n~Q- ~em.
-conder a prataria com medo que ele roube. Por quê'? PorEm função disto, voltando ào nlêu ponto, 40 bancos
não iriam cometer nenhuma loucura de fazer contratos
que é um homem sêrío. O pressuposto ê que ele é um
que não fossem absolutamente cobertos juridicamente.
ígual. Desta forma procedemos. Entretanto, a nossa sur1\ menos que se tratasse de uma negociação em que as
rresa é que, ao contrário do Governo, e diga-se, em defesa do Governo, todos os ministros queria solucionar ispartes eram extremamente sérias. Se eu fiz.esse.u_m conso+ Todos. Um c_riaYa, por razões até agora pouco cotrato com a São Paulo Alpagartas, com o Grupo Votorantim, Belga-Mineira, qüe dissesse aquilo qüe-diz o donhecidas, os maiores obstãcuios. E no fim me cria uma
cumento da SUNAMAM, eu faria tranqailo. Estou cocomissão de inquérito, em que não vejó, para nenhum de
berto. O devedor é Alpagartas__. é Votorantim. Por quê?
nós, nenhuma outra solução do que invalidar qualquer
trabalho que ela faça. Ela fol_críada por pessoas da conPorque são homens sérios, são homens que merecem resfiança de um ministro que, desculpem, desmereceu_a
peito. Eu não precíso mais do que isto para definir que
eles sã_o os pagadores.
confiança da Nação. Então, não hã dúvida de que te!}1
que ser revisto. Vamos agora procurar um fórum em que
Agora, para nossa sUrpresa a prerriissa foi falha. O
Governo era sério, mas nem todo o Governo era sério. E
haja independência.
foffios cõntestadoS da forma realinente maís:- sufPTeenSr. Presidente, o Sênhor como membro de uma Comisdcnte. Tão s-urpreendente que eu hoje não vejo outra alsão arbitral, o Tribunal de Contas_ está ferido_ e arranha~
ternatiVU-sêõão o Congresso tomar a iniciativa de formar
do pelas acusações levianas que lhe foram feitas, que o
uma comissão arbitral, que dê ao Tribunal de Contas o
Presidente do Tribunal de Contas partícíp:e_c;!esSa 9_()n:!_i~
--aTreito-de moStrar Que ele não foi leviano. As acusações
são arbitral, que as partes tenham_ direito d_e_ mostr~r. O
S-ão
levi~i1as. O Triburiãfcte Contas aProVou essas contas
que deixa estarr_~cido é verificar que, enquanto oD_r. ~l
arloS-ã:Tilf.l:Omoe-que se--pooC:-dizer que existe um furo'?
cio Graç-.J Couto publicamente faz declarações da maior
ChegoU-!! me _diz~r-uma ve:z, 500 milhões de dólares. Eu
gravidade, o Ministro publicamente faz declarações dt
disse: ;~~_inis_tro, isto ê maior do que _a divida,_ não dá_.
maior superficialidade.
_
_ ___ _
Não há err() de cálculo do seu lado'? O-Senhor nâ:O est.â
Realmente li e é incrfvel que isto tenha sido escrito por
calculando errado"'? Eu realmente, se mudassem os paum Ministro de Estado. O Brasil merecia melhor nível.
Particularmente, insinuações contra pessoaS, de docurâmetros, se, por exemplo, um carro que estou dirigindo
mentos falsos, assinaturas falsificadas. Particularmente
<:oom _velocímetro à milha, e digo a velocidade mb.íma é
as piores insinuações, referências textuais; não foraniTei50. Aí muda. Alguém diz: não, olha, é quilómetro, não é
tas a mim, foram feitas a um colega meu, citando nomes,
milha, não. Então, está-se infringindo na hora. O que
houxc__foi isto, uma muda_nça, uma mudança primária,
indicando pessoas como não merecedoras, como pessoas
urilã
__ -mUdã_nÇã reãf~ente diffcil de e_ntenàer~ no plaiiO
sem caráter.
bra, isto extremamente sério. Não ve}o outra a!Í~r
dos h9mt;-n~ sérios, dos home:ns equi.libraàos, que tenha
nativa. Não vejo nessa comissão competência ou autoris_idQ fcit;.t. Ou pelo menos tenha sido feita sem anuência
dade moral para nada. Não pelos seus membros. No_.de~
prévia de todo o Governo. Tenha.sido um ato unilateral
poimento que fiz, eles feiram absolutamente cavalheiros
de um ministro. Ele pôs em risco todo um problema
e corretos. Mas simplesmente que eles decorrem de uma
maior brasih:iro, por um ato de leviandad~.- Todo o
decisão de alguém que não tem autoridade para fazê-lo.
problema externo brasileiro está sofrendo um constranPor quê? Porque esperou faltar 15 ou 30 dias para termigimento indevido disso, porque. se eles não são sérios innar o Governo, aproveitaram o mcimento em que natu-terna"inente, por que vão ser externamente'? Quer dizer,
ralmente a disciplina ministerial fica mais frágil, e aí diestamos todos nós pagando por um ato individual. Cabe,
em respeito ao Tribunal de Contas, em respeito aos antezer, começo, então, agora, uma comissão de inquérito.
cessores dos que conheço são sérios. Pode ter havido um
Por que não fez antes'? Por que não feZ em junho de
ou __Cllltro caso, . N~o conh~o. Averj,gue-::;e._ Prenda,-se
1983? Porque aí ele teria que se defrontar, dentro do Goquem se tiver aproveitado disso, aplique-se a· lei, mas às
verno, com a própria comissão arbitral. Então, sairia, de
pessoas certas. Não vamos _usar subterfúgios merãmente
dentro do próprio Governo, do qual ele participava, a
verdade viria à tona.
para parecermos como bastião ou guardião da booestiMu_d_anças de regras conh:atuais, arbitrariamente. Endade e da moralidade.
tendo, sendo um tecn_ocrata acostumado ao ~,rQítdo_Jaz.
_ ~ç_ÇQ__~_Q_$_ __S_ep._hqres _que:,_ por favor, me dêerrl este crédito de confiança, Havia muif._a gente séria envolvida nislo.
Estú acostumado a fazer e_ faz, não há problema ~e
nhum. Mas já vivíamos a aspiração de uma nova_~apa
Nada melhor do que pessoas isentas, pessoas sêrias, pesda vida brasileira.
soas c:ompetentes, para julgar se não houve um ato dearbitn\riedad_e,_se i_sto_ não_ê~ talvez, a última mariifestação
Então, não há dúvida de que a criação da comi!!são de
de urbitfaríedadi cte um tecnocrata no poder. inquérito ao fim do Governo, porque, ao fim ao Go"verno. o governo naturalmente, .o _Presídente já tinha qutra~
6 Slf PRESIDENiE (Virgílio táVOraf- ·Antes ·de
preocupações mais sériis e rião se iria at~r a esses pequepassar aos debates, __ o_ Senador__ RQ_bertp Satuwino_ eh~~
nos problemas. Aí a disciplina ministerial não permitiria
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gou _quase no fim, o Dr. Ary Waddington foi aqui por
nós Chli-mado .como ex-Presidente da ANBID, que te~
papel sã!iente, fundamental, pela sua posição nas negO.
~iaçõe~_então efetuadas logo após a saída, após a subst~
tuição do Comandante Rodolfo, e que culminaram, eiD
sumo, com esta polêmica que está forte entre a ÁSSóciaçào, que ele r residia, e o Ministério, sobre as chama·
das cartas, que, por tanto tempo, aqui fcifam discutidas,
nesta Comissão. Principalmente S. S• sublinhou, na par·
te e~ que V. Ex\ Senador Roberto Saturnino, não esta·
va p_rcsente, que era credor mínimo praticamente, por:
que o Banco que el<! dirige praticamente não tem a rece-.
hcr. são menos de 100 milhões da Verolm_e. Estava de-::
pondo por convocação nossa como Presidente da Associação à époCa.
f-eita esta explanação, estão abertos os debates.
-Com a palavra o Si!riador Roberto Saturniriõ~
O SR: ROBERTO SATURNlNO- Sr. Presidentc1 •
Dr. Ary Waddin.gton, lamento, pois me tinha prog;rary"~a
do para estar aqui antes das 10 horas. Vinha do Rio de
Janeiro e o avião das 8 horas não saiu, tive que pegar o
das 8:10 horas, que acabou atrasando também. Lamento
ter chegado quase ao final. De modo que vou ler o dcpoi~
menta do Dr. Ary Waddington e, sendo o caso, depois,
sobre qualquer dúvida diretamente entrarei em cantata
com S. S~'
Farei apenas uma indagação, Dr. Ary Waddíngton.
Pc.<;soalmente me inclino muito pela solução do arbitramento. Seria uma solução capaz de agilizar a questão da
pendência da dlvida e não de prejudicar mais a atividade
do setor de construção naval, que está passando por uma
crise terrí.vei.
Nossa preocupação é que o recurso ao arbitramento
não venha a con~tituir mais do que uma protelação, ísto
é,-ª parte que for prejudicada pelo arbitramento, recorrendo à Justiça, coloque tudo a perder, e é difícil haja um
compromisso de conformidade com o arbitramento de
<Jmbas as partes. Nossa dúvida é toda esta: serâ que o arbitramento pode realmente resolver, de forma mais ágil,
t!ssa que~tão, ou constituirá apenas um passo, uma delonga a mais dentro de um processo que fatalmente irá à
Justiça comum·e irá perdurar por muito tempo'?
O SR. ARY WADDINGTON- Senador, tive ocasião, fi um determinado momento, com o Ministro Severo Gomes, em __ quc S. Ex.~ dizia; "não pago, porque, se
hoUver uma diferença numa eventual revisão, os estaleiros não_ vãO reembolsar a União". Ti~e a G<mcordância
de todO_s:<l§. estaleiros, por es~rito, de dar ple~os poderes
para a revisão. Não tenho a menor dúvida de que sC o
Senado optar pela solução do arbitramento e _com_ uma
renúncia do direito de recurso da parte. vencida, não tenho a menor dúvida de que isso será aceito.
Vejam, hoje, o setor privado está no pior dos mundos.
Os banCos não recebem, os estaleiios estão passando por
dificuldades. Não temos a menor dúvida de que isso
tudo é produto de arbitrariedade. Por pior que seja asolução de uma comissão arbitral, é melhor do que a arbitra~iedade a que fomos expostos pelo Ministro Cloraldino. Não teria a menor dúvida. Entre morrer e ficar Com
u111 braço,_qtJebrado, quebro o braço, não_ há problema.
A posiçàÓ do Ministro Cloratdino era nitidamente de liqaidação total.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) - Sr, Presío Dr. Waddington pelas declarações que acaba de fazer. Por essas declarações, pudemos observar, talvez dos únicos·depoentes que tiveram,
na realidade. o objctivo de acusar, de colocar em dúvida
alguém que participou desse processo todo. Dentre to·
dos aqueles que pudessem ser acreditados no pro-cesso,
sobre algUns deles hoje podemos levantar dúvidas, de
acordo com este depoimento.
Também não tenho perguntas a fazer, porque o depoimento fo1 bastante expilcativo. Só sinto, como Membro
e Relator desta Comissão, até pClos _coi1tatos que temos,
uma p~~ocupaçã? muito grande dos bancos que têm aret--eher do àovCrno e que eStão aí em pendência, naturalment~- com difiçuldades financeira~. c_omci temos tido
de_nt~ ... _ClJITJpfímento

Outubro de 1985

oportunidade de observar, tantos dos estaleiros, como
foi dito, até mesmo dos bancos..
Qual seria o camínho a ser percorrido imediatamente
pelo novo Governo, pela Nova República, pelo novo
Ministra:· para que eSses bancos pudessem, na realidade,
receber? Se_ esse é um caminho certo, se poderia ser proposto ou deveria ser proposto, tomado esse tipo de atitude pelos novos Ministros, para que pudesse ser imediatamente pago o que é devido aos bancos, uma vez que todos os contratos foram feitos a contento e com o próprio
Governo responsável?
O SR. ARY WADDINGTON- Senador, acho que
na questão do pagamento, aqui, V. Ex•, de fato, foi mais
amplo. Mas, em todo o caso, em relação à SUNAMAM,
acho que o mínimo de seriedade seria pagar. Pagar e, se
tem que discutir, é uma discussão privada entre Governo
e estaleiro. Não posso imaginãr a hipótese de que- por
exemplo, foi feítci um empréstimo jumbo para financiar
o Programa do Açúcar - , que os banqueiros, antes do
projeto, fizessem uma a-uditoria, parã verificar se não havia nenhuma questão anterior dentro do projetojumbo e
acompanhar a aplicação dos recursos. Os bancos não
têm nada a ver com isso. O presSuposto do affalre ê o
fundamento da existência das operações de crédito no
mundo moderno.

O affaire SUNAMAM seria pagar aos banco·s, pagar,
porque seria um ato de justiça, e n[o_ prejudicaria em
nada o prosseguimento da averiguaçãoL Foi feita uma
acusação. Precisamos, no Brasil, introduzir uma nova é-poca. Ql}em diz tem que se-r fesponsãvel pelo que diz.
Não basta acusar e, se não_ provou, não hã problema,
nada a perder. Vã falando, que alguma coisa vão acreditar". Ê preciso Criar um pouco de reponsabilidade no
que se diz. Se foi feita uma acusação dessa seriedade, se
foi declarado que havia até assinatura falsã em processo,
se foi dito que o empresário "A" ou "B" não era merecedor de nada, se foi sugerido que "não, não quero ser ministro de Brastel", são coisas que temos de acabar. Temos que adquirir a estatura de país sério; que, quando se
fala, haja responsabilidade no que se fala. Acho que essa
comissão arbitral teria, entre outras, a função de averiguar a procedência e punir a leviandade. Acho que ela
não deveria limitar-se a dizer: "não, quem tem razão ê
aquele IadQ". Então, por que foi feita uina acusação leviana?
Com relação aos Qutros atrasos de estatais, o Governo, efetivamente, estã fazeQdo um esforço de pagar, e
acho muito importante o Governo ter entendido que
manter atrasados domesticamente não significa diminuir
déficit. Significa, simplesmente, não pagar. Diminuir déficit é não gastar, não é_pagar. Não faço o disp_êndio e o
défiCit diminui. Não pague um serviço - estã-se simplesmente protelando a obrigação _e gerando uma série de
distorções para o próprio Governo.
O SR. PRESIDENTE (Virgili9 Tãvora)..:....: Antes de
terminar a sessão, vamo-nos permitir fazer algumas considerações. A primeira ê que lamentavelmente o Sr. Ministro dos Transportes não pode comparecer amanhã,
como de nosso desejo, porque, asSim, ouvíamoS o depOimento do Dr. Ary Waddington e a Comissão, antes de ir
ao recesso, 30 dias fazem esquecer inuita coisa, jã comparava com as disposições e, ao mesmo tempo, com a argumentação que o atual Ministro, já que ouvimos o antigo. teria a acrescenta-r a essa já bem grande ~orna de informações que possuímos.
Lamentayelmente não foi possível. FiCa-na boa vontade. Sabem os Srs_. que, pelo Regimento CQrnuo:u~- pelo
Regimento da Casa, o convite é a qualquer ho"ra, a convocação há que ser submetida aº Plenãrio, algo absolutamente inexeqüível.
Me5mo convocado, S. Ex'-_tem _o direito de comparecer _em umn. data por ele acordada com a Pre_sidência da
Casa.
Esta era uma explicação, pois tlnhamos combinado
pegar logo as duas partes para, pelo menos, nos deixar,
antes do recesso, essa_ id_êia.
O SR. ARY WADDINGTON- Sr. Presidente, Senador Virgílio, poderia apresentar uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Virgnio Távora)- Pois não.
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O SR. ARY WADDINGTON- O Sr. Élclo Costa
Couto deveria ser ÇQI)_VQCadoju.nto .. Acusar ê fácil. O Sr.
í::kio demonstra pelo conhecimento ...

-o--sR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Estou-me
referindo ao_atual Ministro que ainda não está no "affaire", mas S. Ex• é que decide se paga ou não, porque estou verificando que estão pagando às estatais ... (falha na
gravação)
... precisamente do Ministério, a respeito dessas contas
consideradas válidas. Creio que auxilia a pergunta.
O SR. AR Y WADDINGTON- Nobre Senador, eu
poderia dar uma respoSta diplomática e uma sincera.
Qual a que o Sr. quer?
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Dr. Ary
Waddington, queremos a verdade, doa a quem dqer,
Para isto estamos aqui.
O SR. ARY WADDINGTON - Então, vou para a
sincera. Realmente, se sou respeitado até hoje ê porque
sempre disse o que pensei.
O escândalo que delib~radamente o Ministro Cloraldino levantou foi de tal ordem que ninguém tem coragem
de tocar neste assunto. Enquanto não houver alguêm
com autoridade moral para dar partida no estudo e na
decisão. ninguém vai tocar, porque seria um suicídio. Seria politicamente um suicídio botar a mão nisso e dizer:
então está decidido desta forma. Não vai. Duvido, não
conheço a opinião do Ministro dos Transportes hoje,
mas sei, por anligos comuns, que se trata de um homem
inteligente e sério. Isto ê o suficiente para dizer não. Por
enquanto, invoco que a matéria estã na Justiça, o Congresso tem Comissão. Ninguém tem coragem, porque
deJiberadamente foi feito um escândalo para inibir todos
os homens sérios e aguardar que uma instância, com autoridade moral suficiente, desse a partida para a solução.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Gostaria de
ouvir exatamente esta resposta, porque, na realidade, em
-vista do Posicionamento que temos, é precíSo ter coragem de enfrentar este, o ponto a que queríamos na rea1idade chegar.
O SR. ARY WADDINGTON- Ou a Comissãõ assume, dada a sua qualidade, a autoridade moral que tem,
o ônus de_ restabelecer a verdade, seja qual fo_r, ou, então,
e de fato ela vafacabãi- funCionando como a til comissão
arbitral, ou, então, issO -vai rolar lO anos. Vi, há cOisa de
3 ano~. _que pagaram um negócio, uma estiada de ferro
em Belér_n do ~_ará. DeplOrou_ 5Q 0 ~nos.
O SR. PRES_IDENTE lVirgílio Távora):__ A BelémBragança,
-O SR. AR Y WADDINGTON- Essa coisa do tipo,
pois ninguém vai ter coragem de botar a mão nisso, porqUe-TeVlã.min1ente foi-dito tud_Q. fechou-se o pano e acabou o Governo. Prontp.
_
Infelizmente, Senador, uma expressão pouco vulgar"deixaram a batata quente com o CongresSo".
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Não_ é infelizmerite. Não. O que julgarmos aqui justo e cert_o, V. S•
não tenha dúvida de que será ...
O SR. ARY WADDINGTON- Tenho certeza.

O -SR~- PRESIDENTE -(Virgílio

Távora) - Dr. Ary
Waddington, diga-me uma coisa. Será pasSivei- jã es-tou_raciocínando- os SrS., homens tão tarimbados, terem entradO nessa "'fria" - o Sr. diz, não se faz fracaS.:
sar., em-~termos operacionais, o serviço jurídico de 4Q
bancos. Realmente nunca os Srs._ ouviram o murmúrio
de que, não as contas da SUNAMAN com os Sr!!. -:também V~ S• disse que gosta de ser muito franco- mas
as contas da SUNAMAN com alguns estaleiros, os Srs.
nunca ouviram murmúrio de que "alguma coisa não andava muito bem no reino da Dinamarca"?
OSR. AR Y WADDINGTON- Senador, murmúrio
não ouvi.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Estou per~
guntando, os Srs., com tOda a experiência que tinham ...
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O SR. ARY WADDINGTON -Vamos continuar
com sinct:ridade.
Não ouVi rTillrmúrio. Li; riO decorrer dõs trabalhos,
sÕube de algumas acusações que me deixaram estarrecido.
Como eu nunca tinha tido um contado, como credor
da SUNAMAM, não havia nenhuma,. operação, não co~
nhccia as pessoas, então era o "maior dos anjos".
Agora, li as acusações que realmente merecem uma verificação profunda .
O fato de ter ocorrido algum incidente, de ter ocorrido
algum -vamos dizer- acordo privado entre o homem
do setor público com um homem do setor privado que
gerasse benefícios, e eu creio que não ínvalida a nossa
posição. Os quarenta bancos vieram por um apelo feito
pelo Ministro Galvêas em nome do Ministro Eliseu, Mirtlstro Delfim e o Presidente da República. A este apelo
nós respondemos e quando não foi suficiente e foi pedi~
do então o que mais temos que fazer foi feito um almoço
e ainda não fói suficiente e a dimensão era tão grande
que o sistema financeiro só em condições excepcionais
poderia ãtender. Tem bancos que chegaram a ter de risco
SUNA._MAM importância superior ao seu patrimônio
líquido o que é um suicfdio em termos e técnica bancária.
Agora pode t_er ocorrido e acho que nesses casos ajustiça
tem que ser implacável.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- A pergunta Dr. Ary é porque envolve números tão grandes e o
banqueiro por natureza tem que ser precavido e os Srs.
jogarem uma fortuna tão grande que no fim o responsável, V. Ex• explicou muito bem, eram os diretores de
banco.
O SR. ARY WADDINGTON- Deixe-me explicar
um pouco como banqueiro.
_
A economia brasileira, 60% a 70% dela é setor Governo. Portanto, no portfólio dos bancos, 60 a 70% têm participação do Governo. Ou o sistema financeiro privado
acredita que o Go_verno é sério e continua financiando,
neste caso ele é viável. Se ele não acreditar, o sistema financeiro não- é viável. Por quê? Porque no seu portfólio,
que retrata a estrutura da economia, hã uma participação enorme de Governo. Então, o ponto essencial
para nós, e sempre nós nos perguntamos, tal risco, Governo, mesmo sendo Governo, nós temos por hábito distinguir um pouco Governo. Isto é Governo BNDE ou é
Governo Rede Ferroviária? Governo Rede Ferroviária
não serve, não paga, não paga mesmo. Governo BNDE
paga. Governo ONER paga às vezes. (Risos) Governo
Banco do Brasil paga. Este era Governo, lado sério do
Governo. Era o lado que tinha tradição de respeitar seus
compromissos. Era o lado que permitia que o outro lado
sobrevivesse, apesar das suas atividades altamente condenáveis. Não podíamos, de forma nenhuma, questionar. Era um Ministro de Estado_ falandO em nome de
dois, _e falava, porque ele falou várias vezes no telefone
com os outros, eu levantava um ponto sério, "deixa-me
consultar. Consultava não. Delfim me diss_e isso, Eliseu
concordou.
Em nome do Presidente eu não podia, e sendo o lado
sério do Governo, eril não podia, de forma alguma, deixar de dizer: isso é fisco prime, esse é o melhor risco.
Enti.io, a esse risco pode-se ir até o limite que a boa técnica bancãria recomc;nd.a .. Claro que alguns bancos cometeram o erro, a leviandade, de ultrapassar o limite que
a boa técnica man'da, aquele limite de diversificãção de
atlvo.
Então, um banco ter o seU patrimônio líquido vinculado a um devedor, a um tipo de devedor, é uma temeridade. Mas o Brasil é um País novo, é um País que está crescendo. Erros São cometidos._ as gerações estão aprenden·
do.
Então, é perfeitamene expHcável que os bancos tenham aceito ~:~quito. Volto ao exemplo que ·disse a_o Sr.
quando o Sr. dá um jantar em sua casa, convida seus
amigos íntimos, o Sr. não manda fazer revista na porta
nem tira as pratas da mesa. Por quê? Porque são pessoas
sérias com quem o Sr-. priva. Mas se for um coquetel
aberto a todo- murido, algumas precauções o Sr. toma.
Por quê? Porque há pessoas que o Sr. não pode assegurar
a seriedade.
Então, o problema que tínhamos é que estávamos com
o sérios. Não podíamos imaginar que,- de repente ia en-
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trur algo no esquema que ia imj)idir_os sérios de entrar.
Este é que ~ o ponto principal. Eles foram imobilizados
nas suas posições, porque Lodos eles diziam; Ary, ·eu estou querendo pagur, mas eu preciso que o Cloraldino
mande.

Os Ministros sérios estavam 'todQs imobilizados. Por
quê? Porque jâ se vivia finql de Governo, em que a disciplina não era, vamos dizer, o traço principal do Governo, em que alguns escândalos já haviam 'aparecido, e _có-

.Jocuva os Ministros numa posição pouco discreta. Eu
não vou obrigar o Cloraldino, não vou ao Presidente reclamar.
É este o contexto que peço ao Sr. que entenda.
Não foi leviandade nossa. Banco não sobrevive quando é leviano. A vida de um banco leviano difiçilmen_te
passa de 5 anos. Nós, no sistema bancário, podereffios
dizer aO Sr. hojC :.__não yafuos_apCnas reVelar ap~nas por
uma questão de ética ba_nc{!ria ...::... quais são oS candida~
tos, haverá Sulbrasileiro nos próximos 25 anos. POr quê'?
Porque são aqueles que estão sendo levianos hoje. Bane~
não resiste à leviandade, porque quando eu dou um empréstimo de 100,- eu-terei -no niáximo 5 _de recursos próprios e, 95 depósito. Se der errado, eu estou perdendo dinheiro do depositante. O meu sai no primeiro erro.
Então, o banco não tem o direito de errar. Quando erra, ele more. E se ele não tem o direito de errar, ele não
pode ser leviano.
Então, não foi uma questão de levianda.de. Foi, efetivumente, confiar em quem nós temos que confiar, porque é a mesma autoridade que amanhã pode desencadear um movhnento que leve U estatiza_ç_Uo dos ba_JJ_Ç:os.
A nossa dependência do Governo é _tão grande que
realmente o que ele disser nós faremos como cordeirgs,
porque ele pode, simplesmente, decretar a nossa morte.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Dr. Ary
WaddingtOn, estamos satiSfeitos. Manda a verdade que
lh.e diga que gostainos do seu depoimento, em termos de
franqueza, em termos de seriedade, principalmente em
termos de explicação de fato. Até o dia de hoje, por
exemplo, não tinham chegado ao conhecimento desta
Comissão essas reunLõcs com ministros, desses 40 ban~
queiras, esse co.mpromisso tomado pela cúpula governa~
mental. Tudo isto daqui, ao que me consta, ainda não ti~
nha sido aflorudo nesta Comissão.
O Sr. Relator boa conta fará do depoimento. Em ou~
tra reunião de tr_ab(.!lho~ então, discutiremos essas con~
clusões, jú que purcióiS; que diferentes depoimentos, até
a data de hoje, nos permitem colher.
Muito agradecido a V. S• pelo comparecimento.
Está 'encerrada a reunião.
(Encerra~se u reunião às
horas e
minu~
tos.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
AR Y WADD!NGTON EM SEU DEPOIMENTO.
INQUIRIÇÃO
Aos dezesseis dias do mês de abril d_e 1985, rio Gãf?iile~
te do Ministro" dos_ Transportes, à Praça Mauâ, 10/19 an~
dur, Rio de Janciro-RJ, às 9 horas, aí reunida a Comi:;..
são de Inquérito incumbida de apurar·o:ffatos relaCiona~
do_s com o referido inquérito, com a presença do Procu~
radar Ma_rco Antonio de Coube Marques, Presidente, e
dos Srs. José Fe_rnundo Marques de Freitas e Adérito
Guede·s da Cruz, vogais, compareceu o Banco Aymoré
de Investimento S.A.--;-representado pelo seu Diretor Ary
Wuddington. Inicialmente, foi dado a ler ao declarante o
inteiro teor do Ofício n9 5f85, da CTCE, bem cqmo da
Portaria n9 30, de 23-1~85~ COó\riaUdo a fazer uma expia~
nação a respeito dos fatos objeto do presente inquérito,
esclarece que foi o declarante um dos primeiros a particj::
par do affair SUNAMAM, na qualidade de Presidente
da ANBID, então. Em torno do primeiro semestre de
1981, foi o declarante convoçr~,do_pelo Ministro Galvêas
que, informando-lhe falar em norfle dos Ministros Delfim Netto e Eliseu Resende, e do próprio Presidente da
Rçpública, portanto em nome do Governo, esclareceu
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que os problemas da SUNAMAM estavam sendo devid<tmcntc equacionados. Substituído o Diretor Financeiro daquela autarquia, Cmt. Luiz Rodolpho de Castro
pelo Dr. Tarcisio R Arantes, iniciar-se-ia uma fase de recuperaçUo financ_eira. do seta r de indústria naval. Çm
fuflçào dessa_yerd~de!ra convocação do Gqyerno, para
salvar <t construção naval, o declarante aciiitou se engajar na obtenção du participação do sistema bancário na_cion"al. COnsiderando que todo o sistema financeiro naciOnal age fundamentalmente em função do Governo, a
posioçrío da ANBID não poderia ser outra que não a d~
procurar colaborar com as autoridades. Ressalte-se que
os _banqueiros externos reagiam, como ainda reagem hoje, -a-toinúda de recursos pelo Governo, para cobrir déficits do balanço de pagamentos. A colocação do Ministro
Galvêas era de que a União estava procedendO-a Um levantamento de alguns créditos externos para pagar dupli~t!as da ,S_!JNAMA_M com tais recursOS:. Havia necessidade. entretanto, de cOmplementar;do df:ssas disponibilidades através dos_ bancos_ privados. Parece-lhe ter havido na ocasião referências a Úm questionamento Oo Tribunal de Contas em relação ao aGeite de duplicãtas pela
SUNAMAM. Na época, o sistema bancário estava sob o
regime de direeionamento de créditos, compreendendo
quatrQ__tipos de _limitações: I) CÇ~ntingenciamento de Créditos- limite de expansão; 2) direcionamento de crédito~_. para -empresaS -PrivUdas Ílacionais; 3) limíte-tndivídual de risco; 4) limite operacional total. O sistema banc:.írío em todos estes quatro limites eStava congestionado, tendo o declarante informado nas negociq.ç_ões iní-_
_ ciais que só teria condições de dar a partida numa solução na medida em que fossem aprovados limites especiais, ao que o Ministro Galvêas informou-lhe que havia
meios internos de realii!:ar estas_ op~rações extra limite
devendo, caso a caso, ser feita solicitaÇão âo Banco Cen~
trai, o que efetivamente veio a ocorrer posteriormente
cm virtw_de de comunicação do Ministro da .J<'a,zenda ao_
Bunco central nu pessoa do seu Oiretor de Mercado de
Capitais, Hermann Wei. Ulteriormente, houve nova
convocação do declarante, por parte do Ministro Gal~
véus, que lhe esclareceu que a adesão estava boa mas não
o suficiente, o que levou o declarante a arregim~ntar 40
banqueiros, que foram a Brasília para que o Ministro
Galvêas mostrasse a importância do setor privado para o
dcsem:otvimento da marinha mercante nacional, bem
como fizesse uma exposição da situaçUo econômica. Essa
exrosiçào foi realizada pelo próprio Ministro Galvêas
em :.tlmoço de que também participaram o Presidente do
Banco CentraL O Secretário d<~ Receita, Francisco Dornellcs, o Consultor Jurjdico do Minis~ério da Fazenda,
Cid Heráclito de Queiroz, Hermann Weí. Ressalva que,
dado o tempo transcorrido, e como houve. outros almoços com membros da equipe do Ministério da Fazenda c do Banco C~ntral, não pode afirmar rigorosamente
que tenharri sido esses os particiipantes dO referido almoço. Mas, é o que lhe parece no momento. Feita a exposição dos problemas da marinha mercante,_ faltava
complementá-la através de uma exposição mãis objetiva
de dadOs. Assim sendo, Élcio Costa Couto e Ta_rcisio
Barbosa Aruntes combinaram com_ a ANBID_ a realização de um Seminário para que o assunto fosse discutido com todo o set.or financeiro nacional. Nesse Semin4rio, as projeções (certas ou erradas, mas feitas porrepresentantes dO GOverno d~s mais alta_seriedadç), fora!ll
apresentadas. RecordU-se que o irgumento principal é
que _O País-pagaVa enftotno-de 1 bilhão de dólares por
ano no afretamento Qe navios estrangeiros e que, se usasse tais rec_ursos para a construção de navios novos nacionais, setíã:de Vital importância para o País, A sistemátiCa
até_então a dotada, em casos esparsos, parecia não vir satísfãzendo as preõcupãções dos bancos. Hayj_a que, fundamentalmente, se estabelecesse_ de maneirà cla!a a responsabilidade do Governo para efeitos internOs, emôor·a
para efeitos externos, tudo se devesse passar como financiamento a um banco nacional para repasse interno. Ou
seja, era indispensável que para efeitos internos se caracteriZasse·o-n~sco do Governo e que para efeitos externos
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(banqueiros internacionais), passas!ie-formulmente como
miHl operaçtio cujo devedor não era o Governo brasileiro. Como resultado desse Seminário, houve adesão maciça dos banl.!os. Tratava~s_e de hQmens sérios, o esquema
vinha funcionando e havia responsabilidade_do Governo
que g~rantia as operaçõe.~. O próprio banco de que particífmva o --declarante foi um dos últimos ·a ingressar em
tais operuçõcs, tendo por ruzões comerciais optado por
rc;tli.c{J-las com o Estaleiro Verolme. Ao analisar o negócio operacionalmente, verificou o declarante que estava
extremamente bem montado, para caracterizar a União
coino principal pagador. Não podia supor, então, cjue õ
Governo viesse a admitir posteriormente que os bancos
tivessem de reUli:Zar, a priori, uma auditoriã na SUNAMAM, o que seria sem cabimento. Encontra-se hoje, o
de~.:lar_antc, indignado por tcr~se sentido usado pelo Governo para induzir os bancos a realizar tais operações,
que se originara~_d_e um _r<?lacionumot?nto honesto em q!Je
:.t aprovadi.o -era fo-rmalmente autorizada pelo BancO
Central. Em meados de 1983, a SUNAMAM parou de
pag<l_f OS-compromiSsos daí resultantes, tendo novamente o declarante sido convocado pelo Ministro Galvêas
que lhe informou que estava novamente com problemas
nu SUNAMAM e de que o Governo queria novamente o
upoio doS bancos. F'<tce a experiência negatiVa, recu-souse o decla-rante a proceder a novos entendimentos, a menos que lhes viesse" a ser garantido o av<~l direto do Tesouro Nacional ou do Banco do Brasil. Recorda-se que,
inclu-sive_, nessa ocasião. nem mesmo o aval do BNDES
lhe pareceu uceitúvel. Face a recusa do declarante, o Minist~o solicitou então a um outro banqueiro para intermediar- a solução daquele problema, tendo sido criada
uma comiss1io de credores, composta dos Srs. Tomãs
Zinncr, Ronaldo Cézar Coelho e Pedro Sentes, este posteriormente substituído por Cristiano Buarque Franco
Neto. Criada essa Comissão, a ANBID passou a dar
todo o upoio a~ referido grupo. Causa espécie ao declarante a diversidade e a mudança de opiniões de diversas
autoridades a respeito desse affair. Em diversas ocasiúes
em que o declurunte discutiu o assunto em Brasília ouviu
opiniões totalmente diversas às que vêm sendo hoje divulgadas pela imprensa. Na fase inicial da discussão,
ex.cmplificutivamente, ouviu manifestações de que _não
havia dúvidas quanto à validade dos créditos d_os bancos
e de Ql~e estes créditos não poderiam de forma alguma ficar nu dependênciu de verificações internas deotro de um
órgão p(tblico. Se problr.:mas havia entre SUNAMAM e
estuleiros, eram eles de âmbito fechado e que não se estenderiam aos banco&., __A ju_stificativa para a nti.onna!i.zaçào- d9 acordo e não-regul~rização das operuçõ_es_, prendia-se, segundo foi_ informado a_Q declarante.
apenas ao recebimento dos números finais que deveriam
scr_~ncaminhudos pelo Ministério dos Transportes ao_da
Fazenda. Pura simplificar e acelerar a elaboração desse
levantamento, combinou o declarante com o Ministro
Severo cjlle lhe ci-icarriinharia cópia de todos os contratos
existentes, jú- com uma pré-análiSe efetuada pela ANBlD, o que veio a ser feito em março ou abril de 19.84.
Em decorrência de tais negociações, o declarante tinha
com o Governo o compromisso pessoa! para que os bancos evitassem proceder a execuções nesse período, o que
foi conseguido até o final de sua gestão na ANBID em
julho de 1984, sulvo um ou outro caso esporádico, por se
tmtarem de casos diferentes e, portanto, mereciam soluções diferentes. O sucessor do de_c]arante na presidênci<l da A N BlD manteve os bancos unidos n~sa Unha_ de
at~:,t_ção até recentemente. Indagado se tinha alg-;:;m esclarecimento a prestar que pudesse atender aos objetivos
da- Presente COmissão de Inquérito, disse que não. Nada
mais disse nem lhe foi perguntado, pelo que eu; Sônía
Teresinha Stumpf, Secretária da Comissão, lavrei o present,JJ:rmo!_ que vai_ por todos assinado. - Ary Waddington, o declarante __: Proc. Marco Antônio de Coube
Mart}ues, Presidente -José Fernando Marques de Freitas, Vogal - Adérito Guedes da Cruz, Vogal - Sônia
Teresinha Stumpr: Secretária.
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1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n~> 325/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que autoriza a insta~
lação de representação do sindicato dos aeroviârios
nos aeroportos, e dá outras prOvidências.
1.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO- Anulação
das demissões dos servidores grevistas da_ECT. MQvimento grevista reivindicatório dos econorniários.

SENADOR ALBANO FRANCO ---Celebração
de convênio entre a PETROBRÁS e o Governo de
Sergipe, visando a construção do terminal portuário
daquele Estado.
SENADOR NIVALDO~ MACHADO- Encaminhando à Mesa, projeto de lei dispondo sobre o título
de livre docente.
1.2.3 -

Comunicação da Presidência

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

1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado nQ 20 I /85 - ca·mplcmentar, que cria o Estado de Tocantins e dã outras providências. (Em regime de urgência). Votação
adiada por falta de quorum.

14río nos dias ft.!ríado_s_civis e religiosos. Votação adia---da Por falta de quorum.

1943, que dispõe sobre a concessão das férias anuais
remuneradas. Votação adiada por falta de quorum,

-Projeto de Lei da Câmara n~" 14/81 (n~"
2.977/80, na Casa de origem), que suprime a alínea b
do art. 39 da Lei n\>1.807, de 26 de agosto de 1960Lei Orgânica da Previdência Social. Votação adiada
por falta de quorum.

- Projeto de Lei da Câmara n~" t 7/85 (n~"
2.296/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a defesa de médico, servidor público, em procesBos judiciais decorrentes do exercício da profissão. Votação
adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n~" 9j82 (n~> 3.048/80,
na Casa de origem_), que faculta ao segurado a retificaçào do enquadramento' correspondente a seu tempo de filíaÇão à Previdência Social. Votação adiada
por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n~" 50/81 (n~>
2.048/79, na Casa de origem), que dã nova redução
ao S 29 do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de {9 de
maio de 1943, dispondo sobre o forr:tecimento de
transporte para o trabalhador. Votac;ilo adiada por
falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n? l0/82 (n"'
4.608/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a institUir a Fundação UniverSidade das
Missões, com sede em Santo Ãngelo- RS. Votação
-ãªfii:lli!_p~~r íalf(~:~~eq~~~~!!l;

---

-Projeto de Lei da Câmara n~" 55/82 (nt?
2.631/80, na Casa de origem), acresct;:ntando parágrafo ao art. 27 da Lei nt? 3.274, de 2 de outubro de
1957, que disciplina o regime penitenciário. Votação
adiada pOr falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~" 22/83 (n~>
5.450/71, na casa de origem), que concede·anistia a
mües de família condenadas até 5 (ciiico) anos de prisão. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara _nl' 17 f84 (n9
2.845/76, na Casa de origem), que acreScenta dispo~i
tivo à Lei n~> 3.807, de 26 de agosto de 1960, para dtspor Sobre o segurado que tiver assumido cargo público e p-erdido o pmzo para continuar contribuindo
cofio autónOmo. Vota.;;ão a~iada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n~' 3/81 (n'i' 1.8B9j76,
nu Casa de origem), alterando a redução dos arts. 7'~,
9<:> e W da Lei n~' 6.223, de 14 de julho de 1975, que
dispõe sobre a fiscalização financeira e-Orçamentária
da UniUo, pelo Congresso Nacional e dá outras providências. Votação adiada· pór Tal ta de quorum.

~Projeto de Lei da Câmara ri{> 55/84 (n~" 75if/83,
na C usa de origem), determinando que os depósitos e
repasses dos órgãos públicos federais do nordeste sejam feitos no Banco do Nordeste do Brasil SfA.BNB. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmã.ra n'~ 13/81 (n'i' 78/79,
na Casa de origem), introduzindo modificaç_ões na
L.ei n? 605 de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o
repouso semanal remunerado e o pagamento de sa-

=Pr-Õ)eio de Lei da Câmara n~> 1_4/8_5 (o~"
2393/79, na Casa de origem), que altera a redação
do urt. I 35 da Consolidação das Leis do Trabalho,
uprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 11' de maio de

-Projeto de Lei do Senado n~> 244/81Complementa_r, acres~e:nt!!_~do o§ 49 ao _art. 2~> da Lei
Complementar n9 1/67, que visa a reduzir, em casos
qu_e especifica, o limite populacional de que trata o
inciso I do mesmo artigo. Votaçãõ adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 1 15/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) a elevar em
CrS 100.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta e
oito mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua
divida consolidada. _Votação adiada por falta de quo·

rum.
- Requerimento n'i' 423./85, urgência para o Projeto de Lei da Câmara B-9 124/85 (o~> 4.014/84, na Casa
de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas
jurisdicionais brasi_leiras e dá outr<ls providências.
Votaçãq adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado o9 173/82, que altera
o dispositivo da Lei o<? 6.515, de 26 de dezembro de
1977, possibilitando o divórcio entr~_pessoa nunca
antes divorciada e outra já divorciada anteriormente.
Votação adiada por fa/t<l de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~> 225/83, que cria e
regulu a uplicaçào pel<l Censura Federal, do certifica-do de liberaçUo restrita e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 96/80, que dispõe
sobre a participação dos servidores nos órgãos de di-
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2 .,..:::A,TA.-_l)A 212* SESSÃO EM 30 DE OU(Tramítando em conjunto com o Projeto de Lei do __ ..JUB-R.O QE_.1985
'
Senado n~' 129-fSO}_. Votação adiada por falta de quo-~ _ -- -~ __ ~ ~__

'"m.

2.1- ABERTURA

-Projeto de Lei do Senado n'i' 129/80, que_assegura a participação dos empregados na direção dãS empresas públicas e sociedades de economia miStã. Yotaçio adiada por falta de quorum.

2.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re·
pública

Suhmetendo à deliberação do Senado a escolha de
nomes _i6dl~f1do.~ para juitção cujo provimento depende
de .wa preV[a aquiescêntia:
'"'""""'N<:> 259/85 (ri<:> 541)85, na origem), referente à
escolha do Sr. Sérgio de Queiroz Duarte, Ministro de
Segunda Classe,_ d~ Carreira de Diplomata, para
exercer--à"' fúJição de Embaixador do Brasil juOto à
República da Nicarágua.

-Projeto de Lei da Câmar_~ n 9_ Jl0/82 c~~~'3.427 (80, que dispõe sobre a regUlamentação do
exercício da Enfermagem e dá outras providências.
Discussão encerrada, ficando a votação adiQda por
falta de quorum.
1.3.1 -

2.2.3 - Leit'!-ra de pr()jetos

2.2- EXPEDIENTE

- Projeto de Lei do Senado rt9 336/80, que dispõ~
sobre privilégios <l$Segurados às empresas de aUdtfa-gem de capital nacional e dá _outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

- N9 260/85 (n9 542/85, na origem), referente à
escolha do Sr, Paulo Dyrceu Pinheiro, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a func;;ão de Embaixador do Brasil junto à
República Popular de Angola.
-=w2-6r;s·5 (iJ9-543j85, na origem),_ referente .à.
escolha do Sr_ Luiz Orlando Carone Gelio, Ministro
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
~rcer. q f~nção de Embaixador do Brasil junto à
República da Bolívia.

Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR ADERBAL JUREMA -Campanha
eleitoral pi:lm a Prefeitura de Recife e a preferência
do eJeitorado __ recifense.
SENADOR ALCIDES SALDANHA, como Líder
- Comentários sobre o discurso proferido pelo orador que o antecedeu na tribuna. Invasão da fazenda
Annoni, no Rio Grande do Sul, por agricullófés sem
terra.
SENADOR BENEDITO FERREIRA- Denúncia
de invasão da Assembléia Legislativa de Goiás por
agentes da PoHcia Federal. Defesa da criação d~ Estado de Tocantins.
-

- N9 262/85 (n"' 544/85, na origem), referente à
escolha do Sr. Ayrton Gonzalez Gil Diegues, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer·a funç~9 de Embaixador do Br~si_ljunto
ã República Libanesa.

SENADOR ROBERTO CAMPOS--..ArgUição_de
inconstitucionalidade da Lei de Informática e ou(fÕS
dip_lomas legais, apresentada por S. Ex• ao
Procurudor-Geral da República. Considerações
sobre o Plano Nacional de Informática e
Automação-PLANIN~ anllncíado pelo Governo.

- N<:> 263/85 (n9 545/85, na origem), referent_e à
escolha--do. Sr. Jorge àe -sa Almeida, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a fu..!lcçàç_ c!~_gmbaixador do Brasil junto ao Reino da
A_rãQia Saudita.

2.2.2- Ofícios do Sr.
Deputados

SENADOR NELSON CARNEIRO- Reformulação da Portaria DNSHT n9 I, de 15-1-69, para conceder maior proteçào aos direitos da crianÇa-, em caso--de -separação conjugal.
-- · ·
SENADOR LOURJVAL BAP'TISTA- Homenagem prestada, em Salvador, ao Sr. Ângelo Calmon de
Sá em razão da concessão do título de "Hqmem do.
ano 85" a S. S~. pela Brazilian-American Chamber Of
Commcrce.
1.3.2 sessão

da Câmara dos

Comunicando a aprovação da seguinte matéria:

~ncaminhando

à Re~·isào do Senado autógrafo do se-

- guúm:pr-t<tno:

Designação da Ordem do Dia da próxima

1.4- ENCERRAMENTO

J9~Secretário

.,....... Projeto de Lei do Senado n<:> 49/80 (n"' 3.727/80,
naquela Casa), que revoga a aiínea "'e" do parágrafo
único do artigo 16 da Consolidação das LeiS do Trahalho.

_

-Projeto de Lei da Câmara n<:> 177/85 (n~'
na_ Çasa de origem), que retifica, sem ôrius,
Lei n<:> 7.276, de 10 de dezembro de 1984, quees"fima

5.892_[~~-'
:.1

a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício
Financeiro de \985.

-Projeto de Lei do Senado n~' 326/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modi-:_
ficação na Lei n<:> 6.708, de 30 de outubro de 1979,
pum o fim de estabelecer penalidades aos infrafores
das normas relativas à correção automática _dos sa~
\árias.
- Projeto de Lei do Senado n"' 327/85, de autoria
do Sr. Senador Nivaldo Machado, que dispõe sobre
o título de livre-docente.
2.3-0RDEM DO DIA

- Redaçã_o final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n9 54/84 (n"' 880/79, na Casa
de origem), que dá nova redação aos arts. 19 e 4~" da
Lei n<:> 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece
nonnas para a concessão de assistênciajudiciária_-aos
necessitados. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
- Redaçào final do Projeto de Resolução n9
!!4/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 7.518.456.912
(sete bilhões, quinhentos e dezoito milhões, quatrocentos e cinqüenta e seis mil, novecentos e _doze cruzeiros), para os fins que especifica. Aprovada. À promulgação.
2.3.1_- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da
criação da carreira de apoio à atividade Policial Federal. no Quadro de Pessoal do Departamento de
Polícia Federal.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA --Consideraçõ_es_s_99:re reportagens do correspondente Alan Ridíng. publicada pelo jornal "The New York Times",
em sua- edição de 3 de outubro corrente, na qual
admite á pOssibilidade de uma revisão dos pontos de
vista até agora predominantes no bojo da administração do Presidente Reagan.
2.3.2_- Designacão da Ordem do Dia da próxima
sessão
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6-ATAS DE COMISSOES

4- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAl

2.4- ENCERRAMENTO

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM S~
SOES ANTERIORES

--N9s_12,_234 e 161. de 1985 (republicação)

-Do Sr. Senador Nivaldo MclchadÕ proferidos
nas sessões de 3, 7, 8, 10, 15 e 16-10-85.

5 ..:._ RETIFICA(;OES

- N'sÍ39, 240 d41,

oe
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7 - MESA DIRETORA
8- LIDERES E VICE-llDERES DE PARTIDOS
~
9-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

1985

Ata da 21P Sessão, em-30 de outubro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária,

da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
~- -

Gaivão Modesto - Aloysio Chaves- Hélio Gueirús
-Alexandre Costa - Alberto "Silva- Helvídio Nunes
-José Lins- Martins Filho - Marcondes GadelhaAderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado
- Carlos Lyra- Luiz CaValcante- Albano Franco Lourival Baptista - Passos Pôrto - José Ig_nãcio Ferreira- Nelson Çarneiro- Affiaral ~url~n _:-:-_13enedito
Ferreira- José Fragelli- _Carlos Chiarelli- Alçides_
Saldanha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Sr_s. Se_nadores. H a~
vendo número regimental, deciãro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trâbâ.lhos.
N.ão há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 325, de 1985
"Autoriza a instalação de representação do sindicato dos aeroviários nos aeroportos, e dá outras providências."
O CongressO Nacional decreta:
Art. }9 São os sindicatos ae·aeroviários autorizados __
a instalar representação, em local apropriado, nos aeroportos administrados pela INFRAERO.
Art. 29 A INFRAERO etpediiá credenciais- _especiais a membi-os da diretoria dos sindicãtoS de aeroviârio.s, os quais terãci livl-e acesSo às instalações dos aeroportos para a entrega de boletins e similares aos trabalhadores da respectiva 'categoria profissional.
Art. 39 v· ?oder Execu_tivo, ouvida a INFRAERO
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) diils.
- Art. 49 Esta Lêi entra em vigor na data de sua publicação.
" Art. 5-? Revogam-se as disposiÇões em contl-á~io·.
Justificação
Casos têm ocorrido em que rCpresentantes de sindicatos de aeroviários vêm sendo in1pedidos de transitar livremente em dependência dos aeroportos, para distribuir a integrantes dessa categoria profissional boletins e
outras publicações de interesse dos aeroviários.
Impõe-se, por conseguinte, assegurar-se aos alUdidos
representantes sindicais o liv-re a:cessO_às dependências
dos aeroportos, mediante credencial especial a s~r expe·
dida pela INFRAERO.
Tal é a medida precunizada nesta proposição, que
também alvitra autorização para que representação sindical dos aeroviârios seja instalada nos aeroportos, a

exeitfpl~ do que já Vem O_correndo com. sindicatos de outniS categorias, como o das empresas de turismo.
Sala das Sessões, em 30 outubro de 1985. -Nelson
Carneiro.
(Às Comissões de ConsJituição e Justiça e
- gislárão Social.)

de Le-

6 SR~JiRESIDENTE (Josê Fragelli)- O projetQ_ ~ido
será publicado e remetido às Comissões compete~tes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
- S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senado Aderbal Jurema.
(Pausa.)
&._- ~' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senado Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNElRO (RJ. Pronuncia o segui-

_Ji! discurSo. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Aplaudimos as providências tomadas pelo Dir~tOr dos
Correios e Telégrafos e pelo Ministro Antonio Carlos
Magalhães, quando determinaram a anulação das demissões feitas depois do dia 18 do corrente, quando da
greve dos funcionários daquela empresa.
Queremos, nesta oportunidade, formular um veemen~
te apelo ao titular da P3.sta dãs Comunicações, no sentido de mandar tornar sem efeito, tambêm, as demissões
feit;ts anteriormente a 18 do corrente, devolvendo aos
que-se envOlveram nesse movimento pacífico seu ganhapão e o sustento de sua família.
A greve tinha caráter reivindicatório e o nobre Ministro dus Comunicações, estamos certos, não quererá ser
u_ma-exceçãçr nó~modo como os titulares da Nova-Re~
rública vêm decidindo movimentos semelhantes.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, queremos ainda
destacar que hoje a Caixa Económica Federal inicio:!
uma greve_-de advertência por 24 horas. Estamos certos
de que o ilustre Pre~idente daquela instituição, nosso antigo_ cole-ga, Marcos Freire, tudo fará parei que a Caixa
EconOmica Federal retorne à normalidade de suas ativi~
dades, tais e tantO~ são os prejuízos que a- p~ral_isaçã9
fraz em tOdOs- osrecantõs do- P<iiS. --Sr. Presidente, são essas as considerações que desejaria
formular nesse instante, certo de que, não só o Ministro
Antônio Carlos Magalhães, como o Presidente do~ Correios e Telégrafos serão sensíveis a essas sollcitáções,
como também o ilustre Presidente da Caixa Económica
Federal se esfOrC:arâ-Pã.ra que não perdure a situaçãO
hoje existente.
__
Era o cjue tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
hem! Pai mas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Albano Franco.
- O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE~ PronU:ncia o
segliinte -discurso.)- Sr. Presidente, Srs. _S~enadores:
Retorno a esta tribuna para aqui, como sergipano e
Senador pelo meu Estado, manifestar a minha satisfação

no cÍ~e concerne a u~ Próximo d~fech~ favorável visando a construção do Porto de Sergipe.
A que.<otão do Porto, tema de dois pronunciamentos
por mim feitos nesta Casa, pela sua sensibilidade e importância, há muitos anos vem apaixonando os corações
e as mentes do povo sergipano.
Desta forma, a i'ecente decisão da PETROBRÃ_S,
- através -da sUa \úqida diretoria, Presidicla pelo eminente
Dr. Hélio Beltrão, no sentido de destacar recursos para
as oj:>ras do Por to em si, reveste-se de grande significado
histórico para o desenvolvimento económico de Sergipe.
Esse auspicioso -fato, irá representar, não apenas o
equacionamento definitivo do transporte das cargas a serem geradas pelas subsidiárias da PETROBRÁS já em
fun_cionamento, mais precisamente as fábricas de amônia/_uréia, e o Projeto Potássio, mas, tambêm, a garantia
da- cÕntim.iidade do processo de industríalízação do Estado que-. Sem um porto, estaria irremediavelmente comprometido.
Mas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, por um dever de
jusffÇU devo aqui, desta tribuna, ressaltar que a luta para
a concretização deste_ yeJbo sonho do povo sergipano
muito deve ao ex-Governador Augusto Franco.
Foi devido à sua tenacidade e Yisão administrativa que
praticamente se viabilizou o Porto sergipano. Com- a aju~
da do GoVerno Federal de então foram feitas as sondagen-S e estUdos geológicos em- mar, foi elaborado o projeto básico de engenharia, foi construída a rodovia de
acesso ao local onde serão edificados os armazéns e demais instalações em terra, bem como adquirida a ãrea
necessária às obras.
Portanto, etapas decisivas foram cumpridas na gestão
governamental do Dr. Augusto Franco. Alêm dessas
providêncías infra-estrutllrais e têcnicas imprescindíveis,
o_ .ex~Governador, ao término do seu mandato, ainda
conseguiu alocar recursos suficientes no orçamentO da
PORTOBRÁS para 1983, objetivando o início das obras
em mar naquele ano. Por conseguinte, se não fora as
protelações do Ministério dos Transportes na gestão do
Sr. Cloraldino Severo e as questiúnculas da política local, que tanto tem obstaculizado_o_desenvolvimento sergipano, é perfeitamente provável que neste ano de 1985,
Sergipe estivesse inaugurando o seu terminal portuário.
Mas, Sr. Presidente, Srs._Senadores, apesar desses entrave,.<o. os lidimos interesses do Estado sobrepujaram os
interesses pessoais daqueles que episodicamente se ent.-ontrum no centro do Poder Público. Os fatos e os estudos técnicos.demonStraram que todas as providências e
obras implementadas pelo ex-Governador Augusto
Franco foram as mais acertadas com vistas a uma breve
solução portuária para Sergipe.
..0 Porto será construído em mar aberto-exatamente
no mesmo local tecnicamente definido pelas autoridades
no assunto que assessoraram o ex~Governador e não no
e<otuário do rio Sergipe como, criminosamente, queriam
os proteladores que lutavam contra sua construção."
Convém lembrar. por outro lado, que, face ao volume
de cargas a ser movimentado, cerca de hum milhão e oi~
tocentas mil toneladas/ano, o transporte marítimo foi
tecnicamente indicado como o meio de transporte mais.
econômico do ponto de vista da tonelada transportada e
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dos investimentos a serem realizados. quando cotejadas
us solU<;;ões marítima com_aferro_vj~ria.
-,_-:_~-Neste sentido, prctendend~ rig0rosamente-d~m_9_D-Strâ.r
a viahilidade técnica c ecoriômicã-da soh,tção portuãria,
o ex-Governador Au_gu$.to Franco contratou estudos especializados, através do Inst_itu_to de Pesquisas Tec_nológic;.~s de São Paulo, que demonstrou ser o transporte
marítimo o mais eficaz além de deman-da~ investi~.e_n!_~~
três vcz.e;s menores.
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que, aIi ria\, um dia se concretiza; o que vale dizer que é
-_-_fli'CCTh_O_ pc-rshdr, e só os que não-lutam, s6 os que não

· ci)inbatem dia-ã-dia nunca são vitoriosos. Sergipe con_se~
gui Ir"Suã -g-runaevifória e os generais desta luta são V.
- Ex~ e o _no·s-~o ilüstre co1ega, hoje Deputado, ontem Senador;·e a~teS Governador de Ser_gipe Augusto Franco. Parahéns- a Se-rgipe e a todos os sergipanos.

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Nelson
Carneiro, suas palavras enobrecem e engrandecem o
nosso pronunciamento, na tarde de hoje. V. Ex• é um
tradicional amigo do meu Estudo e, além do mais, se lnw
O Sr. Carlos Lyra- _Permite V. Ex• LLm aparte?_
--ftJJ-eSSõ[t~C'"acpmf;alihou de perto os problemas brasi\ei0 SR. ALBANO FRANCO- Pois não, nobre Sen-aro_s. v. Ex( <~,_quem consideramos, nós da nõva ger-ação,
dor Carlos Lyra.
l}lll_do~ m~I!Jpres h_ol)lens públicos_d~st'? _P!lís, _COf!l este
O Sr. Carlos Lyr_a - Estou ouvindo com __muita.
aparte ffioStfa o seu iriteresse por todo~ Os Estãdos brãsiutenção o pronunciamento de V. Ex~. I:: para mim uina
ldros. ·que-aleslat'l1 e <::onfirmam nesta hora a_s I)Ossas pag:rande satisfação ouvir sua palavra. Todos nós s_;tbemos
lavras aqui pronunciadas.
Mas. Sr. Presid~n~e, Srs. Senadores, a aprova~ão pelo
0 quanto é importante 0 porto para uni Estado. Acredito
mc..<;mo que 0 Estado de Sergipe, no Nordeste, seja 0 úniConselh? de Adm1~1s.tração da Petrobrás autonzando a
co que nilo tenha porto. Parabenizo v. Ex', principal----:eJel)raçao de c.onve_nJO e~tre a empresa e._o Govern~ do
mente ao Dr. Augusto Franco,- eX:~Go_V_ernador d_~ Sergi~
I·.stad~ ?eS_er~Jpe, com vtstas à ç.onstr~çao do t_ermma(
pe. que tanto fez pelo povo sergipano. Estou profundafl?~l~õ.lfiO serg~pano, re~resenta mdubttavelmente uma
v1tnrm das ma1s expre~~ava_s de todos aqueles que ~ataw
mente ligado a este portO porque, em minhas atividades
particu1<1res, opero C'Om adubo. Sei Qa importância vital
llwrum. pura a ~on~rettzaçao. ~esta obr~, que mú_ltlplos
para- um produto, como 0 - fertilizante, do fator frete.
benc:fíctos E~;:o_nom~cos _;_Soctals trarã n~? ape~as para o
n:cu Estado, mas, tambem, para o nordeste e par_a oBraNobre Senador Albano Franco, _0 povo-de Sergipe, na
pessoa de V. Ex!_ e do exwGovernador _Al:lgusto_ franco,
Sll.
hoje Deputado Federal, está de parabéns e sempre será
- Este convênio, a ser ass[nado nos próximos dias, prevê
,!!Talo a v. Ex~s Essas são as minhas palavras_.
L!núq;art_i~ipação de 30% do Governo Estadual nos Investimentos a serem eTetiV:idos, ficando a cargo da PeO SR. ALBANO FRANCO - Meu vizinho e amigo
trobrás uma antecipação de 70% a ser resgatada no denobre Senador Carlos Lyra, agradeço o honroso ~parte
correr do tempo. através da prestação de s_erv_iço porde V. Ex~ que veio se somar a _esse tem_a Íljlportant!! para
tuúrios.
o meu Estado, que é a questão da construção, em definiEsta participação de 30% do GOVerno do Estado imtivo. de uma reiv_indiç;,içào secular _de tod~ a populaç!o_,
plicnd em recursos no montante de aproximadamente
que é o Porto de Sergipe.
- -UsS 2~ milhões de dólares, na medida em que as obras
Muito embora todQS.C.<;t~s estudos fossem coloCt!dO~
cm mar cstUo Q.rçadas em_ U~~- 85 m-n~õ~ de d6l~i:s~
disposição das autoridudes feder<\ i~ ~já lJ.ouves.s~e's{iE~~-~
explicita e expressa da própria Portobrás quanto à im--~o Sr: Nivaldo Machado - V. Ex~ me permite um
portância da construçã_o do_ porto em mar aberto, o Sr.
aparte'?
'=--.__Q_ SR:--Au)ÁNO FRANCO - Com prazer, nobre
Cloraldino Severo. ao assumir o ~inistério d~s Trallsportes. em maio de !982, numa atituge estranha__ e incon=--- _Líder Nivaldo Machado.
seqilcntc, cortou. os recursos previstos para as ~~?rase~
---~-----mar. ao temro em que providenciava vultosos inVeStiü Sr.Nivaldo MaChado- Senado Albano FrarlCõ; dímentos paliativos na melhoria dos 454km de ferrovia
~:er que 0 rorto é da maior importância para o desenvõlvimento de Sergipe é repetir o óbvio. Sei o quanto reprequc liga Sergipe aO Põ-rto de Acatu, na Bahia.
Por outro lado, nyma clara tentativa de ludibriar o
senta para Pernambuco o P_o_rto_de Recife. Por,is~o ~~ue
povo sergipano com a c-onivência de algumas altaS a~ionós da Região Nordeste, nós pernambucanos, não poderidtides locais, decidiu reestudar_ o-est~ário do riQ Sergip~
1IJ9!ifiçar indifere~tes e alheios à concretiZação dessajus__ ta c legíti_m_a aspiração do povo do seu Estado. Não é ne'como alternativa para construção do porto, querefld.O
~ária que aqui lembre as palavfas que-v. Ex• estâ Procom isso, postergar o -mais que pudesse a sOluçãO -qúe
verdadeiramente atendia aos interesses do Estado de ê.ernl!n_ç;_i.@.do_t~Q__ 9_p_qrt_!:!nas, J~o objetivas ~ t1!_o_lú~idas,
gipc.
_
mostrando a importância do porto para o desenvolviFelizmente, o Sr. Cloraldino Severo sa_iu __~l?__,_Mini~_,:__ ____ __!P.ento d~ .Ser_g_iee. M_as quer~, na_ oportunidade qlle _v__.
tério, e a lúcida diretoria da PÇ)RTOB~A-~ vl!!íficou;
Ex• dá ~ssq notíCia afvissarerra -para-O Brasif, não soinen:
ainda em tempo hábil, que a_ ferrovia por mais rifódernf..
te para o Nordeste. dizer-lhe que à frente _desse empreen:rada que [osse não a.tender~a ~ rrtov~~ent~ç~o d!i:S.c:a_rg~s
di__!lli!_Q!Q__~-ª-.__maior s.iJlnJ~~ç~'2_!-'ar~ O ptõgr~_s? de Sergide cloreto de potáSSIO, a mama e_ ure1a, alem de comprope -estão~, sem_ dúvida nenhuma, duas pessoas: uma é V_
meter irrcmediávelmente os planos ~e expansão ~a emEx'., c a outra é o i)eu digno gen(tor. A atuação _de ambos,
presa para esses dois___fer_tilizantes fundamentais para ·a_____ !!:__Q_o DeputudQ Al_!_g~tQ_ Franco e a de V. Ex•,_com a CC-agricultura brasileira.
laboração decisiva do_ dinâmico Mif1-iStro Aureliano
Çbi.!VCS, nes-5eêSfo{~o- que eSta sendQ fe_ito para a" cons~
Deve-se, ainda, considerar o forte ri~c_o ·~e vid.~_.9_ue
vem sendo _día_riãlne~te subo1etida a população_ do bairro
truçào _do PÕ_rto de Sergip-e- repito, _juSta e legítima reiSiqueira Caritpos, em Aracaju, devido ao transpo!t? de
vindicaçào daquele ta~orioso povo- hã de ser_registrada. aplaudida e reconhecida pela população daquele Esamônia que é rc_aüZii_d.Q_ em condições precarfssimas,
atravé!l da via férrea pelo perlmetrÇJ urbano.
~;ldo._A_q_!.!_L_d~_~j_9 traz~r_a V.~~·· meu correligiOnário,
integrante
dos mais- ilUstres d_a banc::"ãda do PartidO da
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• me permite um aparw
Fr~nt~_ Liberal, a minha palavra de exaltação à sua
te?
atuação~ à do Deputado Augusto Franco e de outros
-emin-ente::; homens púlicos de Sergipe._ Portanto, não é
O SR. ALBANO FRANCO- COril müito prazei', Se·
nador Nelson Carneiro.
- <fJ:l~nas_ Sergipe que sai agora ·com a Conquista dessa
gnlndc reivindicaÇãO-,- mais eqUipã-do para ganhar maior
O Sr. Nelson Carneiro - Eu ouço, com a maíOr alee..'ipaço no caminho do seu desenvolvimento, mas todo o
g:riu, a comunicação-cjueV. Ex~ acaba de fazer âo Senado
Nordeste.,_que lucra com os benefícios que advirão desse
Federal. Porque, desde jovem, vivendo na Bahia, conhe~runde cmnreendimento, indispensável ao fortaleci.mencend_u c visitando Sergipe, para nós_t__9 jardim da nossa
to da economia sergipana. Parabéns a V. Ex' e ao povo
terra. eu sempre acompanhei ·a luta dos sergipanos em
do Estudo que, com dignidade e comPetência, represen~
favor da construção de seu porto e, hoje, vejo que este
ta.
sonho se realiza. De fqrma que, na pessoa de V, Ex•, na
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senado Nivaldo
pessou de quantos lutaram e sonharam por essa realização. quero felicitar Sergipe, porque, realmente, essa
Muchado, ~cnsibiliz:ado, agradeço as generosas palavras
em um<l aspiração secular como V. Ex• acaba de dizer e
de V. ~x-' Nordestino como eu, vem se somar e reconhe~

cer ao povo sergipano, por esse porto, uma reivindicação
secular de nossa gente e agora, com a definição do Go~·erno Federul à cerca da construção do nosso terminal
portuáriO, v:fi tornar-se uma realidade e, como V. Ex'riútito bem afirmou. vai beneficjar_l)~rgipe, o Nordeste e
o Brusil.

O Sr: Pa:ssós Pôrto -

Permite V. Ex• um aparte?

O sR.-ALBANO FRANCO- Pois não, nobre colega
Senador P:.tssos POrto.
O Sr. PaSsos Pôrto- Senador Albano Franco, V. Ex•
traz nesta tarde ao debate um velho enigma da economia
sergipana. Os AM.is do Senado e da Câmara devem assinülar, ao longo óo Império e de todas as Repúblicas, a
velha lu tu de todN os políticos e administradores de Sergipe. pd" solução do seu porto. A princípio, o porto de
Aracaju deveria ser um porto estuarino, porque foi ele o
motivo principal, básico, da transferência da Capital de
S1ío Cristôvão para Aracaju. Mas, ao longo desses temw
pos·.-vflrios governos tentaram evjtar_o assoreamento do_
rio Sergipe sem êxito, e foi realmente no Governo Augusto Franco que se viabilizou, através de um modelo redu:~ido no rnscituto de Tecnologia de São Paulo, a possiw
hilidude de se fat.er um terminal portuário em mar aberto.

Agora V. Ex~ traz a notícia alvissareira para todos
nós, cu não diria só sergipanos mas brasileiros, porque a
construção do porto vai possibilitar o transporte daqueles produtos de origem mineral, ou de origem do petróleo produzido em nosso Estado, como é a hipótese da
amónia e da uréia. Ao invés de se fazer através da Ferroviu Leste Brasileiro, com os perigos e os problemas originários dC um transporte sem construção de infraestrutura., para o porto a mar aberto, no mesmo local
onde no Governo do Dr. Augusto Franco foi projetado
pelas fírrnas contratadas. Agora a PETROBRÃS vai conheC.e_ndo a_importânda sobretudo para o transporte dos
seus produtos, através de um termirial portuário justamente próximo à cidude de Aracaju. Isso irá possibilitar
a economia do nQsso Estado e do País, :;t econpmia de re~
cursos, e irá dar ao povo sergipano a reaHzação daquele
velho sonho que é o sonho de todas as gerações de todos
nós. V. Ex~ como político jovem, da nova geração de
polítiCos do meu Estado, tem hole o privilégio de anuncíur a esta Casu__ esJe co.nt_r~_tQ _de financiamento, este
apoio da PETROBRÁS e do Senhor Presidente da República para a concretização da obra com o apoio qo
Governo do nosso Estado. De modo que V. Ex_• recebe,
neste instante, as minhas congratulações, as congratulações de todos nós e a confraternização de Sergipe que
dividido em partidos políticos, dividido em ideologias
até, mas neste problema ele se soma ao interesse do povo
do nosso Estado e da economia do nosso País.
O SR. ALBANO FRANCO - Meu nobre colega
coestaduano, Senador Pa_ssos Pôrto, as palavras de V.
_ Ex', em aparte ao nosso pronunciamento, sintetizam
todo o tntbaJhQ e a luta desses anos todos em favor de
um porto para o nosso Estado. V. Ex• que tem sido nesta
Ca.sa, comO o fcií !)a C~mll:ra dos Deputados, o legítimO e
autêntico def~nsor d_a,s grandes causas do meu Estado,
s~-mp_re tam!?élll: teve Preocupado com a questão- portuáriu de.Sergípe:_-E V. Ex~ foi,_ também, um dos que
mais. ajudaram ao Governador Augusto Franc·o, junto
com as autoridades federais daquela época, em consegui-_
rem c_urSo"s para que fossem viabilizado, não só o& estudos essencjais, m~s, também, a própi'ia desapropriaÇão
da <Írea e a construção da estrada.
MUito" obrigado, Semidor PassOs Pôrto.
Por sua _vez a PETROBRÁS adiantará cerca de USS
60 milhões de dólares e investirá. USS 15 milhões de dólares na construção de um amônioduto e instalação de
uma esta.ção de._transf~rência de amônia bem como construirá os seus armazéns para estocar uréia e cloreto d~
potflssio.
Si: Pi-es idente e Srs. Senudores, muito embora este esquema financeiro venha a possibilitar a concretização-do
porto sergipano, devo aqui, mais uma vez, lamentar a
ausênciu du PORTOBRÃS no fi_nanciarri~nlci e adi1Jinistraçào das obras, tendo em vista ser esta empresa estatal
cncarrcgad<!- relo Gov.erno Federal de planejar, financiar
e executar a política portuária no Brasil.
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Esta ausência-da PORTOBRÃS irnpticarâ no endividamento do Estado em US$ 25 milhões de dólares, isto
é, CrS 212 bilhões de cruzeiroS no câmbio a tua!, recursos
estes que poderiam sCr aplicados em setores mais prioritários e capazes de reduzir as enormes carências so_ciais
da população s'ergipana, tl:lÍS como educação, saúde e alimentação.
Ainda a exclusão da PORTOBRÁS como administra-

dor do porto colocarâ o Estado na gerência dos negócios
portuários sem que, para tal empreitada, possua qualquer experiência neste campo.
Mas, de qualquer maneira e apesar das protelações,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acreditamos que o porto
de Sergipe seja realmente construído, tendo em vista a
decisiva participação do Ministério das Minas e Energia
através da PETROBRÃS.
Devemos, portanto, desta 'tribuna, e na qualidade de
representante do povo sergipano no Senado Federal, externar a nossa satisfação e e-naltecer a figura deste grande
homem público brasileiro que é o Ministro das Minas e
Energia, Dr. Aureliano Chaves, que em observância às
diretrizes do Presidente José Sarney, destaca o Nordeste
na programação de investimentos de sua Pasta.
Muito _obrigado! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senad"or Nivaldo _Machado.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun:
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Valho-me da_ tribuna do Senado para apresentar à
consideração do Ço_pgresso Nacional projeto que disp(!e
sobre o Título de "Livre-docente". Trata-se, tenho consciência, de assunto delicado, por isso é que -diante de
grande número de --proposições tratando do_ problema,
resolvi apresentar sõluÇão alternativa, _constante do projeto a cuja leitura vou proceder:

PROJETO DE LEI DO SENADO N•
Dispõe sobre o título de livre-docente.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 O grau de Doutor, obtido em curso credenciado ou em cu.rso realizado no estrangeiro, com diploma revalidado no País, constítUrieQuisitõ pa-ra inscrição
em prova de habilitação à livre-docência, ressalvados os
direitos dos atuais docentes-livres.
Parágrafo-único~ _--0 títulO de lfvre-docente exprime o
alto nível e a c_ontinujdade das realizações científicas,
culturais ou técnicas do candidato, bem como sua capacidade docente para o exercfcio do _ensino superior.
Art. 29 A habilitação à livre-docência será concedída ao candidato que lograr aprovação em eXame de títulos e provas, na forma do Estatuto ou Regimento da Instituição, obedecidas as prescrições constantes da Presente lei.
Art. J9 A prova de habilitação à livre-docência com
preenderá:
I - julgamento de "curriculum vítae";
11 -julgamento de tese e respectiva defesa;
III- prova escrita;
IV- prova didática;
V- prova prática ou experimental, -quando couber.
§ 19 No julgamento_ do ..curriculum vitae" serão
apreciados em particular, a qualidade e continuidade da
produção intelectual do candidato, constando 'da apreciação dos seguintes elementos, quando diretamente pertinentes à matéria da livre-docência:
a) diplomas e quaisquec outras dignidades universitárias e acadêmicas;
b) estudos e trabalhos científicos, especialmente
aqueles que representem contribuições de real valor para
o avanço do seu campo de c_onhecimento;
c) atividades didáticas;
d) realizações de natureza práticã ou profissional,
particularmente aquelas de interesse coletivo.
§ 29 A tese mencionada no iteffi tr. deste artigo deverá constituir- tl·abalho origíilal e inédito, que represente
uma contribuição de real valor para o conhecimento do
tema escolhido.
§ 39 O ineditismO- a que se refere o parágrafO anterior não será prejudicado por comunicações anteriores
do candidato que tratem sob outra forma parte das pesquisas e conceitos originais contidOs iia tese.
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Art. 49 _As Comissões Julgadoras de habilitação à
livre-docência serão constituídas de cinco membros, que
, deverão_ pos5uir:
I - o título de doutor por curso credenciado ou curso
realizado no estrangeiro, com diploma revalidado no
País, ou, ainda, título de docente-livre, obtido na forma
da legislação_ pe_rHD-ç_n_te;
__
II - produção científica, Cultural ou técnica de com__ _ _ __
provada excelência._ _ _
Parágrlifo _ú-rii~o. 'fr~ dos e~minªdor_es _integrantes
das Comissões Julgadoras a que se_ refere este artigo não
serão vinculados à Universidade.
Art. 59 A livre-docência será conferida pelas uníver~idade _o_ficiais ~particulares_ reconhe'cidas, que ofer~am
cursos credenciados de doutorado na mesma área de habilftação- à. Hvre-dOcêncla. - - -- -§ J9 Na ausência de instituições que atendam ao disposto no caput deste artigo, a livre-docência será conferida pelas universidade que oferecem cursos credenciados
de mestrado na mesma área de habilitação.
§ 29 ·Na ausência de instituições que atendam ao disposto no parágrafo anterior, a livre-docência será confe--rida por universidades credenciadas para este fim Pelo
Conselho Federal de Educação.
Art. 69 O _título de llvre-docência obtido na forma
desta Lei constitui titulação suficiente para "inscrição em
concurs_o a qualquer nível da carreira de magistério no
sistema federal de ensino, obedecida a afinidade de matêrias.
~f_L:-7__! Cª-Q_e_rª-ªº--I;~tatuto_ ou :Regimento da Instituiçã:õ~~iie Erisfr'lo Superior dispor sobre os demais direitos e deveres do livre~docente no âmbito institucional.
Art. 89 Em carãter ~cepcional, admitir-se-á a ins- Criçãó em prova de habilitação à livre-docência de candidato que comprove: I - ter complet<!do mais de dez anos de diplomado
p-orcurso de graduação correspondente;
--II- pelO rilenos-cinco anos de exercício de atividades
didáticas universitárias ou extra-uníversitárias, Com produção de trabalho científicos publicados, ou grande experiênciã profissional, a juízo do órgão superior de ensino e pesqu~a,_ ínfor!1Jã:5Jo, quanto ao pedido, pelo Conselho Departamental da unidade universitária correspondente.
Art. 99 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
-Art. 10. São revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O presente Projetá ôe Lei tem como escopo regular o
instituto da- docéncialivre, hoje reServado pela legislação
do ensino s:uperior a_os portadores do título de doutor. A
experiência de outros países indica _que a pluralidade de
tipos de doutorados corresponde a diferentes finalidades
- e, Oipen<fendo âo casO~ (fi-diverS-Os- Pãtarriares da carreira profissional. A livr6--docência, conforme estabelece a
legislaÇão vigente, em nosso País, constitui um degrau
superior ao do doutorado, servindo de base à seleção
para posiçõeS mais altas da carreira acadêmica, visando
corri destaque o ensino. Visto que o doutorado não constitUi a- última etapa de preparação da vida profissional e
não está necessariamente voltado para o ensino, mas,
sim, pa-ra-~ pesquisa, a docência livre, pela natureza das
suas provas, permite a avaliação do domínio da matéria
em amplitude, bem como de sua capacidade didãtica.
Assim, a Proposição reúne e aperfeiçoa, quando é o
ca·so, disposições que se encontram dispersas na legislação. Neste sentido, dispõe, entre outros aspectos, sobre
as provas -seuS objetiVos e os direitos do livre-docente,
deixitndo o necessãrio -espa"ço à autonomia i.míversitãria:
Por outro lado, restringe a habilitação às universidades
que dispõem de maior experiência ria área, eXpressa pe~
los.c.ursos de pós-graduação em sentido estrito.
--Ao mesmo tempo, o presente Projeto (ie. ~ei visa arestãurar; em Casos espeCiais, a -Critério dos órgãos colegiados da universidade, uma passarela que dé acesso à livre. docência. Como Se sabe,. desenvolvem-se;: carreiras que
niio correspondem ortodoxamente à série de gi-aus acadêmicos previstas pela legislação. Nem por isso, todavia,
tais. profissíonaiS podem -ser ignorados. A contrário, ·os
recursos humanos são preciosos e merecem ser aproveí~
tUdo quando correspondem a reais capacidades nos cam~
pos do ensino e da pesquisa. Existe a heterodoxia que
-c-orresporide à mediocridade, mas há também a hetero-
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doxiu que decorre de pessoas e experiências criativas. A
primeira cumpre ser afastada. A última deve ser aproveitada. Assim, pois, restaura-se a possibilidade de postulação r1 doc~ncia livre para professores universitários e
professores liberais que não sejam mestres nem doutores,
como no paSsado dispuseram as leis n~'s 6.096, de 5 de
setembro de 1974. e .!).802, de ti de setembro de )972.
Trata-se de prática salutar, que teve êxito naquelas oportunidades. Na carreira diplomática, por exemplo, o preparo natural é pela via dos cursos do Instituto Rio Branco. Isso não imped_eque, de tempos em tempos, o Minis~
tério das Relações Exteriores promova concurso direto
para a carreira de diplomata, para uma captação mais
rúpida de valores.
Saiu das Ses~Qe§._ 30 _!:lç _outubro c!e 1985. - Nivaldo
Machado.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Luiz Viana -João Calmon :--· Mat.~.ro Borges- Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A- Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 min-utos~ destinU:da à apreciação das seguintes
m"atêrias:--- ------ -- - - Redação final da Emenda do Senado ao Pro~
jeto de lei da Câmara n9 54, de 1984; e
- Redação final do Projeto de Resolução n~ 114,
de 1985.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) hora do Expediente.
Passa-se à

Está finda a

ORDEM DO DIA
Não há quorum, para deliberação.
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, em
fase de votação, constituída do Projeto de Lei do Senado
n~" 201/85_- Complementar, Projetas de lei da Câmara
n's3. 13 e 14, de 1981; 9, tO e 55,. de 1982; 22/83; 17 e 55
de 1984; 14 e 17, de 1985; 50/81; Projeto de Lei do Senado n9 244/81-Complementar; Projeto de Resolução n9
115/85; Requerimento n9 423/85; Projeto de lei do Senado n's 173(82; 225(83; 96(80; 129(80 e 336/SO. ficam
com a suu apreciação adiada para a próxima sessão ordinúria.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) item 22 da pauta.

Passa~se

ao

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n"' 60,_de 1982 (n9 3.427/80, na CaSa de origem), que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, tendo
PARECER. sob n9s 444 a 447, de 1985, das Comissões:
-=de Constituiçio e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, favorável, com emenda
que apresenta n9 1-ClS;
-de Serviço Público Civil, favorável, com emendas que apresenta de n'>'s 2 a 9 - -CSPC; e
-de Saúde, favorável ao projeto e às emendas
das Comissões de legislação Social e de Serviço
Público Civil.
Em discussãO -o" projeto e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica. U.diada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (PFL - PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nós estamos na reta das eleições de 15 de novembro
de 1985. Pela legislação eleitoral, parece-me que hoje é o
último dia que pode ser dado à divulgação do resultado
de pesquisas por organismos técnicos especializados.
Do Sul" aO Norte, de Leste a Oeste, os políticos brasileiros, de todos os Partidos, mesmo aqueles que têm as
suas bases rurais e que não ficam arranhando a costa
como, carang~eijos, na expressão saborosa do historia~
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dor colonial, Frei Henrique do Salva'dor, mesmo aqueles
que estão com as suas atenções VQltadas para as eleições
municipais, principalmente aquelas que se ferem nas ca-pit<tis do País. Em Pernambuco, por exemplo, o pleito
pura eleição do Prefeito da mui nobre e heróica cidade
do Recife, -cidade que um estadista da_ dimensão política
e social de Agamenoo Magalhães, chamou, certa vez, de
cida_d_e cruel, o Recife tem, se não me falha a memória___:
e poderia 11qui me socorrer dos apontamentos sempre
corretos do meu colega de representação e de Partido,
Nivaldo Machado, são 6 candidatos que estão disputan-do a Prefeitura do R~ife.
Sr. Presidente, muítll gente estranhou que nós, do Partido d_a Frente Liberal, não tivéssemos candidato próprio. Em verdade, o Partido da Frente liberal, chefiado
em Pernambuco, por dois nomes de projeção nacion-al,
um, o utual Ministro da Educação, o dinâmico Senador
Marco Muciel, e o outro o- GÕvérnador do EStãdo, Profe.<;sor Roberto Magalhães, e, ain-da há poucos dias, eu
dizia, em comício nas prllças do Recife, que-ninguém se
engan<Jsse, que Roberto Magalhãe~ e_ra L,!rl"!~ nova liae_rançu que surgia dentro do nossó Partido para se projetar em termos nacionaL<; nas eleições de 1986 e_ nas
eleições do__sucessor-do Presidente José SãáJi!)<-POr quê?
Porque sua utuação tem sido tão eficiente, não apena.SO:õ
ponto de vista políticO, e se reuníssemos todos os DepuWdos estaduais, meSmo oS qüe fazem oposição a S. Ex•,
ou os que estão no PDS e não ingressaram no PFL, ouviríamos uma só voz- a de que, na História política-de
Pernambuco, nestes últimoS JO anos, nenhum governador teve <l paciência, a eficiência riO telacionam:ento político com os Deputados estaduais, os Deputados federais
e qs Senadores.
S. Ex' não se nega a recebé-~os, não _se nega a atendêlos., desde que os pleitos sejam uma tradilç_ão dos anseios
da comunidade. Por isso que, quando houve a luta d~n
tro do PMDB, pela escQlha do candidato a Prefeito.do
Recife, através da manifestação dos Dlretórios zona i~:..._
o Recife tem nove zo-mrs eleitOrais, e cada Zona eleifóral, Sr. Presidente; tem d seu Direlôrió próprio, porquanto representum uma contribuição lnultó grande_ !"las
cifras, nos números globõ.~is do eleitorado pernamóuca-no. Então, esse Recife de Nunes Machado, esse Recife de
Frei Caneca, esse Recife de Borges da Fonseca,'eSSitR.ecife-de Manoel Borba, esse Recife de AgamenOn Magalhães, esse Recife de Gilberto Freyre, esse Recife do poe.:ta Manoel Bandeira, esse Recife que tem sído, através dã
história norde.~tina,~ a CUpital cultural do Nordestç, 9eu
um candidato ao PMDB por uma maioria, se não me falha a memória, de seis Zonas eleitorais. O ouúo Cªiídlda:
to, não se conformando, foi paru o PSB, para o ainda jovem P~rtido Socialista Brasileiro, aconipanhado -dO ex:Govefrütdor Miguel Arrues e do ex:-Prefeito_de Recife,
Pelópidas da Silveira.
Ficou como candidato dÇ> ·PMDB o Deputado_ Sérgio
Murilo, que freqUentou, na mocidade, a maior escola
politica deste Pais, que se cham<Jva Partido Social DeM
mocrático. Desculpem-me os alunos da União Democrática Nacional, mas o Partido Social Democrático funcioR
nau, neste País, como urna das mais curios"às uffivé'i'Sidades políticas. Pois bem, o Sr. Sérgio Murilo vem do Partido SoCial Democrático e foi escolhido pela maioria dO
PMDB para cand.ld!.lto a r.rcfeito do Recife. O Sf.Járb::~s
Vasconcelos havia tido_ uma votação memorãvel comO
candidato a _Senador, na_ lutª- gl:!~ se travou entre a velfta
ARENA~ minha e do jovem Senador Nlvaldo MaChado- o Sr. Jarbas_V_asconcelos, que enfr~ntou o Sr. NjiCi
Coelho, e o Sr. Cid Sampaio, que, hoje, é nosso companheirO de Senado .Federal. Jarbas Vasconcelos, que perdeu por causa d<l coligação das suble-gendas; Jarbas
Vasconcelos, que em 82 foi um dos Deputados mais vOtados do Recife, não freqüentou a universidade do PSD,
pois, se tivesse freqUentado, não teria saído do Partido,
porque perdeu na convenção; teria se submeti.do aos desejos, ao veredito da maioria. Saiu, então, Jarbas Vasconcelos pura fazer frente a Sérgio Murilo. O Governador de Pernambuco, sobrinho de Agamenon Magalhães,
herdeiro das qualidades e até <te certos defeitos de Agamenon Magalhães, como a impctuosidade_na_l_ut9-_,_tentou_ uma coligaç::ío com ~ PMDB para que déssemos o
vice-prefeito. Ma_s, o Diretório do PMDB ficou fieT a·
Jarbas Vasconcelos e nà_o permitiu essa coligação. TiveR
mos, então, de fazer a Ali11nça Democrática numa espê-

cie de coligação brancll, fenômeno inusitado na vida
polít.ica ~~ Pernambuco.
-

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex~ um aparte?
Ç _SR. ::\_DERBAL JUREM~_- Pois não!
O Sr. Alexandre Costa- V._ Ex• intelectual _e professor eméríto, não sente nenhuma dificUldade em fazer história do grande Estado de Pernambuco; cheio dç glórias,
de homens públicos ilustres, de realizações, e de um povo
nordestino_, -~costum::~do ao sofrimento e a_ vencer as
grandes dificuldades que a nossa região atravessa. Sinto,
porém, que o Partido de V. Ex~ não teve ça.ndidat9 em
Pernambuco.

O SR. ADERBAL JUREMA -

Eu já 4isse iSso.

O Sr. Alexandre Costa- Certo, eu apenas estou repetindo. Mas apoiou o Partido do Moviment9 De_!Uocráti~
-co Brusileiro, e Per_nambuco, hoje, é o Estado mais visitLldo pelos Ministros._ Nisso não vai nenhuma crítica.
Ministro de um lado, Ministro de outro lado. Se se fizesse o peso, se se medisse para saber até aonde vai o poder
de cada um, poderíamos chegar a conclusões- quais os
candidatos vitoriosos de Pern<J,mbuco? Acho que o Mi- nistro da Justiç::~ tem um grande peso; é político tradicional, Deputado muitos anos, mas não houve coligação em
Pernambuco; houve apenas união de forças. Não quis fazer p<lrte dessa união e preferiu ficar com um dos_seus
colegas de Parlamento, que é o não menos ilustre e _prestigioso Jarbus Vasconcelos. Vejo_ que V. Ex• anuncia que
o CJJ.ndidato do PMDB Sérgio Murilo vai vencer as
eleições.
O SR. ADERBAL JUREMA- Eu ainda não cheguei
lã, mas· voU chegar, nobre Seilador.

---~.O Sr. Alexandre Costa- En-tão, eu me_ádiantej e-peç~
d~culpas a V. Ex'. Mas Sérgio Murilo vai vencer as
-e!eiçõe:s e_ ficará bem claro quais os Ministros de major
peso hoje na Repóblica - se o Ministro da Educação,
que é muito capaz, que demonstrou a sua capacidade
elegendo-se Senador por Pernambuco, em eleição muito
difícil, e__onde realizou um grande governo; o Ministro
dm;_ Minas e Energia Dr. Aureliano Chaves, que também
freqüenta muito Pern::~mbuco, ou o Ministro da Justiç~
Fcrnundo Lyra que pelo menos, se considera um grande
populista, aliado ao não menos populista Jarbas Va.sconcelos, De m:.m~ra que tenho que acreditar no que diz V.
Ex~ - pelo tempo de parlamentar, observador emérito
unido u um grande Governador, que hoje dirige o Estado de Pernambuco- tenho que acreditar, repito, no que
v~ EX' ainda vai dizer, que o vencedor será Sérgio Murilo. Agradeço a interferência, pois estou atrapalhando um
discurso_ q-Ue V. Ex.'· profere com muita oportunidade.
Gostaria c!_e a_ç_resqntar que vamos esperar o 15 de novembrO puni sabe-r se vence o p-opulismo; se o populismo
caiu, desapareceu, ou se vencem os centristas e direitistas
que se encontrUm aO lad~ ae V. Ex•. Ml!i_t~ ~brigado.
O SR. -AhERBAL JUREMA - Meu caro Senador,
não resisto _à sugestão de V. Ex', quando fala em peso,
no grandi_Peso óo Ministro ""A" e.,no peso do Ministro
"'B". Em verdade, em política, há os pesos que soàem e
os pesos que descem, e o -pesõ- do Ministro F'ernando
Lyru está afundando, o populismo do Ministro Fernando tyra, pónftiantó não queria me antecipar à manchete
do DiáriO- de Pernambuco, órgão independente, que não
csiú ligado a nenhuma facção, porém que publica hoj~,
meu caro Sena._dor e Líder inconteste do Maranhão,
pUbliCa hoje. "Nova vantagem de Sérgio sobre Jarbas é
de 16,6%." E hoje é o último dia, segundo me informaram os experts em legislação eleitoral, em que se podem
divulguf-aS-pesquisas. E ess11 pesquisa, no jornal de hoje,
30 de outubro, Confesso me espantou porque, atê orttem,
Sérgio_ Muri_lo ti_nhu uma vantagem de 10 pOntos e vem
hoje com 16,3%, descendo, portanto, o_itustre Deputado
Jarbas V~sconcelos, ambos caíram, em relação aos penúltírTIOs índiceS, U 24%.
O cx-P:refeito Augusto Lucena, uma das figuras mais
simp:.íticils da política pernumbucana, caiu também de
I3,4% p:1n1 10%. Diante dessa pesquisa e do que eu vi em
Pcr~numbuco, nos comícios de rua, posso dizer ao Senador Alexandre Costa, como disse <lqui nesta Casa,-em setembro de 1982, que_já havia ganho, na véspera, o candid<lto do PMDB ao Governo do Estado. Ninguém acreditava qtle Roberto Magalhães vencesse o candidato do

PMDB, que era o nosso distinto colega Marcos Freue,
Mas em setembro, viilte e pouco de setembro - e estão
nos Anais, nos meus discursos- em setembro, vim à tribuna e disse aqui, na pres_ença do PMDB, que era nosso
adversário naquele tempo, que Roberto Magalhães ga- nharia as eleições de PernambUco, e ganhou por cem mil
votos.
-- Pois bem, hoje é- muito mais fácil, diante do peso de
um Ministro, que deixa cair bem fundo a sua contribuição política pura o candidato, e do peso leve de Marco Maciel, que deve estar ajudando a subir o percentual
do candidato Sérgio Murilo, nãcr tenho dúvida alguma
de que Sergio Murilo nas urnas a 15 de novembro, será o
candidato vitorioso do PMDB, com o apoio do PFL e
do Governador Roberto Magalhães.
G_osturill apenas de confirmar o que V, Ex• adiantou,
porque V. Ex• é um político de mui"ta intuição.
O Sr. Passos Pôrto -

Permite V. Ex• um aparte'!

O SR. ADERBAL JUREMA -

Com muito prazer!

O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador Aderb§i\ Juremu, peço a V. Ex• qu_c me permita participar da discussão da política pernambucana ..
O SR. ADERBAL JUREMA -Com muita honra,
particularmente pela experiência de V. Ex~
-0 Sr. Passos Pôrto- porque Sabe rriuito bem V. Ex'
da iradição histórica de Pernambuco e, sobretudo, do
Recife. Recife é uma cidade rebelde, Recife é a cidade
cruel de Agaménon- Magalhães, Recife é a cidade da resistênciu pernambucana, pois Pernainbuco foi o únicO
Estudo que nunc<J votou,_para .presidente da República,
em êandidatos- da situação, ê um Estado permanentemente de oposição; Recife é uma cidade de esquerda, Recife fói o centro_- para usar uma expressão muito em
voga 1i- época ~ de subversão básico, da subversão no
Brasil nos idos de 60, U.través das Ligas camponesas e das
reações populttres. E é o Recife também de Jarbas Vasconcelos, o homem que, nos tempos difíceis do autoritarismo, simbolizou a resistência em nome de um Partido
que se chamava Movimento DemoCrátiCO B~asileiro.
O SR. ADE:RBAL JUREMA - Mas ele teve, a seu
ladq o ex-SeoadQr Marcos Freire, em todas as ho.ras~

O Sr. Passos Pôrto- Mas Recife, hoje, se divideJarbas Vasconcelos não aceitando a tutela do PMDB
municipal, porque o PMDB estadual lhe apoiou, através
das lider::~nças incontestáveis de Miguel Arraes e de tantos outros lideres da luta política de Pernambuco - a
imprCssiío que temos, de fora, é que, em Recife; se vai decidir o destino dos velhos Partidos políticos; digo, "Os
velhos." porque tudo passa rápido e se hoje, se chamam
PMDB, PDS, como os velhos Partidos, eu diria que, no
Recife, vão ser defiriidos os destinos dos velhos Partidos.
A derrota de Jarbas Vasconcelos vai afetar o PMDB,
que ê uin Partido que vaí entrar, possivelmente, em crise,
após as eleições de 15 de novembro, em que pese a sua vitória na muioria das capitais do Brasil. Em Pernambuco,
a imprcss::ío que se tem é que, mesmo que haja uma vitória eventual"_d_o Deputado Sérgio Murilo, sem dúvida
alguma, o radicalismo, as posições definidas da política
pcrnambuc11na nUa vão permitir que um candidato do
PMDB seja eleito no Recife, com o apoio daquelas
forçus que, durante muitos anos, contestaram as lider<Jnças populares de Miguel Armes, de Jarbas Vasconcelos c também-:-:- porque não dizer- de Marcos Freire.
Era esta a apreciação que eu gostaria de_ fazer, de natureza gené-rica, por uchar que o Recife, que tem sido a base
de lu tu polftica no Brasil, líbcral e democrática, é onde se
vui definir o destino dos velhos Partidos polfticos brasileiros.
·
O SR. ADERBAL
Ex~,

,JURE~fA-

Muito obriga9o a V

Senador Passos Pôrto.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti. Acionand'o as
cumprmhius) - O tempo de V. Ex.• já se esgotOu.
O SR. ADERBAL JUREMA- V. Ex' está me-adver·
tindo do tempo; eu jú concluo.
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O problema é que vejo Sérgio Murilo por uma pesquisa do JBOPE, Jornal do Brasil e Diário de Pernambuco.
Veja que a pesquisu é de respeito:

"Sérgio Murilo está com 37,5%, enqmmto Jarbas
Vasconcelos tem 21,2%."
Isto aqui me parece definitivo. Mas o que é curioso
nessa campanha, o que prevaleceu foi o que Eça de Queiroz recomendava aos portugueses:_ o bom-senso; o bomsenso político do povo do Recife, do eteitor recifense; o
eleitor recifense verificou que Jarbas Vasconcelos não
eru o candidato do PM DB, porque perdeu na convenção; Sérgio Murilo era, portanto, o cscolhidQ do
PMDB. Vem o PFL, comandado _por Roberto Magalhães, e apóia a candidatura .de Sérgio_Murilo, porque
verificou que Sérgio Murilo era um ca-iídiduto de centroesquerda, equilibre~do e que não adiantava vir com outro
ce~ndidato de centro-esquerda como nós temos quando já-º Sérgio Murilo saía pela vontade-dú- maioria
dos Diretôrlos Regionais.
Então, o Recife, que é uma_cldade "inchada", n~ e?<-pressão sodológice~ de GilbertO- freyre, precisi de um
prefeito que não seja apenus um ideólo_go; que seja um
homem reulizador e, pura ser realizador, precisa, pragmaticamente, do sustentáculo econômíco-finailceiro. E
Sérgio Murilo vai ter o apoio do Governo do Estado, e o
apoio do Governo Federal porque, no Recife, nós estamos repetindo, cm termos municipais, a Aliança Demo~
crática que elegeu Tancredo Neves e José Sarney; nós
nos juntamos ao PMDB e o candidato não foi nosso,
mas do PMDB. O próprio JoséSarney teve que ingressar
no PMDB para ser candíduto a v ice-Presidente na chapa
chefíudu por este mineiro inesquecíVel que foi Tancrcdo
Neves.
De muneira que, agora, Sérgiõ MurHo ê escolhido pela
maioria do PMDB redfense, representada pelos Diretórios regionuis, apoiado em Aliança Democ-rática pelo
PFL, que tem maioria na Assembléia Legisl<7tiva e maioria nos municípios do Estado, e com a simparia do Senhor Presidente da República. Por que essa simpatia?
Porque o Senhor Presidente da República tem que ter
simpatia pela Aliança Democrática, que- o elegeu vicePresidente da República.
De maneira que, com tudo isso reunido, _o povo do
Recife confia que, com Sérgio Murilo, iremos ter um
Governo ÇoliticameOte équi"librudo e economicamente
apoiado.
O Sr. Nivaldo Machado aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. ADERBAL JUREMA - Concedo o aparte a
V. Ex~ solicitando que use rapidamente da palavra, porque o Presidente já me advertiu que deve encerrar meu_
discurso.
O SR. PRESIDENTE (JOsé Fn.1gelli. Fazendo -soa"r ã
campainhu.) - A Presidência solicita que V. _Ex~_ não
conceda mais apartes, porque seu tempo já se esgotou e
há ainda dois oradores aguardando.
O SR. ADERBAL JUREMA Sr. Presidente,
permita-me apenas ouvir o nobre colega Nivaldo Machado em uma rápida inrt!rvCnção.
O Sr. Nivaldo Machado - llustre Senador Aderbal
Jurem a, lamento, a__trvés deste aparte que V. Ex~ me dâ a
honra de conceder, in1erromper a exposiçüo brilhante e
lúcída que o nobn.: campanhdro de representação popular estú fuzendo a respeito d:t recente história políticu de
Pernambuco, na oportunidade cm que analisa o pleito
deste uno para a Pr!.!feitura da Capital pern<tmbucane~.
Sem dúvida nenhuma, V. Ex•l.!hamou a ateriçào para um
fato que I! importante para nós, do Partido da Frente Liberal. É u apoio dado da maneira mais espontânea, pelo
nosso P~trtido, ao candidato do PMDB, sem uliunça legalmente formalizada. impedidu quC foi pelo Diretório
Regional daquele Purtido. Mas isso dt:monstra, sobretudo, que Pernambuco dá mais uma vez uma prova de maturidade política, di! lucidez. Pernambuco dá, pelos seus
Líderes maiores, o_ Ministro Marco Macicl e o Governador Roberto Mugalhlies, à Nação, repito, mais uma pi-ova de muturidade política e de que colocu os interesses
partid{trios muito abaixo do,s interesses do País. De forma que, comprometido a apoiar o Governo do Presidente José Sarney, e tendo viubilizado, através da Aliança

Democrátit:a, a eleiçã.o do Presidente Tancredo Neves e
transição, sem trauma, para- o regime democrático, o
Partido da Frente Liberal assegura, unível municipal, no
Recife, a Aliança DcmocrCttica, mesmo em "coligação
branca",_ com o objetivo de fornecer ao futyro Prefeito,
Deput<ldÕ SérgiÕ Murilo, que deverá ser eleito pela vontudc do povo, os meios de que ele precisa, com apoio do
Governo Federul e do Governo do Estado, para enfrentur os graves problenHlS da Capital pernambucana, "cidade. in~hadu", na expres_~ào de Gilberto Freyre, lembre~
dú por V. Ex~ Por isso, quero, nesta hora, em aparte rápido, salientar a maturidade política de Pernambuco e a
posição de desprendimento total do Partido d~ Fr~nte
Liberu_l e das $~as liçf_eru_I]__Ças ma_iÇlr~s, Murco [VlaCiel e
__ !!2 Q.crt0-Mag&hiles~:=-~---=--u

o SR. ADF.:RIMLJUREMA---:- Vou concluir, Sr ..Presidente, agradCcendO-u sua tolerârlcia e também a particip~t:çiià-do Senad_Q_r_Nival_dÇl _Machasfo, com o §CU lúcido
:fpilrfe~- NÓs, em Pernambuco, representantes da Frente
Liberal, gue estamos sob o comando çle um político ainda joverii, como é o Prof~ssor f3.oberto f>1aga!hães, que
veiri rea!izúndo, à frente do Governo do Estado, uma
Obt:t adminiStrativa~ Shl~l, ffiõdesta e de--prO-fundidade,
queremos, desta tribunu, dizer a Sérgio Murilo que conLinue na sua campanha at_~_ 15 d_e novembro, pa~a qu~
pOSsamos saud[t-lo como o Prefeito do Recife. (Muito
bt:nl!)
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Srs. Senaào.res:
O Congresso Nacional receberâ, no dia 1'1 de novembro, às 10 horas, a honrosa visita do Sr. Primeii'oM_i_nist_ro__d_f!J~._epública Popular da China. Para recepcion-ar Sua Excelência, ficam os Srs. SenadO"ies convidados
a cOmparecer ao s-ru:ão Nobre naqUela oP_Ort_unTdaéte.
Gostaria de fazei-uffi ap"elo aos Srs. Senador.es que estiveram presentes na Capital, para que compareçam às
10 horas aqui ao Senado e, no Salão Nobre, fazermos a
recepção do Sr. Primeiro-Ministro da República Popular
da Cf!_J!ta. _$_ei_ g_ue~_u_rr~__9ia_em que poucos dos Srs. Senadores estarão em Brasília, mas faço esta solicitação muito especial para que aqueles que se encontrem não deixerrule co_mparecer à recepção que vamos dar ao Sr.
Primeiro~ Ministro da China.

O Sr. Alcldes Saldanha- Sr. Presidente, peço a
vru como Líder.

pala~

O SR. P~ESID-ENTE (José Fragelli) - Concedo_ a
p-alavra ao _nobre Sena~or Alcides _Saldanha, como
Líder.
~- ()SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Como

Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
_ Pai":J __Ta~r __1,1!1')._ª_ c_gmun_icaçijo, comentando rapidarl!ente um _fat_o ql!e _es_tã oçorrendo no Rio Grande do
Sul,_ que é de importância e, incluSive,_ de reflexos nacionais.
Antes, Sr. Presidente, apenas para em voltando ao
tema_QQ_il1l.s.tre Sena9-or, que nos antecedeu_na.tribuna, a
respeito da eleição municipal do Recife, chamamos a
atenção, em primeiro lugar, que de .todas as eleições as
municipais são aquelas em que menos pesa o problema
ideológico e, muitas vezes, mais pesit" a força pessoal do
candidato.
O Recife. _-como postou muito bem o Senador Passos
POrto, é um fato sui gCneris. Dos segmentos do meu Partido, ainda ao tempo de MDB. o segmento, talvez, mais
ideologicamente postado à esquerda, foi com as lideranças explêndidas de Miguel Arraes, de Marcos Freyre,
de Jurbas Vw>concelos, então, de Cristina Tavares e outros. E t:xutamente, em função da luta mai~ ideológica,
alguns tiveram diTiCuldades de absorVer a transição, o
n~?men~o-:-- vam_os d!zer_~ de_acordo nacional por que
estamos passando para que as coisas se renovassem.
Compreensíveis. pois. posições que são tomadas.
-Pessoalmente, _Sr. Presiden~e, temos um lema; ''preferifffos errar coletiYamente do que tentar acertar individuulme.Dt~"~!-\cr~ditamos, fundamentalmente, nas organizações políticas, sem as _quais, mesmos com .os seus erros. mesmo com as suas falhas, não se faz; nim Se cOnsolida a democracia.
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O episódio, contudo,_está aí. Queremos apenas destacar. em relação ao discurso do ilustre Senador Aderbal
Jurema, _que não está em jogo o peso de um ou de outro
Ministro. Existem opções, nobre Senador. O Ministro
Fernançlo Lyra fez uma opç11o; o Ministro Marco Maciel, como _é natural, fez outra, mas não serâ o peso de
um ou de outro que irá decidir ou não a eleição; o que
decidirá são fatores que estão quase que evidentes.
O Sr._Aderbal Jurema- Per'!lite V. Ex• um aparte?

O SR. ALCIDES SALDANHA- Permita-me apenas
concluir o meu pensamento, nobre Senador. Em seguida,
darei o aparte a V. Ex~
- - O Sr. Sérgio Murilo, neste momento, tem a seu favor,
não só aJorça natural do Sr. Governador do Estado, que
era dos de lá e que veio para cá. Tem a seu lado também
a fárça natural da própd3.-inâquina partidária e da sigla
partid:íria que não lhe pode ser negada porque, mesmo
tendo uma Parte do Partido que lhe contesta a posição
de candidato, o nome PMDB, a força PMDB, reconhecida em todo o País, é uma história belíssima e, como uma
hístôria que.-mesrr]o nos m_º!'llentos em que ocorrem erros- e eles têm que ocorrer, pois é uma organização de
homens-, pesa a sigla partidária. De qualquer maneira,
o Sr. Sêrgio Murilo traz como sua bandeira, como a bandeira da sua campanha, o leme do PMDB. Somando-se
essas forças, é natural que esteja vencendo em Recife, é
natural que vencerá.
Veja V. Ex• Sr. Presidente, que não estou entrando no
mérito. Tenho certeza, superado o episódio, os companheiros que hoje não se filiam à candidatura partidária
muis por motivos pessoais do que pl-oprianiente políticos
- vamo_s assim dizer ,....--virão discutir, debater, e o
PMDB pernambucano seguirá na sua trilha de partido
que consegue avançar, desbravar e abrir as barreiras
para prosseguimento da luta dos povos.
Ouço, agora, com prazer, o aparte do nobre Senador
Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador, V. Ex• me
pennitirá eXplicar .. O SR. ALCIDES SALDANHA- Peço apenas que V.
Ex~ seja breve porque disponho de apenas 20 minutos
para concluir meu pronunciamento e ainda tenho que falar sobre o problema de invasão de terras.
O Sr. Aderbal Jurema- Serei rápido. É que o problema de peso é um problema do ponto de vista do humor,
porque o Ministro Fernando Lyra pesa muito mais do
que o Ministro Marco Maciel. Enquanto um é peso pesado~ o outro, é peso-pena. O peso-pena subiu e o peso
pes-udo desceu. Foi isso o que disse, com certo humor, e
não foi me referindo a outro problema, como poderia
parecer. Sérgio Murilo é tão PMDB quanto Jarbãs VaS:
concelos. Apenas, na Convenção Municipal, os Diretórios zonais preferiram o Deputado Sérgio Murilo ao
Deputado Jarbas Vasconcelos, mas ambos são peemedebistas de lutas as mais respeitáveis no Recife e em Pernambuco
_O SR. ALCIDES SALDANHA- Muito obrigado!
que no humor de V. Ex~. poderia ficar posto que houvesse um jogo de influênCia de Míni"stro a Ministro-, cujo
candidato que vencesse fosse mai~_ forte do que o outro,
o que não está em causa.
Sr. Presidente, na verdade, o que nos traz à tribuna,
como Líder do PMDB ocasionalmente, é o fato que
ocorreu no Rio Grande do Sul, na madrugada de ontem.
Vou dar o-s dados corretos, porque alguns jornais trazem
dados contraditórios. da informação do Sr. Delegado do
INCRA, no Rio Grande do Sul. Na madrugada de ontem, cerca de 3 mil agricultores sem terra, três mil
famílias, invadirarri- a cbamada Fazenda Annoni, no Rio
Grande do Sul. e lá estão tentando resolver o seu problema que se arrast:.~ há muito tempo.
A constatw;ão, Sr. Presidente- apenas para lamentar
o futo- é que essa fuzenda está desapropriada pelo GovernÇl há 17 anos. Exatamente há 17 anos, ainda no Governo do Sr. General Médici, ela foi desapropriada para
assentar agricultores sem terra, mais especificamente,
para assentar os chamados "afogados do Paço Real" homens que trabalhavam o campo e cujas terras foram
alugadas pelas barragens do Paço Real.
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País bem, feito o decreto desapropriatóri<i; contestou
a família Annoni a possibilidade em relação aos valores
a serem pagos, e infelizmentç, atê hoje, se discute na Jus~
tiça. A .fazenda, lã está, com colonos aguardando por 17\ongos anos uma solução que, até hoje, infelizmente, não
havia sido dada. Não somos daqueles que recomendam
que se invada qualquer tipo de terra. Mas, vejam os Srs.,
que os colonos do Rio_ Grande do Sul, com uma paciência quase de Já, aguardaram durante 17 anos que alguma
coisa fosse feita. Em determioa_do momento, resolveram,
pacífica e organizadamente, localizar-se na f~enda,
como a dizer que nós teni.os que apressar determinadas
coisas, que não é possível apenas se dizer que estamos tomando providências. Não se brinca nem com o direito de
trabalhar, nem com o direito de sobreviver das pessoas.
Na verdade, esses homens que lá estão esperam hâ 11
anos paru ver o seu problema resolvido, problema gerado ex.atumente com a criação de _barragens que serviram
a todo o Estado, que serviram a todo o País e que prejudicaram, individualmente, a _[llaioria desseS homens. A
verdade é que, hoje, nos 7.500 hectareS da fazenda, não
será possível localizar as_ três mil famHias que lá estão. O
Sr. Ministro da Reforma Agrária está tratando disso de
uma maneira correta, de uma maneira séria. É preciso,
pois que, além de se apressar o assentamento na fazen-aa
Annoni, se veja no meu Estado, Rio Grande do-Sul, outras áreas que estão há muito tempo sob o estudo do INCRA para fazer assentamentos. O Rio Grande do Sul
orgulha-se da qualidade de seus agricultores. Em qualquer parte do Pa(s, Sr. Presidente, encontramos o agricultor gaúcho, com a sua capacidade de trabalho, levando o progresso que ele cria na produção primária. t: injusto, é até- digamos assim - uma incongruência que
esses homens andem vagando pelos corredores do RiQ~
Grande do Sul e que não encontremos até agora uma solução adequada para o seu problema.
Confiamos no "St. Ministro da Reforma Agrâria, confiamos no Presidente da República, de que esse problema. pacificamente; Sem violências, será resolvido, para
dizer que os homens preferem ficar no Rio Grande do
Sul, dentro do princípio de que todos têm direito, -querem um lugar para trabalhar- não pedem m_a_is do que
isso, e estão fazendo pacíficaffietl.te. Tenho certeza d~
que terão, em breve tempo, a solução que esperam hã
mais de 17 anos.
Era o que tinha a dizCr, Sr. Presidente. (iviuitO b~m!Y
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Se~J..ador Benedito _Ferreira.
·
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Promuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senªdores:
No momento em que assitimos a esta Casa com a pau:
ta abarrotada mas compreensivelmente os Srs. Senadores dirigindo-se aos seus Estados porque lá têm também
parte das _suas obrigações, como representantes do povo,
que é conduzir as eleições que se realizam, não só nas
Capitais aos Estados, mas também nos Municfpio_s antes
consideradQs Ãrea de Segt!rança Nacional, hã que Se la:.
mentar. com tudo issQ~ Sr. Presiden-te. a _par da neces;sídade de se votarem matérias urgentes, a notfcia que acabo de r~eber, por intermédio do DeputidO --SiqUeira
Campos. de que, em meu Estado, onde atravessamõs o
chamado período autoritário sem registrar fatos da
maior -gravidade, no entanto, hoje, com- a alafdeada
Nova República, a Assembléia Legislativa do meu Es~a
do foi invadida por agentes da Polícia Federal, para
forçar um Deputado do PDS__a prestar depoimento aos
agente!!, lá no recinto da Assembléia. Por ser ele joverri,
.e..c;capou do cerco policial, conseguiu chegar ao_ microfone, à tribuna da As_s_em_bléia, e denuniar o fato com _o
que. segundo o Deputado Siqueira Campos, os agerifê"s
da Polícia Federal deixaram a Assembléia Legislativa às
pressas.

Há Poucos dias, Sr. Presidente, registrava- aqUl"um
fato de causar r~a!mente estranheza: é que o Ministro da
Justiça, com toda a sua responsabilidade funcionar e
política, alardeava, através dos jornais, que ia deixar a
Capital da República e aqui só regressaria após a aPUração do pleito, no qual S. Ex': está tão empenhado em
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eleger um candidato que, por sinal, é adversário do seu
Partido, na cidade do Recife.,-_
HoJe:-sr. Presidente, quando precisávamos- da presútça dO Ministro Fernando Lyra, para receber esse clamor dos goianos, S. Ex~ que tem sido tão zeloso em acusar a legislação vigente de entulho autoritário e, conseqUenteinente, induzir nossa gente à desObediência civil,
ao desrespeito da ordem, S. Ex' que tem sido tão prestimo-sO eiTl"CoTidenar ·a legislação em vigor, nenhuma pro.rosta substan_ti~a rL_O sentid? de alterá-la diljgenciou, ou
encaffi!illiOU~-iõ Congressõ Nacional. Mesmo porque,
-parece qties.--EX•-prete'n:de não- tenhamos lei alguma,
porque ã -que a[ estã é entulho autoritário, a qlie estâ
não deve ser obedecida. E mo nomento e~ que o País reclama fia- eiêclam3 uffi comando firme da ãÇãõ do Governo-F'ederal, como o período milindroso que suscita
paixões, que no momento-é o pré-eleitoral, eis que o Ministro se ausenta da Clipltal da Repúblíca, segundo suas
-- Próprias palavras, para cuidar especificamente da sua
função Oe-cabo eleitoral na cidade do Recife.
cii-a,
Presiderite, por certo, deve ter o Q1retor da
Políciit Fedêral para colher a nossa reclamação, reclamação que se faz mais grave em face de termos, em
Goiãs. o Superintendente da Polícia Federal como u~
ex-candidato a Deputado Federal pelo meu Partido, pelo
PDS, que Únbora frustrado por ter alcançado uma votação realmente irrisória, não creio estivesse distorcida a
consciê~ciª_ moral e profissional daquele S~perintenden
te ao pontc{Cfe desrespeitar o Poder Legislativo, determinãrydo ·a_ in~asào da Assembléia Legislativa para tomar
um depoimento "na ma"rtil", tomo se poderia dizer na
gíria de um Deputado estadual. Até quero e prefiro acreditar, Sr. Presidente, que esses agentes fizeram sem autori_zaçâo d_á~$u_perinteri.dente.- D~ qualquer- forma, vêeni
v. Ex• esse Tatõ é realmeriB: odi;J>!Orável; mais ainda porque temos no utual Ministro da Justiça, um ovelha Parlamentar, um Deputado Federal afastado por licença
consiTfúcio"nal, no- cáso a Câmara dos Deputados, para,
como Ministro'da Justiça, ordenar a vida do País e de
modo especial na área da ordçm pública.
Esta é a queixa, Sr, Presidente, esta é a reclamação que
veril dos goianos. de modo particular dos goianos da região do Tocantins, que aguardam, há 176 anos, a reafi7.aç5õ~do sonho de sua emancipação política.
O Sr. Alcides Saldanha - Permite V. Ex' um aparte?

ar

s·r.

·o SR._ BENEDITO FERREIRA Líder do PMDB.

Ouço o ilustre

--0 Sr. Alcides Saldanha - Nobre Senador Benedito
Ferreira. preocupado com as afirmações de V. Ex', gostaria que nos fornecesse, depois, os dados necessários
para que pudéssemos, amanhã, trazer uma satisfação à
Casa,- pOr"qu-e~-realmente, seria condenâve_l a existência
de um fato dessa ordem. Não.estou dizendo que o Deputad_o Siqueira Campos não tenha informado bem V. Ex•
Quero saber todos os detalhes para poder trazer, junto às
autoridades gove,rnamentais, senão as explicações até o
pedido de desculpa, se for o caso, de o fato ter ocorrido
~exatamente nas proporções lamentáveis que V. Ex.' está
trazendo. Esse Deputado dó PDS teria que prestar depoimento ou inquérito sobre o quê, Senador? Porque
--isso não foi informado ...
O SR. BENEDITO FERREIRA - Não me ocorre a
causa, o Deputado não me informou a causa e as razões.
M~SJ,1Ql_a__C9i§a p_ÇJSSQ_ adiantar a V. Ex•: que não foi em
flagrant&__deli!o,__pois_ng caso, ele teria sido preso. Por
certo, é algum processo que lhe é movido. Hon~stamen
te. nào sei, mas vou procurar inteirar-me para trazer a V.
Ex~.
~
-O Sr. Alcides Saldanha -

E teríamos a satisfação de
todas as explícações necessárias-. com a hurrindade que Se faz presente nesta hora, e
até um pedido de desculpa, se for o caso, fazendo com
que o Governo tome providências não só para que o fato
não serepita, ma_s para punir aqueles que, em mom~nto
como este, ousaram ultrapassar as suas finalidades cons.:titucionais.

- r)tC:Star"i{ esta Casa e a V.

Ex~

O SR. BENEDITO FERREIRA- Agradeço e realmente-não pOdêi'ia e..-.perar de V. Ex• outro compoTtamento. outra atitude.
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Mas, Sr. Presidente, dizia que Goiás ficou como que
hibernando, por mais d.e um século, o sucesso da garimpagem predatória, ali assinalada pelos Bandeirantes,
quando registrou um verdadeiro surto de progresso.
Mas, isolado do resto do Brasil, como sabem V. Ex•s,
sem meios de transporte, ficou nosso Estado numa vidinha de subsistência praticamente vegetatiVa.
Viei'ãm melhores dias, veio Brasília, veio a BelémBrasília, veio afinal, Sr. Presidente, uma nova perspectiva Para o interior brasileiro com a interiorização da Capital: veio o exemplo da divisão do Estado de V. Ex•, que
motivou mais ainda, sob todos os aspectos, a proteção
daquela nossa gente em alcançar a autonomia administrativa para-ser mais do que um caminho para o progresso e o desenvolvimeflfõ da Região Amal!:ônica, mas,_para
ser como, de fato,já se constitui a região tocantínia, mais
do que um suporte, mais do que um tranpolim atê para a
integração da amazônia à comunidade brasileira.
O que é deplorável, Sr. Presidente, é que um dos goía;
nos mais ilustres, um daqueles que, inclusive, jâ tiv~ram
oportunidade de governar o Estado - e governou-o_
bem, por amor à verdade, como seu adversário, é necessário que eu exalte esse aspecto - seja ele o único a se
antepor a esse anseio, a essa aspiração- aspiração essa
que já foi uma vez votada pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, lamentavelmente, vetada pelo Poder Executivo.
Mas, a verdade é que todas as bancadas de todos os
partidos da Assembléia Legislativa jã se manif6Stararii
se, por escrito, favoravelmente à medida como toda a
bancada federal de todos os Partidos na Câmara dos De-putados também, até aquele que poderia sofrer a incom~
preensão da população do Estado como um todo, como
se ele ·estivesse se demitindo da responsabilidade de ad~
ministrar parte de um inteiro que o elegeu Governador,
e..c;pecificamente o atual Governador do Estado; o ilustre
Governador I ris Rezende Machado não só tem aplaudi~
do e apoiado o nosso projeto, mas foi bem além, ante a
perspectiva de votação aq!Ji no Senado, a inclusão na
Ordem do Dia, como de fato ocorrera com o projeto, S.
Ex~. antecipando-se aos anseios de sua gente, foi ao Presidente da República pedir pela sanção do projeto, sonho ~o povo tocantino.
Não obstante, Sr. Presidente, todos esses fatos e apresença marcante de todas as lideranças polfticas do Estado, em favor da idéia ainda lamentavelmente, inexplicavelmente, o ilustre Senador Mauro Borges em obstruir,
em mutilar até com emendas, o projeto, que sabe, S. Ex•,
a esta altura, não ser mais apenas uma aspiração do
povo tocantino, não só do povo do Estado de GOiás,
mas de quantos patriotas puderam verificar, puderam
comparar os resultados verificados no antigo Estado do
Mato GrossO.
Oque recolheu a Re_gião Centro-Oeste e de modo particular o Estado do Mato Grosso, Sr. Presidente, com os
benefícios da dfvisão territorial?
Eu traria aqui, Sr. Presidente,jã que a preocupação do
ilustre Presidente Sarney, quando vetou a matéria, foi
exatamente um fato que a renda per caplta de ICM, na
região tocantínia, seria insufiCiente para que aquela região pudesse vir a se constituir e sobreviver como um Estado.
Sr. Presidente, fiz uma avaliação, transformando em
ORTN aquilo que foi gasto pelo Governo Federal, com
a di\iíSão e a criação do Estado do Mato Grosso do Sul;
encontrei exatamente 640.000 O R TN e curiosamente, Sr.
Presidente, essas 640.000 ORTN, a preço de hoje, não represe"riiaril s-egller 0-lCM arrecadado na cidade de Ar~
guarína, anq passado. Veja V, Ex•, Sr. Presidente, aquela
região em que o Governo do Estado diga-se de passageln
com certa bravura moral, é a favor da divisão, diz·atéda
dificuldade que tem para deslocar~se para inaugurar
obras, quanto mais para realizá-las e ele as têm realizado
naquela região.
_Mas, Sr. Presidente, veja V. Ex' que se o problema era
receita tributária, uma única cidade, sozinha, respondeu,
no ano passado. a preços de hoje, aos valores de ORTN,
àquilo que e.c;tamos estimando para implantação do
novo Estado. que é exatamente 640 mil ORTN, dispçndidas pelo Governo Geisel, à época, para implantação
do Estado do Mato Grosso do Sul.
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Pois bem, Sr. Presidente, só Araguína, ano passado,
rendeu aos cofres do Estado, em ICM, importância superior a 640 mil ORTN.
Agora, Sr. Presídente, só gostaria de chamar a atenção
para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de calcular os números das receitas tributãrias dos estados;
gostaria de chamar a atenção que já trouxe aqui e que é
uma série histórica da receita de ICM de 78 a 84-, Onde
identifico o Estado do Espírito Santo como um dos mais
pobres a ponto de ser levado via CQNFAS a receber o
mesmo tratamento dispensado aos Estados nordestinos.
Temos verificado que, da implantação do ICM até 1984,
aquele Estado registrou um índice de crescímento de L
milhão 250 mil por cento. E, no entanto, esse mesino Estado, de I 978 a t 984, teve um índice de crescimento de
receita de 12.715%, enquanto São Paulo cresceu 8.104%
-corroborando aquela nossa tese de que ê o maior leito
da sonegação-do País- e o_ Rio de Janeiro, ainda mais
enfático na sonegação, s_ó creSáir 5.74?;%, ou seja, a metade daquilo que cresceu o Espírito Sailto. Atentem bem,
Srs. Senadores, V. Exts sabem que Mato Grosso foi dividido em 1978, e 1979. De 1979 pãm cá, Sr. Presidente, a
soma do ICM dos dois Estados- Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul - apresenta um crescimento de 20.305%,
vale dizer, quase o dobro do índice veríficado no maior
índice brasileiro, no caso o Espfrito Santo, e quatro vezes
o índice de crescimento verificado no Estado do Rio de
Janeiro, e duas vezes e meia o índice verificado no Estado de São Paulo. Sr. Presidente, creio que para aqueles
que ainda não confiani no retorno SegurO da rapidez
com que a União teria como resposta positiva, em termos de desenvolvimento, em termos de integração nacional e, sobretudo, em termos_ de receita eu diria Q.ue conosco se debruçassem sobre esses números. Tenho esperança de que o próprio Senador Mauro Borges venha a
rever sua posição, que, como foi salientado, conflita com
a de todos os Deputados Estaduais, com a opinião de todos os Deputados Federais, com a de seus dois colegas
de bancada nesta Casa, como de resto, a esta altura, com
todos aqueles que realmente querem o Brasil desenvolvi~
do harmônicamente.
Era o que tinha a dizer Sr. presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo_ a
palavra ao nobre Senador Roberto Campos.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apresentei, ontem, ao Exmo. Sr. Procurador Geral da
República uma arguição de iilconStituciêinalidade no to·
cante à lei de informática. São S-ete:_ o_s artigo~ e princípios
constitucionais violados: o priócípio da livre iniciativ.a, o
da livre empresa, o de isonomia, o da livre associaç!o o
de liberdade de profisSão~ o de direitoS adquiridos e o de
indelegabilidade das funções.
Não estafarei meus colegas, nem lhes roubarei o precioso tempo, com a leitura do longo arrazoado jurídico,
rrecedido de carta ao Dr. Sepúlveda Pertence, Procurador Geral da República, a quem cabe encaminhá-lo ao
Supremo Tribunal Federal. Eu pediria apenas Sr. Presi~·
dente, que o texto que o entregarei à Secretaria seja
transcrito nos Anais do CongressO Nãcional. Também são __ eivados de inconstitucionalidade o
Decreto-lei n~' 2.203 e ·o Decreto n~' 9!.146. O -Pi-imeiro
restabelece a condição de empresas nacionais sociedades
de capital aberto, anteriormente cassadas; A arguição se
baseia em que não se trata de ma_têria regulável po~
decreto-lei. Quanto ao Decreto-lei nl' 91.146, ele, inconstitu_cionalmente, abusou da delegação de funções, ao
transferir o CONIN da esfera da Presidência da República, onde a lei o havia situado, para o Ministério da Ciência e Tecnologia.
Todos se recordam, Sr. Presidente das condições de
votação da Lei de Informática. For uma explosão nu~
clear de irracionalidade. A Comfssão Mista, criada em
virtude do regime de urgência urgentíssima, se recusou
ouvir uma arguição qUe propu.s de inconstitucionalidade, e não conheceu da petição de audiência das Comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
e do Senado. lembremo~nos ainda, Srs. Senadores, que,
aquela ocasião, 185 Senadores e Deputados se dirigiram
ao Presidente da República, João Baptista FigUeiredo,

a

para pedir~lhe prorrogação de prazo para um exame
mais aprofundado do çomplexo assunto. Interessado em
criar um fato de Segurança Nacional (note-se a Secretaria Geral e não o Conselho), o Presidente denegou este
pedido. O rcsulado foi uma peça eivada de inconstítucio~
nalidade e de imperfeições técnicas, votada sob regime
de decurso de prazo, e por voto de Liderança. Um verdadeiro eritulho autoritário, expressão de que hoje se usa e
se abusa. Uma dessas imperfeições foi, precisamente,
cassar-se a nacionalidade das sociedades de capital aberto, incluindo algumas pertencentes aos maiores grupos
brasileiros, como: ITAÚ, DOCA DE SANTo-S, BRADESCO~- etc. O Executi__vo tentou cor..rigir a lei pelo recurso ao-rrecret:O-lei. Assim, o Decreto~ lei n9 2.303 reria~
cionaliza a_s_ __trnpresas cassadas, mas o faz inconstitucio·
"nalmente, pois, composição acionâria não é matéria susc~ptivel de decretos-leis.
Sr. Presid~nte, gostaria de chamar a atenção desta
CaSa para- dois fatos -o p-rimeiro é a difusão confagíõS"a
do conceito de reserva de mercado, que virou uma espécie de Aids do nacionalismo de faria, Para usar a exPressão do saudoso Presidente Castello Branco. O Ministério
de Ciência e Tecno~ogia, que não é um Ministério e, sim,
um dispendioso ••guich_ê de repasses" e uma "usina de
conflítos," preteTide estender a reserva de mercado, obviamente sem n~nhuma provisão constitucional ou respeito à lei, ii engenharia genética, à química fina, à mecânica de rrec.isão e, quiçá, ao softhware.
Como se -isso não bastasse, o COI,- Conselho de Desenvolvimento IriduStrial- ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, estabelece que só poderão fornecei'
mhiluifrlas hidrelétricas as firmas poSsuidoras do CRF
- CertifiCado- de Registro de Fabricação. Só quatrO firmas de pequeno porte e pouca eXperiência foram registmdas. Precisamente as empresas de maior experiência
no ramo, Bardela, Voigt, Mecânica Pesada, Siemens, etc.
não puderam, por isso, se qualificar, numa concorrência
aberta pela COELBA, na Bahia,
O Sr. _Benedito Ferreira Senador Roberto Campos?

V, Ext me_ permite, nobre

O SR. ROBERTO CAMPOS nobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr. Benedito Ferreira- Eu tive o privilégio, conce~
di do ror V, Ex', de ser um dos subscritores da representação que V. Ex• encaminhou ao Procurador-Geral da
~cpública. __ Na oportuni~ade, não indaguei de V. Ext,
- mas, agora: fealmeote, acode-me a oportunidade da indagacào. Qual~__ o ponto de vista at~al do Executivo? Hã
mllnifes(ações do Ex&1ei:tHssimo- Senhor Presidente José
sa-rney no sentido d_e reestabelecer o principio e a traw
diç11o brasileira de foi-talecer a iniciativa privada, a livre
empreSa, sem dúvida alguma. Mas não _sei se esse ê o
pensamento do Governo. Ê verdade que a medida, realmente. foi oportuna, da parte de V. Ex•, porque, na-Comiss-ão- que trata do restabelecimento das prerrogativas
do Congres~o Nacional, já se cuida de incluir o cargo de
Procurador-Geral da República sujeito à aprovação do
Senado, o que daria, inequivocamente, maior indepenw
- dência ao Procurador~Geral da República em relação ao
--Executivo. H~yeria um comprometimento do Procura~
dor com os doj~_~od~res, o que lhe daria a independênCia
que, lameilhvelmente, parece-me que não tem atualmen-te: Porque, no caso, corri um homem da confiança do
Executiyo, estritamente do Executivo, fica este" com a
prerrogativa, com direito de fato de conslderar aquilo
que é bom ou que é ruim, aquilo que deve oll·não _deve
ser sUbmetido ao Judiciário, mesmo em se tratandO de
princfpios consagrados na Constituição. Mas -fica reser·
vado. repito, e gostaria de em repetindo, enfatizar, ao
Poder E_x~cutivojulgar çia conveniência, Porque me pa·
rece que essa represenração, salvo melhor juízo, porque
leigo, só teria curso e_ chegaria ao julgamento do Supremo Tribunal Federal se assim ~ntender o Executivo. ~
CSsa a indagação e, ao mesmo tempo, o registro que faço
dos trabalhos que vêf11- sendo desenvolvidos naquela Comissão, que vern se-esmertando, sem dúvida alguma, em
-aprimorar o funcíôilamento das nossas instituiÇões.
Mas, voltando ao ponto inicial, já que V. Ex• caminha
para o desenvolvimento do texto e da substância do seu
pronunciamento, crê V. Ext que t~rfamos efetivanl.ente,
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por parte do atuar Governo, um ponto de vista favorável. não quanto ii idéia mas, pelo menos, que ela fosse
submetida ao julgamento do nosso excelso pretório. Esta
é a minha colaboração.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito obrigado,
nobre Senador, Sua argUição contém dois pontos: o priw
meiro é uma indagação sobre o pensamento do Poder
Executivo. Obviamente, como homem de Oposição, não
seria eu mais autorizado para essa difícil e sibilina interpretação. porque, pelo que noto no comportamento do
Executivo, há uma diferença entre o pensamento e o
comportamento. O pensamento tem sido anunciado pelo
Presidente Sarney da seguinte maneira: remoção do autoritnrismo e asserção da primazia da iniciativa Privada e
da liberdade empresarial como .. motor de crescimento".
O comportamento é diferente. Temos tido uma reafirmnção do autoritarismo em váriOs casos setoriais. E certamente O qUe existe, atualmente, no ramo da informática, é uma severa mutilação da liberdade empresarial
pois, como já indiquei, são várias as liberdades violadas.
Concordo com V_ Ex• em que a Procuradoria Geral da
República está hoje em posição ambígua. Essa ambigüidade de posicões foi reconhecida pelo próprio Dr. Sepúlveda Pertence em seu discurso de posse. Disse ele que a
Procuradoria Geral tem duas funções, às vezes conflitantcs. Uma delas é a advocacia do Executivo, portanto, a
defesa do Poder Executivo e, a outra, que lhe cabe também legalmente, é a função de fiscal da juridicidade dos
atas dos diversos Poderes, inclusive, do Poder Executivo
em suas relações com o Legislativo. Nesta segunda
função é necessário ter absoluta independência, Um
meio de assegurar essa independência - talvez uma con~
diçào nec!!s_sãria conquanto não suficiente- seria precisamente, como indica V. Ex•, que o Procurador·Geral da
República fosse nomeado por mandato definido, sob
arrovaçào do Senado federal. Isso lhe permitiria agir,
também, na defesa dos cidadãos que podem se sentir fe~
ridos pela injuridicidade de atuação dos Poderes da Rew
públic<l.
Espero. como V. Ext, que a sugestão da Comissão de
Prerrogativas seja acolhida nesta Casa, no Congresso
Nacional e aceita pelo Poder Executivo. Não se trata de
sanção do Executivo, de vez que as emendas constituciow
nais são pr-o-mulgadas pelo Congresso.
Continuando a minha linha de racioncínio, Sr. Presidente. sobre os perigos dessa pululação de reservas de
merendo, mencionarei que ontem me veío à mãos uma
coisa ainda maiS bizarra. Um projeto em curso na Câmara dos Deputados e aprovado, estranhamente, na Comissão de Constituição e JUstiça, que estende o conceito de
reserva de mercado ao cori1.ércio varejista, abrangendo
deste "artigo de uso _corporal" ··sanduíches", "material
para escritório" e "aparelhos de som". São 44 grupos diferentes__ de produtos de consumo popular, que seriam
ohjetos de reserva de mercado no comércio varejista, -ob~
viamente com grave dimin~icão da concorrência e grave
rrejuízo para o consumidor. Mesmo as empresas que
aqui já estejam íns::taladas, se tiverem mais de 30% do
capital total em mãos de não residentes no País, não poderiam mais se expandir. O texto é impreciso, não se
sabe bem _CO~O definir U!Jla "empresa de COmércio varew
- jista", poi-(jue a grande- maioria das empresas pratica
amDãS-as atividades. a de afãcado e a de varejo. Mas
Cúrefour, _Nestlê, Johnson e Johnson, McDonald, e
Vá tia-s outras ·organizaçõeS -de comercialização - talvez
mesmo; sei lá, a Souza Cru:z:, na medida em que tenha alguma aiTvídade de varejo, -estariam proibidas de se ex~
pandir. E ficaria Vedado eo ingresso de capitais novos, se
issO íin-plicasse em quatquer parcela acionãria com poder
votante. Até parece qüe o Brasil deixou de ser um País
escasso de capitais.A continuarmos assim, meus senhores, o Brasil se fechará inteiramente_ a capitais de risco, limitando -se a_
mendigar empréstirilos, que, d~ antemão, se declara incapacitado para pagar. Lembremo~ nos de que, no caso dos
eri1Prêstiinos, ao contrário do capital de risco, não é suprida tecnologia nem experiência organizacional; esses
são bens que teriam de ser comprados à parte, agravan~
do o custo __ do empréstimo.
O segundo assunto, Sr. Presidente, que gostaria de
mencionar é a aprexentação, pelo Poder Executivo, do
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PLANIN -

Plano Nacional de Informãtica e Auiõ·

mação. cuja submissão ab_CongresSO Nacional é prevista
na Lei de Informática. Infelizmente o Presidente não nos
enviou. também. o plano alternativo do Ministério das
Comunicações que foi apresentado ao CONIN. Devemos solkitá·lo ao Executivo para que façamos um julga·
menta ponderado da matérja_e_ conheçamos as divergências honestas que ex.iSteffi dentro da administraçãO -federale que pertubam, obviamente, a eficiência do mecanismo,

Primeira coisa_ a d_i_zer so_b.rJ;._o PLA NIN é que não é
plano nenhum. Não tem as características mínll:riáS-aeplano, características que, como -planejador do Programa de Metas do PAEG...e•.do.Plano Decenal, aprendi se~
rem os requesitos iridispensãveis de qualquer plano: esrecificacão Clara_ dos objetivos, com hierarquização de
prioridades: indicação de fontes e usar de recursos; anãli~
ses de custo~benefícios; especifiCação do agente de imple~
mcntaçào, público ou privado, com indicação dos incen~
tivos, se os houver; e tributos, se pertinentes, cronogra~
ma de execução e mecanismo de controle e avaliação.
Metade, pelo menos, Sr. PresidenteLdo PLANIN é um
simples passeio histórico Pela evolução da informãticã
brasileira, com muito ufanismo e -pouCa aValiação críti~
ca. Mesmo como his_tória é mã literatura. Nele, a SEI
avoca pura si mesma o mérito de desenvolvimentos que
foram devidos a outros Min-istérios e orgãos da admini:S-_
tração. Não fornece nenhum_a Cõmparaçã_o internacionil
que permita situar nos~o desempenho no contexto munM
dia!. Esse desempenho pode ser bom ou mau, mas, para
ser apreciado na sua inteireza, é preciso que seja comparado com o que está ocorrendo na cena mundial. Basta
notar. para efeito de comparação, que, partindo de uma
base já enorme, o valor da produção de hardware nos Estados Unidos cresceu de 100% de \982 para 1983, e de
11% de 1983 para 1984. (Este último ano foi bastante deprimido pela semi-saturação de vários segmentos do
mercado). Taxas explosivas de crescimento s_e verificaram em outros países onde o espirita empresarial nativo
não foi amordaçado por intervenções burocrátiCas do
tipo SEI. A luz desses d-ª@_s, __a_s_ taxas de crescimento de
que a SEI se orgulho não compravam o sucesso do diri-··
g:ismo estatal.
Outro grave defeito do P"~A NIN é a deliberada assimiliação das telecomunicações à informática são coisas
intimamente ligadas- os franceses já cunharam mesn].O.
a expressão ..telematique- mas necessitam de tratamento distinto; o processamento e estruturação de infor:.
mações é objeto da informática; e a transmissão de informações é objeto das telecpmunicações._
O Programa Alternativo do Ministro das Comunicações, infelizmente não acolhido pelo CONIN, pareceme bem mais sensato, pois ensejá uma descentralização
de atribuições, botando as coisas nos seus lugares, como
era aliás a intenção do Congresso ao passar á Lei n'i'
7 .232, que previa a répã.rtição de atribuições, sofrendo,
nesse particular, um desavisado veto presidencial.

O CÚNIN, segundo esse p\arlo descentralizado, agiria
através de cinco subcomissões permanentes: a Subcomissão de Incentivos e Fomento, na qual teriam, compreensivelmente, predominância os Ministérios da_ Fazen-da e
do P_lanejamento; a_-ª_ubcomissãq de Política Ind_ustr.iale
Tecnológica, na qual atuariam prin-cipalmente o Minis_tério de Ciência e_Tecn-ologia, o Ministério de lndústria e
Comércio. o MinistériO de Comunicações e _o EMFA; a
Subcomissão de Politica Regional onde t~iarn ~oz mais
pronunciada o Ministério da Faze_nda, SEPLAN, o Ministério do Interior e a Secretária Ger3l do Cons_elho de
Segu_r..mça Naciorial; a_ Subcomissão de Normas e~ Padrões. onde dominariam, compreensivelmente, aliãs, o
Ministério da IndúStria e·comérçio, o da Ciência e Tec:nologia e o de Mina-s e Energia; e, finalmente, a Subcomissão de Direitos Individuais e Públicos, onde teriam
assento e voz predominante, o Ministério do Trabalho, o
'das Rdações Exteriores e a Secretãria Geral do Conselho de Segurança Nacional.
E.~sa decenlraJização de análise, utilizando a mâquína
existente e a experiência já adquirida por cada um dos
Miilistérlos. permitiria· ao CONIN exercer, realmente,
uma tarefa de_coQrden.aç~p, e_ não de simples ratificaçãO,
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pela falta de familiaridade de Ministros individuais com
·as complexUs matérias a discutir.
- Muito obrigado. (Muito bem!}Brasflia, 24 de outubro de 1985
Exmo. Sr.
Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence
DO. Procurador-Geral da República
Nesta
--~enhor Pro~urador-Geral,

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex• a petição anexa, em que demonstra se a inconstitUCiOtlãHdãde de
vários_di_spositivos da lei de informática (Lei n'i' 7.232, de
29M 10-84) e do Decreto-lei nq 2.203, de 27-12-84, assim
como de decretos correlatas, infirmados por inquinação
semelhante.
Anexados se econtram, também, relevantes pareceres
da lavra cios Professores Hely Lopes Meirelles e Manoel
Gonçalves F. Filho, que versam a matéria com a competência e a objetividade que lhes é peculiar.
-A petição em causa é subscrita por doze Senadores e
42 Deputados de variadas filiações partidárias.
--co-rtf6 é do conhecimento de V. Ex•, o projeto do Poder Executivo, do qual resultou a Lei n'i' 7 .232, foi encaminhado ao Congresso pelo governo anterior, sob o regime de urgência "urgentíssima" de 40 dias (art. 51,§ 2'í'),
·apesar de inúmeros apelos de parlamentares ao Exmo.
Sr. Presidente João Figueiredo, para que lhes_ fosse dado
prazo maior de julgamento (pelo menos o prazo de 90
dias previsto no caput do art. 51), atenta a extreina complexidade técnica da matêria.
Sob o regime da Comissão Mista bi-cameral, não houve tramitação pelas Comissôes de Constituição e Justiça
de ambas as Casas, vocacíonalmente aparelhadas para a
· apreciaç!o de questões de constitucionalidad~-Isso explica as repetidas infringências da Carta Magna, sublinhadas a, "argUição" anexa, e estigmatizadas
nõs pareceres--dos respeitáveis constitucionalistas antes
citados. Releva notar, ainda, que a votação no plenário
do Congresso foi feita simbolicamente, pelas lideranças,
sem consulta prévia aos liderados.
Como V. Ex• sabiamente aponta, em seu denso e esmerado discurso de posse (publicado no Correio Braziliense de 23-3-85), a Procuradoria Geral da República:
além de sua responsabilidade de advocacia da União, é
também resj)onsãvel "pelo Ministério Público perante o
Supremo Tribunal, a Justiça Federai Ordinãria e a Jus~
tiça Eleitorill"- o que, continua V. Ex~--:- "lhe postula
independência política, na medida em que o coloca, freqtientemente, como fiscal (na ãrea civil, como na esfera
penal) da jurisdicidade da atÜação dos Poderes da República".
É:_Q aspecto da ..juridicidade da atuação dos poderes
da República" que se focaliza na petição em caUsa, que
esperamos mereça o acolhime_nto de V. Ex•, propiciando, assim, aos a.rgiiintes a possibilidade de acesso ao julgamento final do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 119, I, 1, da Constituição Federal, que estabelece
a competência daquele colendo órgão para se pronunciar
sobre:
.. a representação do Pro~urador-Geral da República
por inconstitucionalidade, ou para a inte'rpretação de lei
ou ato normativo federal ou estadual."
Aproveito a oportunidade para renovai- ~V. Ex• protcs.tos da minha alta estima e mui consideração.
Exm<? Sr. Procunidor Geral da República
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE--:- Lei n9 7.232, de 22 de outubro de 1984 (Lei
·de Informática), Decreto-lei n{! 2.203, de 27 de dezembro de 1984 e demais diplomas normativos infrale"gais, reguiamentadores da legislação de informática.
Roberto_ Campos (PDS - MT), Raimundo Parente
(PDS.-:- AM), Benedito Ferreira (PDS- GO), Fãbio
Luce!:la (PMOB- AM), João Lobo (PFL- PI), Helvídio Nunes (PDS - PI), Jorge Kalume (PDS- Aq,
Luiz C;.~valcante (PFL - AL), Odacir Soares (PDS .:..:
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RO). João Calmon (PMDB - ES), Alexandre Costa
(PDS - MA), Roberto Wypych (PMDB- PR), Jonas
Pi?heiro (PDS - MT), Emílio Peroodi (PD~ - RS) ,
Cristin'ó Cortes (PDS- Mn, Maçao Tadano (PDSMT), JoSé Carlos Fonseca (PDS - ES), Renato Jl?hnsson (PDS- PR), Antônio Osório (_PTB- PA), Antônio Amaral (PDS- PA), Jutahy Junior (PFL- BA),
Cláudio Phitomeno (PFL- CE), Alc::ides Lima (PFLRR), Rita Furtado (PFL - RO), Gustavo de Faria
(PM FB - RJ), Edison Lobão (PDS - MA), Paulo
Guerra (PMDB - AP), Pedro Correa (PDS - PE),
Raul Bernardo (PDS- MG), Júlio Martins (PMDBRR). Armando Pinheiro (sem partido - SP), Ricardo
Fiuza {PDS - PE), Gerson Peres (PDS - PA), João
Carlos De-Girli (PDS- PE), Albino Coim-bra (PDS MS)~ José Cuiza Maia (PDS - PI), Delson Scarano
(PDS MG), Celso Carvalho (PDS- SE), Oonzaga Vasconcelos (PFL - PE), Siqueira Campos (PDS - GO),
Salles Leite (PDS - SP), Amaral Netto (PDS- RJ),
Diogo Nomura (PFL- SP), Gioia Junior (PDS- SP),
Salvador Julianelli (PDS - SP), Eduardo Galil (PDSRJ), Aécio Cunha (PFL- MG), Bonifácio de Andrada
(PDS - MG), Osvaldo Coelho (PFL- PE), Ricardo
Ribeiro (PF'L - SP), Bayma Junior (PDS- MA), Arnald_o Maciei (PMDB- PE), Augusto Franco (PDSSE); Felix Mendonça (PTB- BA), Hélio Correia (PDS
- BA), Senadores da Repúblíca e Deputados Federais
que esta- subsCrevem, vêm, respeitosamente, à presença
de V._ Ex•. visando à finalidade prevista no art. 119, I,
"1" da Constituição Federal, argUir a inconstitucionali- dade dos seguintes diplomas normativos infraconstitucionais: Lei n~ 7.232, de 29-10-85 (especificamente Os art.
2'. 3•. 6•. 7•, 9•. !0, li, 12, 13, 14, 15, 16, 17, !9, 20, 21,22
e 23), Decreto-lei n'~ 2.203, de 27-12-84, Decreto nl'
90.754, de 27-12-84, Decreto n9 90.755, de27-12-84 e Decreto n'i' 90.756, de 27-12-84, Decreto n~' 9l.146, de 15~385, Oecreto n'1 91,171, de 22-3-85, Decreto n{!91.229, de
6-5-85 e Decreto n'i' 91.443, de 12-7-85, o que fazem fundados na violação de princípios jurídicos e preceitos
constitucionais, pelos diplomas legais e infralegais enumerados, que passam a demonstrar medíante os argumentos e in~erpretações jurídico-sistemáticos expostos a
seguir.
I. Inconstitucionalidade dos art. 1~> e 31', Lei n~'
7.232/84, por ferfir o princípio Constitucional da Liberdade de Iniciativa (arts. 153, §§e 28, 160, item I, 163 e
170 da Constituição Federal).
Inconstitucional é a Lei n~' 7.232/84, nos seus artigos
2~> e.3 9 , por lesar o principio jurídico-constitucional da liberdade_ de iniciativa e, por Con"Seqüência, tambêm o
princípio da liberdade de empresa, os quais consagram,
no ordenamento jurídico brasileiro, a descentralização
da economia, sob o modelo social, admitindo a intervenção e a atuação económica do Estado somente na hipótese de indispensabilidade para o bem comum.
2. CaracterizaMse a inconstitucioilalidade da Lei n'i'
7.232 de 1984, por instaurar a intervenção do Estado no
domfnío econômico, sem que se afigure qualquer uma
das hipóteses prey:ístas pelo art. 163 da Constituição da
República, haja vista que o "interesse nacional", alegado
no art. 29 da lei de informática, constitui un:;t nrninus" em
relação à segurança nacional, e, por outro lado, descartada é, preliminarmente, a hipótese de incapacidade da
iniciativa privada para desenvolver, com eficãcia, o setcir
de informática. Encontravam-se, por conseguinte, violados os princípios da liberdade de iniciativa e liberdade de
empresa, insculpidos nos arts. I 53§§ 23 e 28, 160, item I,
163 e 170, ante a abrangência do conceito de. "atividade
de in[o.rmáti_c_à~ e _4os princípios nortefldores dJJ "Política Nacional de Informática", contempLados nos arts. 29
e 3'i' da Lei n\> 7.232/84, os quais ensejam a intervenção
do Estado no domínio econômico, mediante o controle
estataJ de toda a 'ativídade econômica, ao arrepío do preceituado nos arts. l63_e 170 do Texto Maior.
J. De fato,~ artigo 2'i' da n{! Lei n'i' 7.232/84, ao definir
a .. Política Nacional de Informática" e estabelecer os
seus princípios, prevê a "participação do Estado nos setores produtivoS, de forma supletiva, quando ditada pelo
interesse nt~cional, e nos casos em que a iniciativa privada
não til'er condições de ('luar ou por eles não se i'nteressar (item II, do art. 29, grifou-se).

Outubro de 1985

4. Ora, a disposição normativa acima transcrita
afronta, direta e contundentemente, a mosofia económica adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que,
em sua Lei Maior, afirma:
Art. 160. A ordem económica e social tem por fim
realizar o desenvolvimento nacional e a justíÇa soCfal
com base nos seguintes princípios:
--1 -liberdade de iniciativa;

.

tr!!i:ho do seu livro "Comentários à ConstituiÇão Brasileira", assim se pronuncia:
"O dispositivo em estudo- no caso, o art. 153, §
· 23 - cons:igra a liberdade de trabalho em sentido
amplo, ou seja, reconhece a liberdade individual de
-~-exercer quarquer espécie de atividãde socialrri.ente útil.

ArL 170. Ãs empresas privadas compete, preferencialmente, com o estímulo e o apoio do Estado, organizar e explorar as atividades económicas.
§ J'? Apenas em caráter suplementar da iniciativa privada o Estado organizará e eXplorará diretamente a atividade e_conómica (giifou:..se). No capítulo dos Direitos e Garantias Individuais a
Constituição da República preceitua:
Art. 153 A Constituição assegura aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade, dos
direitos concernentes à vida, 'á liberdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
§ 23. É livre o exercício de qualquer trabalho, oficio
ou profissão, observadas as condições de capacidade que
a lei estabelecer.

§ 28.- É aSsegurada a liberdade de associação para
fins lícitos. Nenhuma associação poderâ ser dissolvida,
senão em Virtude de decisão judicial.
S. Detendo-se n_a a_nâlise do § 28 do art. 153 da Lei
Maior, o preclilrojuriSta Pontes de Miranda define o instituto jurídico "associação", nos seguintes termos:
"No sentido_ do texto brasileiro, associação ~-que
compreende a política, moral, religiosa, de ensino ou cultural, de lucro (económica) ou de caridade- é toda coligação voluntária de algumas ou muitas pessoas físiCas,
por tempo longo, com o intuito de alcançar algum fim
(lícito), sob dir~çãa unificante" (in: Comentários à Constituíção de 1967 com a Emenda n'? 1, de 1969, tomo V,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2• edição, 1971, pág.
608).
. - -

.~.'As' ~~~~e:s~. d~ ·i~d·ú~t~i~· ~~. d; ~-~~6~~i~· ~~·e· ~ã~
explorem serviços públicos adquirem direito de funcionar, e a vedação de funcionamento pode resultar de decisão judici~ria, ciu proferida por autoridade administrativa, contra cujo ato não houve_ int_e_rposição de recurso
administrativo ou propositura de remédio jurfco_ judicial" (idem, pãg. 613).
No que respeíta, portanto, à liberdade de associação
-consagrada no§ 28 do art. 153 - , a Carta Magna é
particularmente cnfátíca ao estabelecer que, atendido o
requisito de licitude do objeto, as associações somente
poderão ser dissolvidas por setença judicial, respeitado o
direito adquirido, desses, de funcionar (cfr. Tópico II,
item 6 e segs. desta Petição).

6. Interpretando os ·preceitos constitucionais retroapontadas, o ilustre mestre constitucionalista, Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em parecer elaborado
para o Sindicato da Indústria de Aparelhos Eletrônicos e
Similares do Rio de Janeiro, datado de 3-9~84, citando
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rui rião invocou o fundamento d8. segurança nacional, nem evidenCiou a incapacidade do empresaria_do brasileiro para desenvolver o setor de produção,
comercialização e prestação de serviços técnicos de
informática, para-respaldar o ato interventivo dessa
lei no domínio econômico." (Cfr. doe. 11, pág. 12,
em anexo.)
E_con_çlYi:.

'Jtú: ..

'A~~-·
Sã~. r;c-~Ú~d~~ ·~ i~t~~~~~ã~ no domínio
económico e o monopólio de determinada indústria ou
atividade, mediante lei federal, quando indispensável por
motivo de segurança nacional ou para organizar setor que
não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de Competição e de liberdade individuais (grifou'-se).

E, desenvolvendo a interpretação do dispositivo cónstituciOnal, supramencionado, manifesta-se, Pontes de
Miranda, acerca da dissolução compulsória da,, .. associação", asseverando que esta, nos termos previstos na
Constituição Federal, compreende a " ...eficácia da decretação de nulidade, anulação, resolução, rescisão ou
revogação ou cassação" (idem, pág. 61 I) ·e preceitl~a:_
.. E vedado aos poderes públicos qualquer limitação
preventiva da livre foimação d_as associações. Nem a lei
pode excetu_ar tal regra ...
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Do preCerto em exame, resulta, também,- a liberdade de empresa.
Na verdade, a empresa, ou melhor, a liberdade
de empresa é a combinação da liberdade de trabalho
com a liberdade de associação .. ," (Parecer emanexo, doe. 10, pãgs. 25/26.)
~E;

mais adiante, afirma:

~·Reconhece, portanto- a Constituição Federal
__ _ _':""::, _çomo p~jmeiro princípio na Ordem e_c_onômica, a
- liberdade de trabalhar num determinado campo ou
de se associar para trabalhar numa determinada ati~
vidad<õ'' Qdem, pág. 26.)

--=E, continua, o mestre, a sua lição:

"Mais, a Constituição brasileira- em que pese a
prática - e certamente por causa dessa prática teve o cuidado de afirmar o primado da iniciativa
privada sobre a atuação económica do Estado. Está
isto no art. 170, que- sublinhe-se- não tem sfmile
no· -direito anterior...
Obviamente, é em função desse princípio e de seu
corol_ário que se há de inte~pretar o art. 163, que
- abre a Porta para ã intervenção e atuação do Estado
no domínio económico. Põe ele exceção à liberdade
de iniciativa, exceção à subsidiariedade da atuação
estatal, e como ê curial toda exceção se interpreta
resirúivimente. O que nele vem, portanto, não Pode
ser objeto de entendimento amptiativo ...~·__ (ldem,
págs. 26/27.)
7. Depreende-se, porém, da leitura da Lei n~>
7.232(84, que esta teve inspiração diametralmente oposta à emanada da Constituição Federal. A idéia-base da
J!;ü!.e info.n11~a__d~_ql!e toda ativid~de económica
encontra-~e_subj ug~d-~ à autorizaç~o exp-r:ess_~ <!o_~~a~o_.
-qUe a controla,--S6 a Con-sen-tindo à iniciativa privada Õos
-t_Çritlci$~ÇQri_di.Çdes. que lhe aprouver.
8. Esse entendimento é corroborado pela amplidão
que é dada, pela Lei n'? 7.232/84 (art. 3~>),-ã atividade de .
itifõrmá.tka, a-qual jiass:a·a·oompreender todas as atividades económicas.
Nesse sentido é o ensinamento do preclaro Prof. Manoel Gonçalv~s Ferreira Filho:
·'Tal qual está, alcança- atividadede informática - todas as .atividades econômicas, eis que a informática em todas se insin-ua pelo acelerado progr~so que enseja ... " (Idem, pág. 29.)
E conclui:
~·~.não

é exagero afirmar que quem controlares-

---- w~ .~tivjd~ades _controj~~-t_o!f_a.,_~_q.Q..mia. que o ór~

gãÔ que controlar-ãs atividades de informática con- trotará todas as empresas e terá à sua mercê a liberdade_ de em presa, a liberdade de iniciativa, a livre
jni_ciativa, a -liberd(l_de __ de:_ass:ociação, Q direito- de
proPriedade ... " (Idem, ibidem.)
9~ Constata-se,_ portanto, que a definição de informática na lei é tão abrangente que subordina ao Estado
todo.s os equipamentos industriiiis de algum porte- até
mesmo artefatos -domésticos e brinquedos - , todos os
'insumos", ~ qu_e i_~cluiria todas as matérías-primas minefãls a nível eletrónico. Além disso, esse controle não se
ref.tringe __à r!:.Q.Q!!_ç-ªq_,_ -~!l}_pJ'~Jidendo,__!.ª_!llbÇ_m, -ª$__~--
portações C: ift!p_Qr!ações, .a_ ope_ração e comercia1i4_ação,
alcãrlçãndo mais ou menos 70% do PIB brasileiro.
10. _Analisando a Lei n~ 7.232/-84, o insigne jurisconsulto Hely Lopes Meirelles, em parecer datado de 12~985, observa:
4

que

''Na exposição de rriOtivOsacompanhou o
projeto da atual Lei n'? 7.232/84,_0 Executivo Fede-

"Concluímos, pois, que a Lei n~' 7.232/84 é interventiva no dominio económico, sem que se afigure
qualquer das espécies permitidas pelo já Citado art.
I 63, afrontando, asSim, o priricíP"i"o da livre iniciativa, consagrado especialmente pelos arts. 160, inciso
I, e 170, também da Constituição da República." (Idem, pág. 16.)
1 I. Não sendo, pois, a intervenção estatal, no selar
de informática, motivada pela segurança nacional e,
muito menos, por falta de capacjdade ou competência da
iniciativa- privada para desenvolvê-la eficazmente, constatada é, de forma óbvia, a inconstitucionalidade dos
arts~-21' e)<:! da Lei de lriformática, por ensejarem a ingerência do Estado no domínio económico, fora dos casos,
expressa e taxatíYamente;j>revistos no art. 163 do Estatuto Maior, devendo, portanto, ser reconhecida e declarada, pela Corte competente, o vício maior de que padecem esses dispositivos normativos.
II. Inconstitucionalidade dos arts. 9~. 10, 11, 12, 13,
1_4, li~ ),§___da l,.eicn,_7 ~2:32/84 e do art. 1~ do Decreto-lei
f!~:~:ZQ3l84 •. _Q_os __cr_!ax~1Jl. t.:x~ções ~m_ matéria prevista,
exaustivamente, nos arts. 89, parãgrafo único, 173, 174
da Constituição da República, violando, destarte, os
princípios constitucionais do direito adquirido, isonomia, liberdade de iniciativa e liberdade de empresa (arts.
153, §§ !9, 39._ 23, 28, l60, item I, 163 e 170).

A Lei n'? 7.232/84, em seu art. 12, define~ "empresa
nacional", estabelecendo que" ... são empresas jur[dicas,
constituídas e com sede no País, cujo controle esteja, em
caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas residentes
e domiciliadas no País, ou por entidades de direito públi~
co interno ... ".

2. Invadindo a área de competência específica da legislação comercial (Lei nço 6.404, de 15-12-76), a legislação de informática inoVa: no "conceito de empresa nacional e desnacionaliza as sociedades de capital aberto, o
que foi objeto de tentativa de remediação pelo Decretolei nl' 2.203/84, tentativa, porêm, inócua- e infrUtífera,
pois este padece, também, do vício de inconstitucionalidade, conforme ter-se-á oportunidade de demonstrar no
item IO deste tópico e, mais à frente, no tópico IV, desta
Petição.
3. __ Adentrando área que lhes era de todo estranha, a
Lei n'? 7.232/84 e o Decreto-lei n~> 2.303/84 inovam no
conceito de empresa nacional, haja viSta que, nos termos
do art. 300 da Lei n'? 6.404/76 (que manteve a redação do
art. 60 do Decreto-lei n'12,627 /40), "são nacionais associedades organiZadas na conformidade da lei brasileira e
que têm no País a sede de sua administração". Além de
ináYarerii no conceito de-CmpreSã-nacional, os diplomas
normativos citados aditaram a esse conceito os elementos indispensáveis da nacionalidade, residência e domicílio no País-' dos seus sócios e acionistas, e a origem
do seu capital, elementos esses im:xistentes no conceito
constante do art. 300 da Lei n~' 6.404í7t;, em v_igpr.
Nos termos do preceitu.adô--iio···art. 300 da Lei n'
6.404/76, a n~cionalidade_das sociedades anónimas é determinada pela conjugação de dois fatores: organização
segundo as leis brasileiras e sede, no Brasil, da administração de empresa.
4. Como bem observa o prestigiado mestre Hely Lop-es- Meirelles (Parecer citado, doe. 1f, pág, 6), a orientação da Lei n'? 6.404/76 foi ditada pela própria Constituiç5o Federal que, em seu art. 168, § l'i', ao prescrever
que os recur_s_os m_inerais só devem ser explorados pelo
Estado ou por nacionais, refere-sy a brasileiros (pessoas
físicas) e às sociedades organizadas no País, sem determinar, no entanto, a nacionalidade de seus sócios ou acíoni'stas ..
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Por outro lado,

observa~se

que, partindo da

dis~

tinção entre .. empresas nacionais" e ..empresas não na~
cionais", a Lei n'i' 7.232/84, em seus arts. 99, 10, ll, 13 a
2~ estabelece uma ~érie de incentivos fiscais e benefícios

cm favor das "empre!!as nacionais",

discriminando~as

em detrimento das "não nacionais~·, criando, ~o mesmo
artigo", reserva de mercado no seta r de informática, para
"assegurar níveis adequados de proteção às empresas nacionais, enquanto não estiverem consolidadas e aptas a
competir no mercado internacional".

6. Constata-se, por conseguinte, que a discriminação
efetuada pela Lei n~' 7.232/84, fere, frontalmente, o
princípio jurídico de isonomia, princípio este .que deve
ser interpretado tendo em vista situação de_ dir~ito -e de
fato já constituída. Nesse sentido é o ensin.ap:têrito do
ínclito jurista Pinto Ferreira, citado por Hely LOpes Mefrelles:

uo princfpio cons_l_itucional da isoq9mia en_c!=r.r:a
n1lo só o sub-princípió &:-igualdade na:i_leis_a fa~er,
como também o da igualdade diante da le_i_ feita,
comPreendendo todas as regras gerais e dirigindo-se
aos três Poderes_ do Estado" (doc. __ll 1 pág, 9).
7. Donde se conclui que a Lei n9 7.232/84 ao cl~r,_em
seu art. 12, nova conceituação à "empresa nacional",
rião poderia preten-der que, além de invadir área para a
qual lhe falecia competência, COlõcasse, Sob a sua égide,
as empresas já coriStituídas, nos termos das Leis n9s
6.404/76 e 4.131/62, pois"isto configura lesão a- OuTrõpriliCípro-cotlSfitUCiõiThl denominado "direito adquirido", abraçado pelo direito pátrio, no art. 153, § 39, da
Constituição da República.
S. Destarte, adm_itinclo-se a hipótese absurda de alegislação de informática poder;legal e constitUcio'i'lalmente, inovar no conceito de empresa nacional, respeitadas
deverão ser as situações já existent~s, pois, é decorrência
inevitável do princ[pio da isonomia a paridade de direjtos e encargos entre iguais perante a lei, e as denominadas "empresas não nacionais", pela Lei n9 7.232/84~ foram, pelas leis especlficas que a antecederam, igualadas
às "empresas nactonais".
9. Acerca do assunto_ assim se manifesta o ilustre
Professor Hely Lopes Meirelles:
"Assim sendo, as empresas que se constitufrem
no Brasil. com_ observância da legislação _vigente à época de sua constituição, r~onhecer-se-lhes-â ~:11~
dona!idade brasileira, consubstanciando-se em_ _d~
corrência, um direito adquirido, constitucionalmente assegurado, nos termos do§ 39 do art.153 ~oos
sa Constituição ... " (doq. li, págs. 6 e 7).
E, mais à frente, concluindo o seu raciocínio, diz:
"Destarte, chega-se à conclusão de que a Lei n9
7.232/84, em seu art. 12, não poderia dar nova conceituaçilo à _empre.fi:J nacfonql, _para aquelea que se
constituíram com a lei à época --ae sua constituição,
pois isso implicàU desigualar a oportunidade das demais empresas nacionais na_ ~xploração do setor de
informática, rompendo, assim, o princípio coriSITtucional da isonomia.

sobre a "renacionalização" das sock:dades anônimas
abertas, Previsão essa, porém, incosntituciorial, pois,
além de ferir a disposição constitucional contida no art,
55 da Carta Magna (cfr. tópico IV desta Petição), lesa o
pr'ihc"ípio da isonomia ao permitir, nas companhias ·abertas, a participação de sócios "não. nacionais", na titulari-.
dade de I /3 das açôes com direi_to ~fetivo ou potencial de
voto, sem estender, porém, essa permissão às sociedades
fechadas, criando, destarte, uma. discriminação inconstitucional, haja vista que inexiste qualquer adequação
lógico-jurídica entre o "fator discrímen" elegido pela
norma e os objetivos desta.
11. Constata-se, ainda, que o art. ~ da Lei n9
7.:?.3_2f-84, ao e,stabelecer a reserva de mercado (jã menciO!l_achtnQjetn_:~._ l_ deste tópicó), atrita com o art. 163 da
ConstituiÇãO Federal. Este-dispositivo éonstitucional
exige,_ para a concorrência de intervenção estatal no
domín'ío econõmíco, ou instai.fraC[éil:ie monopólio, que
--se caracterii!;e situação que envolva segurança nacional
-ou-incapacidade da iniciativa privada para desenvolver,
eficazmente, a atividade objeto de interv!!nção ou monopólio. Ora, como jã_ sobejamente demonstrado no tópico
I desta Petição, nenhuma dessas situações foi contemplada p_ela.Lei n'1 7.232/84 pata fundamentar a intervenção
que_ enseja. - 12. ~Por último, aponta-se, neste tópico, a inconstitucionalidade da Lei n9 7,232/84, e a do Decreto-lei n'1
2.203/84, Por versarem sobre matéria eXaustiVamente
prevista no Estatuto Maior, ou seja, as I!:Xceções ao
princípiO da liberdade de iniciativa,- consubstanciadas
nos arts. 89, parágrafo t1nico, 173 e 174, hipóteses nas
quais o legislador constituinte faz remissã~ expressa à
nacionalidade dos sócios acionistas; proprietârios, etc.
13. Por todo o exposto, requerem os Peticioriâfttes, a
V. Ex•. que fOrmule representação de liú:OO:stihicionali_dade da Lei n_9 7.232/84 (nos seus aitigos_ a·pontados) e
do_ Decreto-lei n9 2.203}84; ao-=-S-upTeTno Tribunal FedefãJ, Corte cOmpetente para, reconhecendo-lhes a eiva da
inconstitucionalidade, declarar-lhes a invalidade jurídi-

"'-

III: Inconstitucionalidade dos ar~s. 6'>', § 29, 79, 17, 18,
!9, 20, 21, 22, itens 1 e II e 23~-§§ 1'>' e 2'1 da Lei n~' 7.232/84
e_art. 29 do_Decreto 90.754f84, pgr lesão aos pr_in~cípios
-jurídicos da inOelegabilidade de função e da legali~ade
_ (Arts. 69, parágrafo úniCO-e 153, § 29 da Constitujção Federal)._
_ --- ·----- - · -· ·
· -- -·
JncpnstitUcfqnâ.J ê. ainda ·.a ~ei _n97.23~/8~. nos seus
ar_tigos aci~a discriminaáõs, poi transferir~ atraVés da
delegação, competência tegifetante·,- normativa, ao Conft.elho N_aç!Ql)~_(J.e Informática (~<?NIN), ~e_ início prevh;to como órgão de assessoraln6nto d·~ Presidência da
o-= República (art. 59 da Lei n97.2l2/84, que altera o art. 32
do Decreto-lei n9 200/69), e, posteriormente, transformado pelo Decreto-91.146/85, em órgão interministerial
(cfr.tópi~_!V desta Petição.).
2.- ESsa delegação de competência, que se encontra
caracterizada nos preceitos normativos mencionados,
atenta, em primeiro plano, contra o princípi.O da indelegabi\idade de funções, insculpido no art. 69, Parágrafo t1niCo, e. em segurido-plã.no, atinge o princtpio da legalida~
de, consagrado n9 art. !53,§ 29 da Carta Magna;sob_re o
-qual se assenta o Estado de Direito, fórmula a que adere
-o Estado brasileiro, por previsão d_o seu Texto Maior.
·

A lei não pode- insistimos- distinguir e discriminar entre as nacionais, assim cónsideradas tanto
as que se-organizam com capitais e sóciOs exclUsiva-mente brasileiros, qua!'!.to as que se formam segundo
3. ·Tem, o princípio dã. legalidade, como corolário, a
nos~a& !eis, éôfn sede no Brasil, mas com particimá~ i ma: •)1inguém _é obrigado a fazer ou deixar de f~er
pação de estrangeiros, radic~dos ou n,ão_no p_~ís, ou
alguma coisa, senão em virtude de lci", da qual decorre a
com predominância de capitais alieníien-a:s; tal
ilação única plausível de Que, no direito pátrio, a lei ê a
como os conceitua a Lei n9 4.131, de 3-9-62(art. L9).
única_ fonte de obrigaçã<;J, sendo, a função de editar lei,
Aquelas e estas são empresas nacionais para -tOóO_s
nos Estados que_adotanl a teoria_ da separação do exercíos fins e efeitos.
cio _dªs funções estatais, de competênci~ primor~ii~l, do
O que o princfpio da isonomia itnpõe ê a paridaÓrgão (ou Poder) Legislatativo, Que a r_ecebe eni delede de direitos e encar_gos entre iguais perante a lei, de
gaÇ'J.o do Pqder Cotlstituínte, expressão da vontade do
modo que, se a lei igualo_u, para fins empresaiiais, as - povo, !eiítiriio titular do Poder estatal.
firmas genufnãrrtente- brasileiras e as constituídas e
-4. Visando, portanto, à coexistência pa-cífiCa~ -hanhô~
sediadas no 6rasil, com participação ·ou predomínio
- _ nica e independente dos Úrgãos do Estado, criad~s consde capitais estrangeiros, não pode uma lei extravatitucionalmente para-o exercício das funções nas quais Se
gante deslgualá-las, sem a quebra do princípio-consde!iidobra o Poder do Estado, a teoria clássiCa âe tripartitucional da igualdade~.''. __(doc._ 11, pág: 10).
1Lçào__ d<!.S funções estat:tis. evolJ.!.iu para o sistema_ de
"freios e contrapesos" (Chec_ks_ ãnd ba!aitées); segundo
10. No afã de corrigir a distorção jurídica g_er~da
pela Lei n9 7.232j84, o 0J;creto-lei n9 2.203/84 OíSpôs _ _~ ~;,'i;a teof~~·- cada úrgaã6 exerce, a~ipicamente, a função
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do~ ~einais, na medida em que se faça necessário para a
maTiU~enção de ·sua independência,
S. Esse exercfcio atípico de funções, porém, não deve
ser-entendido, em absoluto, como a permissão constitucioTial P<"ira a delegação de função de um Orgão (Poder)
para outro, Entendimento nesse sentido esbarra, inevitavelmente, no preceituado no parágrafo único .do art. 69
da Constituição Federal, que expressa o seguinte comando:

"Art.

6~

Parágrafo úni~:. 'S~t~·o· ·;s· ~~~~~Õ~ ·~;;v"t;;a~ '
n_esta Constituição, ê vedado a qUalquer dos Poderes
deie'gar atribuições ... "(grifou-se).
6. A Lei Mãior ao vedar a delegação de função (Delega ta potestas de!egarinon potest), admite, porém, e:x:ceções., as quais estão, expressamente, estabelecidas no
próprio texto constitucional e que se reduzem a uma só
hipótese: a lei delegaçla, c_çmstante nos arts. 52, 53 e 54.
No mais, a ConstituiÇão da R_epublica prevê hipótese de
exercício atípico de funções (v. g. citados nos arts, 40,
ítetn I, 42, itens I e II e 115, item III).
7. A Lei n9 7.232/84, no entanto, em seus artigos
apontados, claramente descOnhece o comando constitucional e delega a organismo de assessoramento (ou interministedS:l), como o CONIN, a competência para editar
normas, criando .ou restringindo direitos e estabelecendo
obrigações (v.g. arts. 79, itens UI, VIII, Xll, 17, 19, etc.).
8. Depree_nde-se da análise das competências do CONIN, discriminadas nos arts. 6"', § 29, 79, 17, 18, 19, 20,
21, 22, itens I e II e 23, §§ {9 e 29, que a Lei 7.232/84 delegou a este órgão atribuições decisórias, definitivas, alem
de competências normativas, que não se harmonizam,
em absoluto, com sua caracterização quer como órgão
de assessoramen_to, quer como órgão interministeriaL
9. Analisando a inconstitucional delegação de competência para o CONIN, contida na Lei n9 7.232/84, com-enta o ilustre Prof. Manoel GOnçalves Ferreira Filho,
em Parecer já citado (do_c. 10, pág. 23), que a competência prevista no art. 22, ítem II, é flagrantemente inconstitucional por configurar uma "atribuição que, por sua
natureza, há de ser exercida pelo Congresso Nacional
por meio da lei", pois inconcebível é a autorga, ao_ CONIN, da competência, para a fixação da quantia. "sem
p-adrão~ sem mínimo, nem máximo" que "empresas não
.naçionais" _c;!,eyerão aplicar em atívidades d.e pesquisa e
desenvolvimento, para que possam produzir bens e prestar serviços de informática. Do mesmo vfcio padece o
art. 17 da Lei n9 7.232/84, também mencionado pelo
ilustre constítucionalista, ao transferir para o Conselho a
atribuição de fixar percentagem de investimento, pelas
"empresas nacionais", beneficiárias dos incentivos, em
programas de criação, desenvolyimerito ou adaptação
tecnológica.
10, A inconstitucionalidade da Lei n9 7.132/84, nos
termos acima dentJ.nciado_s, é agravada pelo art. 29 do
õéàetõ 9"0:754/84 que, regulametando essa norma primária repete, e, por sua vez, inova, as competêncías do
CONlN, quando, relembrando mais uma vez o principio
d.a legalidade (art. 153 § 29 CF), afirmamos que somente
a lei cria obrigação, e, por outro lado, atentando para a
redação do_ art. 81, III, constata-se que os regulamentos
são adotados para a "Ííel" execução das leis, sendo-lhes
defeso inovar em relação a essas.
li, Pelos _fund3:mentos expostos, reconhecida deve
ser, a incons.~iiucionalida~e- da Lei n9 7~.232/84 e do
Qecreto-lei 2..2'03/84, em seus artigos mencionados, em
f<~ce do que os Peticionantes requerein a V. Ex• que formule representação nesse sentido ao Supremo Tribunal
FederaL
IV-.- Inconstitucionalidade do Decreto lei 2.293/84,
por ferir o art. 55 da Constituição Federal, regulamentando matérià fo.ra do.seu Âmbito de competência: e sem
observânCia dos Pressupostos ConstituciOnais- para ·a
edição dos Decretos-leis.
O Executivo Federal, na tentativa de amainar os exces;;:os praticados pela Lei n'i' 7.232/84, baix,ou _Q
Decreto-lei n9 2.203/84, dispondo sobre a equiparação
das companhias anônimas de capital aberto às "~mpre~
sils naciQn_ci_Ü!;", definidas no art. 12-da referida lei, visandO~ iior i<>sS; via, a ''renacionalizar" as sociedades anômi-
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mas de c:.~ pita! :.~bcrtü que haviam sido desnacionalizadas
pelo art. 12 citado (cf. o tópico II desta Petição).
2. Assím procedendo, incorreu, o Ex.e~utivo Federal,
em nag.rante inconstitucionalidade, quer considerando
os aspectos formais. quer o conteúdo do Decreto em epíM
g:rafe. apesar deste ter invocado o art. 55, item II da Car-

ta Magna. Com efeito, a CõilStituição Federal faculta ao
Presidente da República, em casos de urgência ~de interesse público relevante, expedir decretos-leis, -desde que
este."> não impliquem em aumento de despesa, sobre um
restrito timbito de matérias, tais como: segurança nacional. finanças públicac;, inclusive normas tributárias,
criação de cargos p(tblicos e fixação de vencimentos.
3. Salta à vista que o Decreto-lei n~ 2_.203/84 não se
vê enquadrado em qualquer das hipóteses estipuladas no
art. 55 da Lei maior, assim como, para sua edição, sequer teve, o Executivo, no cuidado de aJegar urgência ou
interesse público relevante, limit_ando-se a mencionar o
item II do art. 55 (finanças públicas, inclusive normas
tributárias), como fundamento_ constitucional o que, em
absoluto. compreende o objetivo do citado Decreto-lei,
qual seja, o da equiparação das sociedades anôminas de
capital aberto às empresas nacionais.
4. Por maior boa vontade que revele o intêrprete, em
nenhum dos itens do art. 55 da Carta Magna, demarcadores da competência do Presidente da República para o
exercício atípico da função legislativa, se enquadra o
Decreto-lei n" 2.203/84. Efetivamente,~os fins persegui-·
dos no Decreto-lei, nem dizem respeito à segurança
pública. nem versam sobre finanças públicas ou nortrias
tributárias e tampouco, se relacionam com a criação de
cargos públicos ou fixação de vencimentos. E, se assim
ocorre. lícito é concluir que portador ê o diploma legal
sob enfoque: da eiva da inconstitucionalidade.

5.

Pelos fundamentos expostos, requerem, os Peticionantes. que V. Ex~ se digne representar, junto ao Supremo Tribunal Federal .. pela inconstitucionalidade__do
Decreto-lei n' 2.203/84, visando à declaração de sua invalidade jurídica.
V. Inconstitucionalidade dec_orrente dos decretos regulamentadores da Lei n' 7.232/84: Decretos n's 90.754
(Alterado pelos Decretos n'>'s 91.171,91.229 e91.443/85),
90.755 e 90.756/84, por desdobrarem as inconstitucionaJida.des do Diploma normativo primário.

As inconstitucionauoaues apomaaas nos tópicos anteriores desta peça, são repctídas e desdobradas nos di pio~
mas normativos infralegais, que regulamentam a norma
primária - Lei n'>' 7.232/84.
-- - 2. IdentificáveiS ~av, f-JVf cunseguínte, ·nos Decretos
n'>'s 90.754. (alterado pelos Decretos n's 91.l71, 91.229 e
91.443/35), 90.755 e 90.756/84, os mesmos vícios de inconsütuciona!idade detectados na Lei n9 7.232/84, e, no
caso do Decreto n'>' 90.754/84, essa civil é agravada pela
inovação que este contém (em relação à norma primária
que regui'Jmenta) no seu art. 2'>', o qual confere ao CONIN novas atribuições que extrapolam as previstas na
Lei n'>' 7.232/84.
3. Destarte, o Decreto n'>' 90.754/84 fere o principio
da legalidade, na medida em que cria direitos e obrigações, inovando com relação ao diploma normativo ao
qual deve se circunscrever, consoante já tivemos oportunidade de afirmar no it~m lO do tópico III desta Petição.
4. O prindpio da legalidade é, também, violado pelo
Decreto n'>' 90.754/84 e Decretos n's 91. t 71 e 91.229/85
que aquele alteram, os quais adentraram matêiia reservada ao trato da lei, stricto sensu, manipulando a compo-
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siçlio do CÜNlN e conduzindo-a a uma desigual represl!ntuçào do Governo e entidades não governamentais,
n~;ssc Qrgjio., C:l,;l_lmi!l?ndo, essa d~igua1dade, com _aprevis::io._pelo Decreto n9 91.229/85, de 16 (dezesseis} repre-senlantes governamentais e apenas 8 (oito)- o que expressa. exutame-nte.a metade dos merribros estatais __L_eJ'I:~~-nJ_~~~~a_ j_ni~_j~!_i~_?-__?ri vada.
5. Constituindo-se, outrossim, os Decretõs n's
90.754/84,91.171,91.229 e9t.443/85, manifes_tação da
atlvidude administrativa, abrangida pelo ato administrativo no sentido amplo, subordinado estarão à lei e ao
controle de legalidade pelo Judiciário, na medida em que
à Administração compete fazer ou deixar de fazer aquilo
que Ulei a obrigue ou a proíba, Nesses termos, há aprevislio do art. 81, item III da Carta Magna brasileira, que
estabd~Ce a cOmpetência privativa do Presidente daRepúblicu para "sancionar, promulgar e fazer publicar as
lc.i.s. expedir decretos e r~gulamentos para a sua fiel execuCãr/' - - - ·

6. O item III do art. 81 da Constituição Federal ao
preceituar que o regulamento visa à fiel execução da lei,
descartou qualquer possibilidade de existência, no ordenamento jurídico brasileiro, do regulamento autônomo,
oU seja, aquele que independe de uma lei para dispor
s.obre determinada matéria. Conclui-se, portanto, que no
- direito pátrio só existe o regulamento secundum legem,
que a esta complementa, conferindo-lhe condições_ de
execução", sêm. no ~nt<into, po~er -alterar-lhe o conteúdo.
7, Citado pelo Prof. Hely Lopes Meirelles, ensinanos o mestre Vicente Ráo, em sua obra "O Direito e -a
Vida dos Direitos":
"Sào os regulamentos prescrições práticas qüe tê_m_ Por fim preparar a execução de leis,
complementando-as em seus detalhes, sem lhes alterar, todavia, nem o texto nem o espírito" (doe, 11,
~ pâgs. 22(23).
8. Por tais fundamentos, requerem os Peticionantes,
a V. EX~. qtie se digne representar ao Supremo Tribunal
Federal quanto à incoilstitucionalidade do Decreto n'
-90.754/84 e áõs neúetos n"s 91.171,91:229 ~91.443/85.
VI. Tnconstituciona_l~dade ~o Decreto n'>' 91.146/85,
por Jcs~~-as>_S rrincípios da legalidade e indelegabilidade
de função_ (ur_ts:-ls) § 2~' e 69, parágrafo único da Constj:
tuição Federatr.--- -As afrontas à Constituição detectadas no Decreto n~'
91.146/&5. sª-o i~_ú!Jl~ras. des,tacando-se, à primeira vistu, -a lesão ao prindpio da legalidade, ao invadir matéria
rese.rvada_ao trato da lei, haja vista que, como já tivemOs
oportunidade de expor, nos tópicos III e IV desta peça,
os decretos são atos administrativos (lato sensu) subordinadõS à -lCí,-eStUfiOó-sempre-emSitU.ãÇãCfinferiOr' a ela- e,por isso mesmo, tendo que respeitá-la, vedada sua contrurie(huie.
2.

Afirma o mestre Hely Lopes Meirelles:
"Advirta-se, por fim, que os decretos não substituem, nem suprem-o-tf ilfOdificam a lei, Quando a suprem, é somente naquilo que pode ser provido por
ato do Executivo. O que foi estabeleddo por uma lei
somente por outra pode ser alterado, em respeito a
hierarquia das normas do ordenamento jurfdico"
(doe. 11, pág. 20).

3. Decorre, pois, dessa sul::imissã6 do decreto- à lei;
que a transferênCia.do CONlN (e mesmo a criação desse
órglio), é, em primeiro plano, ilegal (V. Arts, 5'>' e 6~' da
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L~_in9 7.232/84) e, em segundo plano, inconstitucional,

por atentar contra o princípio da legalidade (art. 153 § 29
du CF}. Çonsta_ta-se, ainda, que o Decreto n"' 91.146f85,

ao transferir a Presidência do CONlN para o âmbito do
Mi_nistério daÇiência e Tecnologia, fé-lo antes de o titulur dessa P-asta Constar como membro do CONlN, o que
_l\Ó_veiQ-oCorrer com <!__ ediçãO dO Dec_reto n~' 91.171/85
(urt. 89). ----,_4. Abeberamo-nos, mais uma vez, nos ensinamentos
do Prof. Hely_ Lopes Meirelles que, acerca do Decreto n~'
91.146/84, afirma:
"A Lei n9 7.232/84 não deu essa competência ao
Pre~idente da República - deslocar a presidência
do CONIN do Presidente da República (art. 6'>', § l'>',
da Lei n" 7.232/84) para o Ministro da Ciência e
Tecnologia (art. 6", A, II do Decreto n'>' 91.146/84)
- , no sentido de transferir órgifo de uma entidade
pura outra da Administração Pública.
A competência administrativa, como requisito de
ordem pública, é intransferível e improrrogável pela
vontade dos interessados. Pode, entretanto, ser dele~
gadi e avocada, desde que o permitam as normas
reguladoras da Administração. Sem que a lei faculte
essa deslocação de função ou de órgão, não é possfv~l_ a modificação discricionária da competência,
por ser ela elimento vinculado de todo ato administrutivó. e, pois, insuscetível de ser fixada ou alterada
ao nuto do administrador ao arrepio da lei.,. (doe.
11. págs. 20(21).

E, cit<indo o eminente administrativista, Caio Tácito,
que advertiu não ser "competente quem quer, mas quem
pode, segundo a norma de direito", o mestre paulista
concl!Ji que ..... a exorbitância de competência caracteriZu abuso de poder". (idem, ibidem).

5-. O Decreto n9 91.146/85 invadiu área de competência primária da lei e, conseqiientemente, assenhorouse, o Executivo, o que constitui violação ao princípio da
indelegabilidade de funções (art. 6'>' e Parágrafo único da
CF).
tl. Há de se ressaltar, a final, a incoerência lógicojurídico-sístemática dos Decretos n'>'s 91.171, de 22-3-85 e
-91.433, de 12-7:..85, c6ffi relação ao Decreto n~' 91.146, de
15-3-85, Essa incoerência e mesmo atrito normativo, desponta com a previsão contida no art. 6'>', A, li do Decreto
n" 91.146/85 (transferência da presidência do CONIN
para o Ministro titular da Pasta da Ciência e Tecnologia)
que é contraditada pelas disposições contidas nos Decre~o~ _n"' 91.171 e 91.433/85, na medida em que esses dispõem que o Ministro de Estado da Ciência -e Tecnologia
exercerá a "Coordenação dos assuntos de competência
do S:ONIN". enquanto o Presidente da_ República,
presume-se, exerc~~~ a Presidência desse Conselho (v.
art. I'>' dos Decretos n<1s 9l.l71 e 91.433/85).

Respaldados em todos os fundamentos expostos n.os
tópicos l a VI desta Petição, requerem os Peticionantes,
respeitosamente, a V.Ex' que se digne, no uso de sua
competência constitucional, representar ao Pretória Excelso sobre us inconstitucionalidades apontadas na Lei
n~ 7,232, de 29-10-84, no Decreto-lei n9 2.203, de27-1284 1! nos Decretos n9s 90.754, 90,755, 90.756, todos de 1712-84, e-~no DeCfeto n9 91.146, de 15-3-85, visando à extirpação deSseS- díplomas normativos, eivados do v[cio
da inconstitucionalidade, da ordem jurfdica brasileira.
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O S"R. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Sen_ador Nelson Carneiro.

mérclo, e ex-Presidente do Banco do Brasil Ângelo Calmoo--de Sá, eminente _empresário e Presidente do Grupo
Eco'nômíco que ê, atualmente, um dos mais sólidos con·glomerados de_ pujantes empresas que atuam nos mais
impQ_i'tantes segmentos econômíco-finari&ifos e comerciai_s d.Q_P_;!.js.

0 SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pro!luncia o se·
guinte _d_í_s_c_!,!_ffi_Q_j_- Sr. Presidente, Srs. Se_nãr;tõres:
A legislação protecionista -da infância, enfrentando
um dos problemas sociais roais comple11:os em qualquer
sociedade, pela delicadeza das situações que pode ocaA concessão do título de "Homem do Ano de 1985",
sionar, precisa aperfeiçoar-se constantemente, para aten- _
que lhe foi outorgado pela Brazilian-American Chamber
der aos vários aspectos da questão, apesar do atual CódiofCommerce, em New York, a 4 de outubro do corrente
go do Menor, fruto de nossa iniciativa,_ ter proCuràdo
- ano, foi a razaão de ser da homenagem que reuniu, em
dar remédio a inúltiplas situações.
torno de_ ângelo_ Calmon de Sá, _cerca de 430 pessoas-Chama-nos a atenção sobre 0 problema a VereadOrapresidentes e di retores das entidades r"epr~entadas, além
Glória Soussim Guedes Pinto, da Câmarã Mu~nicipal de-- - de-cmpresârios dos mais diversos setores e inúmeros autoridades, administradores, e personalidades do mundo
Volta Redonda, quando nos adverte:
;;ocia\ e político.
"A legislação de Proteção à Mulher se preocupou, meritoriamente, com vários aspectos, entre os .
quais o que dispõe sobre a instalação de locais apropriadç.s para a guarda dos filhos da empregada,
conforme dá notfcia a: Portaria DNSHT n9 I, de 15
de janeiro de 1969, publicada no DO de 24 de janeiro de 1969, versando sobre creches. _Colocações gerais, contidas na referida portaria, agasalham, de
certa forma, a preocupação do legislador sobre aqude aspecto.
Todavia, a prática tem demonstrado situaçQ_es
embaraçosas, quando a guarda e responsabiiidade
do menor recai Sobre o marido, isto porque os benefícios contidos na citada Por_taria, por sua situação de varão, não se apficam ao bem-est_ar dos fi·lhos sob sua proteção."
Não nos parece caiba a iniciativa legislativa sobre a
matéria que já tem tratamento em regulamentação adje-:
tiVa. A solução do problema suscitado está em emitir-se
uma portaria em que o DNSHT altere os termos daquela
de 15 de janeiro de 1969, a fim de ~~e o atendimento em
creches seja mais a"lPlo, a fim- de corrigir- a presente si·
tuação, em que trabalhadores enfrentam situações cor.~
trungedoras, insuficientemente protegidos pela CLT ou
pela LOPS ou mesmo pela pouca amplitude da regulamentação dos dispoSitiVos legais existentes, vHfáOdo a
acudir as ne_cessidades dos assalariados, qualquer que
seja o seu sexo.
.- ___ _
No caso suscitado pela nobre Vereadora, traia:sê -dê-proteção aos direitos das crianças, que ·não podem ter
tratamento público diverso, em caso de separação coiljugal - cada vez mais freqUente- conforme estejam sOb
a proteção do pai ou da mãe, Acima de tudo está a prç_teção que lhes. deve o Estado, em nome da comunidade,
quando se torna um trulsmo a afirmação de que a infânciu encerra o futuro do País.
Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lorival Baptista.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As classes empresariais da Bahia, através de 14 insfituiçõcs diferentes, promoveram, no dia 24 de oututro
passado, em savaldor, no Ba[tia Othàn Palace, por iniciativa da Associação Comercial d~ Bahia, um jantaT em
homenagem ao ex-Ministro de Estado da Indústria eCo-

Seria i_J:t1possível e desnecessário enumerar as person_ali.dudes que se reuniram para homenagear em Salvador,_
o "Homem do Ano de 1985", Ângelo Calmon de Sá. Desejo, upenas, referir-me a algumas personalidades que
identifiquei por ocasião do jahtar. São as seguintes: Governador João Durval Carneiro, Ministro Antonio Carlos Magalhães, Generªl Enio Sena, Vice-Almiranete
Muri!o Cruz Lima, Magnífico Reitor Germano TapãcOt,
Magnífico Reitor José Simões da Silva, RobertO Bornhausen.,_luiz Viana ~eto, Irmã Dulce, Professor Jayme
Sá M~ne~es, JQsafá M~rinJ:to\ Noberto Odebretch, Alberto Catar ino, Milton Tavares, Luiz_fischer, José Costa Falção, Vítor Gradin, Mario Gordilho, Jorge- f..irls
f'rdre, Adalberto Coelho, e Kleber Pacheco.
As instituições integradas nas homenagens tributarlãs
ao ilustre .Prc5idente do Grupo Económico,- aliâs o 169
brasileiro a receber o honroso tltulo de "Man of the
--'--ye;.u", concedido apenas a duas personalidades doBra-·sil e· dos t~lüdos unidos que,_~nualmente, mais se destacaram pch1s reSpectivas ContribUições ao desenvolvimento econômico e ao bem estar social dos dois Países, - fo-i-ani as seguintes. Âssociações Couú:rdal da Bahia, Federação _das Indústrias da Bahia, Federação do Comér~i.o
da BUfila, Federação dos Agricultores da Bahia, F~de
ruçã-o do Direlores Lojistas da Bahia, Associação Baiana
de Criadores, Associação Brasileira das Indústrias de
Cucau, Associação dos pirigentes Cristãos de E~presas
çlu B~hi:i,-Assõci.li.ÇãO-dos Dirigentes de Empresas Imo~
bifiárÍas da Bahia, Centro de Indústrias da Bahia, COini~
lê de Fomento Industrial de Camaçari, Conselho Nacio~
nu\ dos Produtores de Cacau e Sindicato dos Bancos do
-Estado da Bahia.
Na oportunidade, usaram da palavra a Irmã Dulce, a_
qual agradeceu o apoio que os indigentes, en'fermos,
crirmças e velhos, por ela assistidos, sempre receberam
da parte de ângelo Calmon de Sá, como principal benfeitor de suas obras sociais; o Dr. Juvenalito G1,1smão_ de
Andrade, que em nome das vária,s ínstítuiÇões associadas, delineou o perfil biogrâfico e trajetórià de ângelo
C<.~Jmon de Sá e o Governador João Durval Carneiro,
que se associou às ho~enagens ao seu insigne conterrâneo e amigo, acentuando a justiça do prêmio -que lhe-foi
conferido, pela Câmara Brasileira-Norte Americana do
Comércio; como ''Homem do Ano de 1985".
-Desejo agradecer, aO Presideiite da Associação Comercial da Bah_ia, Juvenalito Gusnlão de Ãridrade o conVite Com que ·me distinguiu, em nome das mencionadas
entidades,_ para participar da excepcional homenagens

realiz:,1du' na B::~hia, qiJe representou na verdade, o coroamentO du-qUe foi JeVãd<fa efeito-em New York.
Solícito a incorpora-ção ao texto destas sum~rias con-

siderações, do discurso anexo de saudação ao homenag.cado. proferido pelo ilustre Presidente da Associação
Comerdal da Bahia, que soube interpretar, com eloqUência e objetividade, os sentimentos de admiração, estima e respeito do povo baiano, pela figura exponencial
de flng:elo Ca-liTJi:m de Sá, como empresário, administra-

dor e homem públko do qual a Bahia e o Brasil inteiro se
orgulham por se tratar, indiscutivelmente, de um homem
de hem e cidadão exemplar, incansável protagonista do
desenvolvimento nacional e do bem estar do povo brasileiro. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOURfVAL BAPTISTA:
A Tarde -

Sábado, 26 de outubro de 1985

UM IIDER DO EMPRESARIADO
Juvenaliro Gwunão de Andrade

No jantar que catorze entidades empresariais
q_fcrecercm, anteontem, ao ex~ Ministro Angelo Cal~
mon de Sá, o presldeitte da Associação Comercial
da ~ahia,_.Juvenalito Gusmão de Andarde, proferiu,
em nome daqu~la_s instituições, o discurso que a seguir publicamos.- Nessa oração, o presidente da
ACB, utém de justificar a homenagem, situa a posição do empresariado em face do momento nacional.
"t: honra para mim e para a Associação Comerciul da Bahia, falar pelas entidades que prestam esta
h_omenagem: a F'ederação das Indústrias do Estado
da Bahia, a Federação do Comércio do Estado da
Bahia, a Federação da Agricultuta do Estado da
Bahia, a Federação dos_ Diretores Lojistas da
Bahia, u AssãciàÇão Bahiana dos Criadores, a Associução Brasileira ·aos Exportadores de Cacau, a Associação Brasileira das Indústrias de Cacau, a Assow
ciução dos Dirigentes Cristãos de Empresas da
Bahia, a Associação dos Dirigentes das Empresas
da-Indústria Imobiliária da Bahia, o Centro das Indústrias da Bahia, o Comitê de Fomento Industrial
da Camaçari, o Conselho Nacional dos Produtores
de CUcU.u e -o- Sindicato dos Bancos do Estado da
B:1hia.
Difícil é emprestar uma conotação particular a
uma homenagem a quem, no longo da vida, tem recebido, justa e intensamente tantas, Ainda assim, a
dusse empresarial, pelas suas entidades representativas, resolveu, mais uma vez, demonstrar, de público, que nunca é demais quando se homenageia todo
aquele que lhe serve de s(mbolo, de parâmetro, na
medida em que reflete a competência, a probidade e
a cficác;ía, requisitoS inarredáve.is para o exercício e
bom êxito, da vida empresarial, como acontece com
o Dr. Angelo Sã.
A honraria que lhe foi prestada pela BrazilianAmerican Chamber of Commerce, outorgando-lhe
o título de "Homem do Ano de 1985", deve ser vista
não como urn nB.sh, ou instantâneo, mas silii, como
um dos pontos altos do filme. de sua vida, rodado
cm flash back.
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compartilh•unos o objetivo comum de fortalecer o
democrático -dentro do hemisfério e assegurar o bem-estar económico dos nossos cidadãos".

A vida do homem Ãngelo Sá, em seus múltiplos

'-~p-rocesso

as.rectos, desde a sua origem, revela dotado de todas

as ~uulidades que o fariam chegar onde chegou,
proJetando a certeza de que muito, ainda poderá ascender, o homem público e o empresário Privild.o.

~

Parace-nos próprio, pois resgatarmos a memória
do engenheiro civil da Construtora Odebrecht, para
pt1ssarmos pelo superintendente do Centro Indus-

trial de Amtu, secretário da Indústria e Comércio
do Estudo da Bahia, secretário da Fazenda, presidente do Banco do Brasil, Ministro da Indústria e
do Comércio da República, membro do Conselho
Monct:lrio Nacional, uma vertiginosa e fulgurante
carreira. Se. assim, foi na vida pública, não menos o
foi na vlda privada, marcando o Banco Econômico
com a velocidade das transformações e do crescimento, com o mesmo ritmo qUe marcara)!. SUa vida.
Por onde quer que tenha passado, deixou sempre
u sua marca, sem nunca ter sido tragado pela vertigem das alturas, nem seduzido pelas miragens criadas pelos áulicos eventuais.
Tem feito de sua vida Uma profissão de fé no trabalho e buscava levar seu credo a todos, Não tem
avaramente, guardado para si as experiências e as
inform-ações de vida. Antes, sempre, procurou
transmiti-las aos seus companheiros de modo a deixar. em todos nós a sensação do seu querer partilhar, ajudando a formar melhores líderes empresariais na nossa comunidade.
Assim, tem procedido nas reuniões das diversas
entidades de que participa e todos os seus pares dão
esse testemunho.
Daí por que tem merecido o respeito, o apreço e
admiração de todos quantos com ele têm conv:ivido.
Hoje, a figura d_o Dr. Ângelo Sá, como empresário e homem público, ultrapassa as fronteira-s do
País, para chegar à comunidade internacional, onde
desfruta, também, do maior prestígio.
A sua presença em reuniões do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, como autoridade governamental, já se tornara mar<:<ante, no esforço de
promover o aprofundamento do diálogo entre esses
pulses, procurando semp-re demonstrar aos nossos
irmãos do Norte, a potencialidade bmsHeira, a: ótima opção de investimento que era o Brasil e a cxce- _
lência de País hospedeiro. Mas, também, d'outra
parte, huscuva assinalar que era preciso compreen~
der o pupel que o Estado desempenh<lva nos países
em desenvolvimento. como o nosso, não podendo
colocar-se absolutamente estranho, fora das negociações entre o capital estr-ãrige1ro e·o Cilpifal privado nacional, sobremodo quando se discutiam issócim;ões. de joint-venturc c nos cohtratos de transferência de tecnologia, pondo destaque na necessidade da proteç-ão da empresa privada nacinal, mesmo
tJUando lhe enfatizavam, quC o grande bem ou patrimônio de uma empreSa n5o ê o seu capital, mas
sim sua tecnologia.
Assim, com o peso de sua autoridade,·com a
marca da credibilidade c da sinceridade que inspira
u tl)dos. fa:.da <lssinalar a necessidade de compreender as mutações das regras econõmicas_e_ajusta determinação do nosso País na busca do crescimento.
E a sua voz - nesse relacionamento - gãnhou
mLlior dimensão quando assumiu a presidência do
Conselho Empresarial BraSil-EstadoS Unidos, no
ano passado, c, agora, com o prêmio .. Homem do
Ano'' pois, como ele ressaltou em seu discurso na·
qucla solenidade, o prêmio simbolizava tambêm os
"esforços dos que dividem conosco a missão de fortificar a nossa aliança, tiio necessária à pa7. e prosperidade mundiais", sem antes deixar de assinalar, ao
mencionar os laços que o unem aos Estados Unidos:
"Embora distíritos no passado histórico e cultural e em diferentes estágios de desenvolvimento,

Assim,_D~. _Âl)gelo.Sá, é extr~m<:~mente significa~
tivo para nós que V. Ex~ tenha tratado no seu discurso daquele evento temas da maiorgravidade no
relacionamento Brasil- EUA, como livre comércio,
protecionismo e barreiras alfandegárias, taxas de juros e divida externa, pois temos a certeza de que as
suas abalizadas pondemções, com a marca da credibilidade e d_u sinceridade com que sempre lhes f:::~lou,
conTa vinculação do Banco Económico com mais
de 200 instituições financeiras americanas, hão de
pesar em suas reflexões.

Nüo se pode, pois, deix.:u de assinalar que as suas
colocações sobre a questão do nosso comércio bila-- tàaf com- os EUA gUnham maior expressividade ao
considcmrmos o contexloJocal em que fofam pronunciadas.
Na verdude, disse V. Ex•, "nosso superávit com
os Estados Unidos é, por natureza, ilusório, dado
que remetemoS màis do que o dobro do nosso saldO
comercial, via transferência de pagamentos por tec-- nologiu, dividendos e serviços da dívid::l. Este fato
contrusta ugudamente com a situaçãO de algumãs
nações dcsenvolvidus, que mantêm significativo supe-rávit comercial e de serviços com este País, mas
que continua a se engajar em práticas- comerciais
dcsk:ais''.
Essas são falas de autênticos líderes, que têm estatura, dimensi:ío, legitimidade e estofo para diZer as
suas verdades sem receio algum, pois, conhecem,
exatamente, a medjdu do crescimen-to de sua responsabilidude e a proporç~o em que ocorre.
São de_ homens como-V._-EX• que o em~resariado
privado nacional precisa para qu-e continue a luta
cm-defesu da li\Te iniciativa, contra_o_ avanço do Es- ta do, _quer na _esfera __ econômic<~. quer ~a esfera jurídiCu.. _Naquela, através-de suas "empresas de eficácia
duvidosa e do seu poder regulamentador; nesta,
com a crescente restrição à liberdade de contratar.
Mas, em umbas, com uma desenvoltura que faz dos
velhos monarcas infantes aprendizes em matéria de
·- ad~inistmção de Estado.
Por sobre isso, ou por c:.tusa disso ou estimulado
por isso,_ b Estado nlio se contém. E, mesmo dissociado,_ cm visível ruptura com os anseios da sociedade impõe que esta financie os se-us, no mínimo-, discutíveis obje_tivos. E o faz, de modo a gerar um depauperamento du sociedade como um todo, indivíduos e empresas. E, cxatamente, porque se sente senhvr <tbsoluto dos seus súditos, sequer oferece à discussUo os serviços qae deveriam ser prcst<Jdos e se a
~'c-oruunidude estádi~posta <J pag<!f por isso.
--- -A hlgcrência do Estado na vida do cidadão já se
revela por demais insuportável, fato que é agravado
. peht não-gerução de ações c.lpazes de <tumentar a
smisfação pes:>ual c o bem-e.-.tar social do povo.
Nilo se tem dúvidas de que as _excelências de um
regime devem ser medidas pelo grau de satisfação
pessoal, de realização pessoal e de bem-estar sociaJ
que gera, dentro de um clima de liberdades política
e econômica, seguramente, não há outra alternativa,
senão a firme opç~o pelo regime de economia de
merCJdo, dentro de um capitalismo democrático, no
qual a emp~esa possa cumprir a sua verdadeira
funç;lo social, de. gerando riquezas, serviços, empregos e rendas, ser fonte de bem-estar, e o cidadão
poss<1 realizar o seu projeto de vida dentro de suas
potencialidadeS e u.splr-açõ&s, diiinte da igualdade de
oportunidade.
Mas nada disso acontecerá se os empresários,
mais do que vigilantes, não atuarem no processa de
decisão dos destinos políticos. E essa atuação reflete
a a.çào política empresarial, com o conseqUente posictonamcnto do empresário na cena política.
Se c:1bc, sem diivldU, às entidades representativas
do empresariado ''desenvolver uma política de

Quinta-feira 3I

4271

atuação e influência junto fls áreas decisórias, nos
:imbitos ft:':deral, estadual e municipal, com vistas ao
aumento da capacidade de participação do empresário na vida políticu do País", cabe, de igual modo,
ao próprio empresúrio não se furtar às missões para
as quais venha a ser convocado.
Não se pode, nesse instante da vida nadonal,
esquccer~sc que estamos :ls vésperas da discussão
dos rumos definidores do nosso futuro, rumos esses
que serão traçados na Assembléia Nacional Constituinte, que, em sendo livre e soberana, tudo poderá
fazer, inclusive, muôar a ordem pofítica jurídica e
econõmica.
Nào podemos desconhecer que amplos setorcs da
comunidade já sc-orgowizam para fazer valer as suas
~oncepções e fazer prevalecer os seus interesses.
- rrTipõe-se, portanfo, que a clLJsse empresarial se
orgunize, também, politicamente, e busque nos seus
quadros os verdadeiros líderes que possam bem
representar-lhe, pois ninguém, melhor do que eles,
será cupaz de defender os nossos intere.~ses, na medida em que falam a mesma linguagem, conhecem
os nossos propósitos, partilham de nossas preocupações c, juntos, buse<tm os mesmos ideais.
E imperativo que exerçamos toda a nossa capaci~
dade pan1 demonstrarmos o acerto de nossas idéías
t:': que queremos o melhor p<Jru o nosso País, para
nossa terra e para nossa gente. E nada melhor do
que O exemplo.
E nesse contexto, nesta perspectiva, que avulta a
figura de Ângelo Sá, pelo quanto ele simboliza em
termos de concepçlío moderna e atual do novo empresário e da nova empresa, reunindo, pois, todas as
condições de empenhar, à frente, a nossa bandeira
cm postos da maior expressão em nossa comunidade.
Hoje, portunto, os empresários-presentes, seus
;tmigos, homenageiam ni'io apenas um compunheiro
seu, mas um líder da classe, um símbolo da iniciativa Priv<.~du ex i toSa e da -luta da política empresarial
competente.
A Bahht se orgulhu de V. Ex~, Dr. Ãngelo Sá, e o
Brasil se sente honrado cm té.-lo em destaque na sua
História.
O SR. PRESIDEI'"TE (Jost:. Fmgelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar :1 presente sessão, de.~ig
n<ln-do para a sessão extraordinária de hoje, tis 18 horas e
30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA

.....

--4-1Discussão em turno UriTco, da redução fin<tl (oferecióa
pcl:1 Comissão de Redu~ào em seu Parecer n" 867, de
!985). das Emendus do Senado ao Projeto de Lei da Cámdra n" 54, de !984 (n" 880/79, na Casa de origem), 'que
dü nova redação uos arts. Jl' e 4" da lei n" 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concess:lo de assistência judiciária ~os necessitados.

Discussão cm turno único, da rcdaç:lo final (oferecida
pela Comissão de Redaçiio em seu Parecer nl' 863, de
19g5), do Projeto_dc Rcsoluçào n~' I 14, de !985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolts, Es.tado
do Mato Orosso do ~ui, a ~ontratur operação de crédito
no valor de cri 7.5 f8.456.912 (sete bilhões, quinhentos e
dezoito milhões, quatrocentos e cinqüen!a c s_eis mil, novecentos c doze cruzeiros), pi.lra os fins que especifica.
O SR. PRESIDENTE (José Frugelli)- Está
da a scssiio.
(Le~·ama~se

encerra~

a sessão às 17 horas e trinta minutos.)
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Ata da 212:;t Sessão, em 30 de outubro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. José Fragelli.
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SeNADORES:

Gaivão Modesto- Aloysio Chaves --:-_Hélio Gueiro~
-Alexandre Costa- Alberto Silva- Helvídio NuneS
-José Uns- Martins Filho- Ma reandes GadelhaAderbal Jurema - Cíd Sampaio - Nivaldo Machado
- Curlos lyra - Luiz Cavalcante- Albano Franco lourival Baptista- Passos Pôrto- Luiz Viana --João
Calmon - José fgnácio Ferreira - Nelson Carneiro ---::
Amarai Furhm - Benedito Ferreira - Mauro Borges
- Roberto Campos- José Fragelli- Carlos Chiarelli
- Alcides Saldanha - Octavío Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ~ lista de presença causa o comparecimento de 29 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sr. }<?~Secretário irá proceder à leitura do Expediente.
Ê lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Senhor P_residcnte da República submetendo à de<Jiberaçlio do Senado a escolha de nomçs indicados para
funÇlio cujo provimentO depende de sua prévia aquies~
cência;

MENSAGEM
N• 259, de 1985
(n'i' 541/85, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Sen_ad_Q Fed~
ral:
De conformidade com o Artigo 42, item III, da Cons~itüicão, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos~
• ;as Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
3érgio de Queiroz Duarte, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto _à República da Nicarágua, nos
termos do§ 29 do Artigo 24, e o Artigo 39 do Decreto ·n~'
91.658, de 18 de se~embro de 1985.
Os méritos do Ministro Sérgio de Queiroz Duarti~ que
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 29 r:le outubro de 1985. -José SJu:n~-:
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
SÉRGIO DE QUEIROZ DUARTE
Rio de JaneirofRJ, 17 de novembro de 1934.
Filho de A ry de Queíróz Duarte e Celuta de Queira~.
Duarte.
__
Bacharel em Administração Pública, Escola de Adminís~
tração Pública, FGV /RJ.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Soci_ais, FD~Niterói.
Curso de Preparação à Carreira de· Diplomata, IRBr.
Curso de AperfeiçOamento de Diplomatas, IRBr.
Estágio na ONU.
Professor de Organização e Administração de Chancela~
ria, Curso de Prática Diplomática e ConSular, 1975.
Cônsul de Terceira Classe, 27 de fevereiro de 1958.
Segundo~Secretário, merecimento, _24 de outubro d~
1961.
.
Primeiro-Secretário, merecimento, 30 dejunho de 1968..
Conselheiro, .merecimento, l"~ de janeiro de 1973.

Ministro _de Seeunda Classe, merecimento, 26 de setembro de 1975.
- ·
AsSisteÕte do Chefe do D~partamento de. Adminis~
tração, 1960/61.

~is~~~~a-~ri~~~:~!:rt~~-e~~~~djunto

para Assuntos

CP,efe, in_t~ri_!!O, da Divi~ão de Comunicações, 1968/69.
Chefe da Dívisão de Cólnunicações, 1969/70.
A3sessor-_QQ ?_l~ll_ejament9 ~Coordenação _Administrativa, Depã.rtamento Geral de Administração, 1974. Chefe da Divisão do Pessoal, 1974/79.
Chefe, substituto, do Departamento Geral de Adminis~
lracão, 1974, 1975, 1976 e 1977.
Roma, Terceiro-Secretário, t 961.
-Roma, Seg_u_~do-S~~retário, 1961/6
Roma, Chefe do SEPRO, 1962.
Buenos Aires, Segundo~Secretário, 1963/66.
Buenos Aires, Chefe, interino, do SEPRO, 1964.
Genebra, Delegação Permanente, Segundo-Secretário,
1966/68.
Washington, Primeiro~Secretário, 1970/73.
Washington. COJ"l5elhe-iro. 197~174
Genebra, Escritõrio do Representante Especial dÕ Brasil
para Assuntos de Des~rmamento (BRASDESARM),
Ministro Conselheiro, 1979/85.
·
Cõfili$Sãõ-de Tabela de Represe"ntação, 1958 (membro).
Có:ffiissão de Ã..dmissão de TarefeirOs e Cont'ratados do
DASP, 1958 (membro).
Grupo de Trabalho de Transfef"êricia do MRE para
BrasOia, 1959 (membro).
VI e VII Reuniões de Consulta dos Ministros· das Relações Exteriores d_os Estados Americanos, San José,
1960 (membro).
Reunião da Aliança dos Produtores de Cacau, Roma,
1962 (membro).
Grupo de Ti-abalho de Elaboração das Instruções para a
Delegação do Brasil à XXIV Sessão do Comitê de Pro~
dutos de Base da FAO, 1963 (men)~ro).
Assessor do Representante do MREjunto ao Ministério
Extrª"ordinário para a Reforma Administrativa, 1963.
I Conferência Interamericana sobre Programas Volun~
tá rios na América Latina, Buenos Aires, 1965 (membro).
Reunião d~ Comissão Especial para a Reforma da Carta
·cta OEA, Panamá, 1966 (membro).
IV Sessão. da Junta de Comércio e Desen:volvil):leilto da
UNCTAD, Gé"iteOra: 1966 (membro).
·
XXVIII SesSão do Comitê Executivo, XXVI Sessão do
Con.s.elho e ·Parte_ Final da XIV Sessão do Subcomitê de
Orçamento e FiÕanças do CIME e XVI Sessão do ACNUR, Genebra, 1966 {membro).
Conferência do Comitê das Dezoito Nações sobre Desannamerito, Genebra, 1966, 1967 e 1968 (assessor).
XXll, XXIV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVII e XXXVIII Sessões da Assembléia Geral da
ONU, Nova Iorque, 1967, 1969, 1971, 1979, 1980, 1981,
1982 e 1983 (membro).
·
Comissão do Exame Vestibular, CPCDfiRBr, 1976,
1977 e 1978 (irilegrãnte).
.
c'()riferêTlCiã~dãs Na-ções Unidas sobre Proíbições e Restrições do Uso de Certas Armas Convencionais que Possam Ser Consideradas Causadoras de Ferimentos Ex.ces~
siyos ou Ter Efei!OS Indiscriminados, Genegra, 1979 e
1980 (sübchefe).
Comissão de Desarmamento das Nações Unidas, :Nova
JOr<lue, 197.9, 1980, 1981,_1982 e-1983 (subchefe).
-êomité~de Peritos das NaçÕes Unidas sobreReiaÇãôei]:
tre D~inpame:nto. e Desenvolvimento, Nova Iorque,
1979, Genebra, 1980 (perito).

Comitê do Desarmamento, Genebra, 1979, 1980, 1981,
1982 e 1983 (representante-adjunto).
Conlerência de AvaliaçãO dâ ConvençifO d(: PrOibição de
Armas Biológicas (Bacteriológicas), Genebra, 1980 (sub~
chefe).
--e-ónferência de Avaliação do Tratado de Proibição de
Colocação de_Armas Nucleares e outras Armas de Destn.i'iç"iio erri"MasSa nó Fundo_do Mar, no Leito dos Ocea~
nos e em seu Subsolo, Genebra, 1983 (chefe).
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil.
Ordem do Rio Branco, _Oficial, Brasil.
Medalha Santos Dumont, Brasil.
Medalha Tamandaré, Brasil.
· O Ministro Sérgio de Queiroz Duarte se encontra nes~
ta ·data n'! exercício de suas furições de Representante
Especial do Governo Brasileiro para os Assuntos de De~ s:armamento nos Foros Multilaterais, com sede em Ge~
nebra.
_Secretaria de Estado das Relações Exteriorees, em
de !985. - Paulo Monteiro Lima, Chefe
de
do Departamento do Pessoal.
(À Comis,'iãO de Relações Exteriores.)

MENSAGEM
N• 260, DE 1985
{nl' 542/85, na origem)

Excdentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-ra!:
De conformidade com o Art. 42, item lll, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Paulo Dyrceu Pinheiro, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de _Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Angola,
nos termos dO§ 21' do Artigo 24, e o Artigo 39 do Decre~
to n9 91.658, de 18 de setembro de 1985. . .
Os méritos do Ministro Paulo Dyrceu Pinheiro, que
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa ele. vada funçüo, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 29 de outubro de 1985. -José Sarney.
INFORMAÇÃO
Curticulum Vitae
PAULO DYRCEU PINHEIRO
Rio de Janeiro/Ri, 25 de abril de 1939.
Filho de Paulo Pinheiro e
Aurora dos Santos Pinheiro.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Terceiro-Secretário, 07 de noVembro de 1962.
Segundo-Secretário, antigUidade, I~' de dezembro. de
1966.
Primeiro-Secretário, merecimento, li' dejaneir'o de 1973.
Conselheiro, merecimento, 20 de outubro de 1975.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de janeiro
de 1980.
Assistente do Chefe da Divisão da Associação Latino~
Americana de livre Comércio, 1963(64.
Assistente do Chefe da Divisão da Associação LatinoAmericana: de Livre e Comércio, 1973/74.
Assistente do Chefe da Divisão de Política Comercial,
1975 da Divisão de Produtos de Base, 1976(77.
Santiago, Terceiro-Secretário, 1965/66.
Santiago, Chefe do SECOM, 1966.
· ·saritiago, Segundo~Secretário, 1966/67.
- Bruxe.Ias, CEE, Sep-undo~Secretâ!io, 1967/69.
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Bruxelas, CEE, Encarregado de Negocias, 1967, 1968, e
1969.

Taipci, Segundo-Secretário, 1970(73.
Tuipei, EnC<Jrrcgado de Negócios, 1970/73.
Taipei, Primeiro-Secretário, 1973.
Londres, Conselheiro, 1977/79.
Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1980/83".
Ottawa, Ministro-Conselheiro, 1985.
III Conferência Ordinária da ALA LC, 1963 (asseSsor).
II Conferência Extraordinária da ALALC, 1964, (assessor).

Missão Especiallls solenidades de posse do Presidente da
China, 1972 (representante).
II Reunião da Comissão -Mista Bfasrrerro-Peruana de
Cooper<Jçào Econômicu e Técnica, Brasília, 1974 (delegado).
Reunião do Grupo de Trabalho incumbido de elaborar o
estatuto do SELA, Panamá, 1975 (delegado)
XXVI Assembléia da Aliança dos Produtores de Cacau, _
Salvador, !976 (chefe).
IV, V, VII e VIII Sessões do Grupo de Países LatinoAmericanos e do Caribe, Exportadores de Açúcãr, Cali,
Panamá, !976 e Kingsron, 1977 e México 1978 (chefe).
X c XI Reuniões Plenárias do grupó de Países LatinoAmericanos e do Caribe Exportadores de Açúcar, Buenos Aires e México, 1979 (chefe).
Missão Especial para representar o Brasil nas cerimônias
dos funerais do ex-Primeiro Ministro Masayoshi Ohira,
Tóquio, 1980 (membro).
Consultas Bilaterais sobre o Comércio de FiOs ôe Seca
com o Japão; Tóqüio, 1980 (chefe).
O Ministro Paulo DYn:eu Pínhciro se encontra nesta
duta no exercício de suas funções de MinistroConselheiro junto il Embaixada do Brasil em Ottawa.
Secretaria de Estado das Rel<lções Exteriores, em
de
de 1985. - Paulo Monteiro Lima,
Chefe do Departamento do Pessoal.
( Ã Comissão de Finanças)

MENSAGEM
N• 261. de 1985
(N9 543/85, na origem)
Excelentíssimos- Senhores Membros do Senado Fede-ral:
De conformidade com o ãrt. 42, item III, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo f~~. do. Senhor
Luiz Orfaõdo Carone Gélio, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da Bolívia, nos
tenTios do § 29 do arL 24, e o art. 39 do D_ecreto nQ
91.658, de 18 de setembro de 1985.
'
Os méritos dO Ministm· L.UiZ-OI-larldo Cúoile Üélio,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa fnformação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 29 de outubro de- 1985. -José Sarney.
INFORMAÇÃO

CURR!CULUM VITAE
Luiz Orlando Caronc Gélio
VitóriajES, !<:>-de setembro de -1932.
Filho de Leonardo Gélio e
Magnólia Carone Gélio.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND - UBfRJ.
Curso de Preparação à Carreira Diplomática, IRBr.
Estágio na OEA.
Terceiro-Secretário, 27 de fevereiro de 1958.
Segundo~Secretário, merecimento, 24 de___outubro de
1961.
Primeiro~Secretário, merecimento, 30 ctejUnho de 1967.·Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 5 de novembro de 1976.
Chefe da Divisão da Amazónia, 1969/73.
Chefe do Dipartamento de Processamento de Dados,
1985.

Viena, Terceiro-Secretário, 1960(61.
Viena, Segund_Q~Sçcret;l_rjo, 1961(63.
Vígl,, Côilsul-Adjunto, 1963/65.
Nova Io-rque, CdnSul-Açljunto, 1965.
Nova Iorque, Çhefe Qo Setor de Promoção Comercial,
1966/68. .
.-La __Paz--1 Primeiro-Secretário, 1968(69.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1967, 1968 e 1969.
Bruxelas, CEE, Conselheiro,_ 1973/76.
Bruxelas, CEE. Encarregado de Negócios, 1974.
lima, Ministrg-=--C_Qns.ellte.iro,_l977/79.
Uma, Encarregado de Negócios, 1978 e f979.
Paris.-_ ~__!_nis!_:o-C_o!~s~l~eiro, lCJ??/83.
Seção Brasileira à Reunião Plenária da Comissão Mista
Brasil-Paraguai, 1959 (membro).
Missão Económica à Bolívia, 1959 (membro).
Comissão de Acordos com a Bolívia, 1969 (chefe, substifufó): ·
Junta de Dovernãdóre5 da AIEÃ e Conferência da mesrii:f Agência-, 1961 e 1962:
A diSPos-iÇão da Secretaria G~ral Adjunta para Assuntos da Europa Oriental e Âsia, r962.
Reunião de Coordenação da Promoção Comercial nos
Estados Unidos, Washington, 1967 {particip.iwte).
XXAssembléiaGeralda UIOOT, Tóquio, 1967(delegado).
II Conferência de Chanceleres dos Países da Bacia do
Prata. Santa CruZ de-la -Sierra; !968 (membro).
Reunião dO ér\.rEABEUSC, -1970 (representante do
MRE).
.. ...
.
I ReuniãQ da Comissão Mista Bras_Heiro-_Boliviana de
Cooreraçã~- E2~nó~i~a e Técnica, La Paz, 1971
(membro).
I Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de
Co_operaç_5_o Eco__D_Qmica_ e Técnica, Lima, 1971
(membro)
I Reunião da Comissão Mista Brã.sileiro-Venezuelana de
Cooperação Econômica e Técnica, CaracaS, 197-1
(membro).
Conversações sobre Temas no Ambito das Relações Exteriores entre o Brasil e a BOlívia, La Paz, 1972 (represen"
tante).
I _Reunião da Conlissão Mista Brasil-Colombian:a de
Cooperaçãg EC~!:J:Qil1L~ e T~nic~, Bogot~, 1972 (delegado).
II XeJJJlià.Q_da_Comissão Mista Brasileiro-Boliviana de
_Caopera:~ão Econômica e Técnica, São Paulo, 1972 (chefe).

Reunião sobre Preservação da Fauna e da Flora AmazóniCa entre o 'Brasí1 e a Colômbia, Brasília, 1972 {delegado).
~ c-o-miiíva ao 'Ministro d~:ISReiB.Ções Exteriores em visitas
oficiais à GuTãrúi-e ao SUriname, 1912 (membro).
Com•_e_rsações Programadas com o Governo da Bolívia
no camJ:?O_ do~ hidroca~_!)()netos_ e em'\- ~mpree_ndJmentos
induStriais correlatas, !973 (delegado).
Comitiva do Presidente da República no encontro com o
Presidente da Venezuela, Santa Elena de Uiarén, 1973
(membro).

Reuni~.o_d.-ªi;!lQçg_nlissã!:Lde. C.o.operação Económica e
Têcnica da Comissão Mista Brasil-Equador, Quito, 1973
(delegado).
Comitiva do Presidente da República no encontro com o
Presidente da Colômbia na fronteira AmazôniCa, -1973
(membro).
Comitês de Produtos de Base e Desenvolvimento da
Confer~!i_Cfª~_S;~t~:sul~ ~ª-üs~:-t975__(Cfêlegadq). _-~ _ ~
Reunião da Comissão Interamericana de Energia Nuclear da-DEA, Lima, 1976 (chefe).
O Ministro Luiz Orlanao Carone Gêilo se encontra
_nesta data no exercício de suas funções de Chefe de Departamento- ae· PrOC~sSaffi"6nto -de Dados: do MT~isf.ério
da~ Rd:.~ções EXteriores._
..
-scc-retarracíe~_Stadogas-R~Iãçõés~Xterío_re.s~--em-- de
de 1~5.- """":' PãUí~MontCiro_I.int~,_Chefedo Departaffiento-de--Pe5SO-ã,:
- (Ã Comissão de Relações Exteriores.)
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MENSAGEM
N• 262, de 1985
(N"' 544/85, na origem)
Excelentíssimos Sen_h_ores Membros do Senado Federui:
De conformidade com o art. 42, item III, da Constituiçà_o, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a___escoJha, _que desejo fazer,_ do Senhor
- Ayrton Gon:Zãles Gil Díe&uez, MiniStro de Segunda
Cl<isse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República Libanesa,
nos termos do§ 2~" do art. 24, e_ o art. 39 do Decreto n9
9L658, de 18 de setembro de 1985.
Os méritos do Ministro Ayrton Gonzalez Gil Dieguez,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da <lnexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 29 de outubro de 1985. -José Sarney.
INFORMAÇÃO

CVRRICULUM V!TAE
Ayrton Gonzalcz Gil Dieguez
Rio de JaneirojRJ, 30 de março de 1929.
Filho de José Gil Dieguez e
Assunción Gonzal~z Vasquez Dieguez.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de
Direilo/UOF.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 16 de julho de
!954.
.
Segundo-SecretClrio, merecimento, 6 de outubro de 1958.
Primeiro-Secretário, antiguid3de, 22 de novembro de
1966.
Conselheiro, titulo. 17 de fevereiro de 1970.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16 de agosto
de 1972_,
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração,
1956.
Secretário do Chefe_ da Divisão do Pessoal, 1956/59.
Ch~fe. substituto; da Divisão do Pessoal. JQ"'iQ
Cheie, interino, da Divisão_ de Orgamzaçã_o, 1963.
A disposição do Secretário-Geral Adjunto para Assun·
tos Americanos, 1963/64.
Chefe, ínterino, da Divisão da América Central,
1964/66.
Chefe da Divisão do PessOal, 1970/74.
Madrid, Segundo-Secretário, 1960/62.
Madrid, Encarregado da Seção Consular, 1960/61.
Casablanca, Encarregado, 1962.
Paris, Cônsui~Adjunto, 1962/63.
Puris, Encarregado, 1963.
Filadélfia, Cônsul, !966/68.
Tegucigalpa, Encarregado de Negócios, 1967.
Assunção, Primeiro-Secretário, 1968/70.
Barcelona, Cônsul~geml, 1974(77.
Kinshasa, Embaixado_r, 1978/85.
República do Burundi, Embaixador, cumulativamente,
1980/85.
R!!pública Popular do Congo, Embaixador, cumulativamente, 1980/85.
República Ruandesa, Embaixador, cumulativamente,
i9H 1/85.
Comissi:io de Reestrutur<Jçào do MRE, 1956 (secretário).
XI SessãO da Assem?1éi3 Geral da ONU, N-ova Iorque,·
1956 e 19_57 (assessor).
Comissão de Transferência da Secretaria de Estado para
o futuro Distrito Federal, 1958 (assessor),
Comissão da Tabela de Representaçã.o no Exterior,
1957/1959 (assessor).
Grupo de Trabalho p<lra a Reforma do MRE,
1958/1959 (secretário).
Grupo de Elaboraçào das Instruções para a Delegação
do Brasil na V Comissão da Assembléia Geral d;:1 ONU,
!959 (membro).
Grupo de Trabalho par<! Estudo do SiStema de Formação e Aperfeiçoamento do Diplomata, 1960 (secretário).
_.Negociações Finãis da Acordo de Migração Brasil§.p<lnha, Madrid, 1960 (assessor)
Encarregado do Escritório Regional do Serviço Brasileiro de Seleção de: Imigrante na Europa, Espanha,
1961/62.
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II Reuniões Anuais Ordinárias do Conselho Interamericano Econõmico e Social (CIE$1 São Paulo, 1963 (conselheiro).
I Reunião de Coordenação de Promoção Comercial do
Brusil nos Eslados Unidos da América, Washington,
1966 (participant~).
Missão Especial a solenidades de posse do Presidente do
Paraguai, 1968.
Comiss1lo Permanente de ___ Çontrole ... de Nom~ções,
1971/1974 (pre..c;ídentc).
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil.
Ordem de Rio Br<,~.nco, Comendador, BrasiL
Ordem de Rio Bnmco, Grã-Cru_z, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dum_ _ont, Brasil.
Medalha Laura Müfler, Brasil.
O Ministro Ayrton Gonzalcs Gil Dieguez se_ encontra
nesta data no exer_cício de suu.s funções de EmbaíXidor
do Brasil em Kinshasa.
________ _
Secretaria de Estado d~s Relações Exteyiores, em ·de
de 1985.- Paulo Monteiro Lima, Chefe do _Departumento de Pcs.,;;oal.
(À Comissão de Relaçõe.~ Exteriores.)

MENSAGEM
N• 263, de 1985
(N9 543/85, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do_Senado Federal:
De conformidade com _o art. 42, item ni, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do senhor
JOrge de Sá Almeida, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Emba:i_-xador do Brasil junto aO Reino da Arábia Saudita, nos
termos do§ 29 do art. 24 do Decreto nv 91.6~8. de 18 de
setembro de \985.
Os méritos do Embaixador Jorge de Sã Almeidã; que
me indUZiram a escolhê-lo para o desempenho dessi elevada_ função, constam da anexa informação do Minis~
tério d_as Relações Exteriores.
Brasília, em 29 de outUbro de 1985.- José Sarney•.
INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE
Jorge de Sá Almeida
Rio de Janeiro/RJ, 9 de abril de 1922.
_
Filho de Marcelino Gomes de Almeida e Maria Leonar_
d a Franco de Sã.
Curso de Língua e Literatura Inglesa, Universidade de
Cambridge.
Curso de Prática Consular, TRBr.
·Curso Superior de Guerra. ESG.
Curso Graduado_ de Ciência Política, Washington.
""Master of ArtS- in Governtneht", Universidade de
Georgetown.
Curso de Atualização da ESG.
Cônsul de TerCeira Classe, concurso, 10 de dezembro de
1943.
- Cônsul de Segunda Classe. antiguidade, 18 de junho de
1951.
Pi-imeiro-Secretário, antiguidade, 8 de junho de 1960.
Conselheiro, título, 28 de março de 1963.
__
Ministro de Segunda ClasSe, merecimento, 26 de julho
de 1966.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 25 de de-zembro de 1977.
.Chefe da Divisão da América c_entral, 1963.
Chefe da Divisão da América SeteflitTonal, 1963/64.
La Paz, Terceiro~Seçretário, 1946/49.
La Paz, Encarregado de Negócios 1 1947 e 1948.
·
Buenos Aires, Vice-Cônsul, 19?0/51.
Buenos Aires, Cônsul-AOjunto~._ 1951/52.
Buenos Aires, Segundo-Secretál:'io, 1952/53.
Copenhague, Segundo-Secretário, 1956/58.
Copenhague, Encarregado de Negócios, 1956 e i958:
Washington, Segtlndo-Seçr~tário, 1959/60.
Washington, Prímeiro-Secretárlo, I960/6l.
Washington. Cons"e;lheiro, 1964/66.
Was~tngton, Ministro-Conselheiro, 1966/69.
Washington, Encarregado _de Negócios,_l966, C9-67 t;_
1968.

Bu_dapeste\ Ministro Plenipotenciário, 1969/73.
Panamá, Embaixador, 1973/77.
_ -~ingston. Embaixador, cumulativamente, 1974.
~ Jnc::uta, Embai.x.ªdor, 1977/85.
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da
Bolívia, 1947 (secretário).
Conferência lnteramericana para a Defesa e Segurança
do Continent~. Rio de Janeiro, 1947 (membro).
Seçào de Segurança Nacional do MRE, 1955 (secretúrio).
Grupo de Trab;.~lho para a Organização do Serviço Nacional de Informações do Conselho de Segurança Nacional, 1955 (representante do MRE).
Reunião do Subcomitê Financeiro, ClME, Genebra,
1960 (membro).
Seçào Brasileira do Grupo Misto de Cooperação Industria! Brasii-Mél(ico, 1963 (chefe)_.
Grupo de Trabalho Preparatório da Conferência In(ernacional de Plenipotenciários sobre Relações ~COmúlla~
res, 1963 (membro).
Instalação da IV Conferência -lnteramericana de Relações Públicas, 1963 (representante do MRE).
II Reunião Anual do CIES. em nfvel técnico, São Paulo,
lYóJ (membro).
II Conferência lnteramericana Extraordinária, Rio de
Janeiro. 1965 (delegado-suplente).
XII Congresso Interamericano de Turismo, Panamá,
·1974 (de1egodo).
· ·
I Conferência Regional Cartográfica das Nações_ Unidas_
para as Américas, Panamá, 1976 (chefe).
Comunidade Internacional da Pimenta •. Jacarta, 1982
(delegado).
VrH Sessão- da Comunidade fnternaciqnal da Pimenta,

Ba1i, 1982 (chefe).
Membro do "The_Natíonal Geographic Society".
Membro do "The National Politicai Science Honour Socletv".
Me~bro da "Associação dos Diplomados da ESG",
Ordem-do Mérito Militar, Gr~nde Oficial, Brasil.
-Ordem do Mérito Aeronáut_ico, Comendador, Brasil.
Ordem de- Kíõ Branco, Grà-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Medalha de Rio Branco, Brasil.
Medalha Laura Muller, Brasil.
Ordem dq Condor dos Af!9~._ BoHvja.
Ord~_m __ de Vascg ~ufíes__ ç!~_!3aib0a-J-_Çirã~~ruz;-Panamá.
Ordem Dan.nebrog, Cavaleiro, Dinamarca.
O Embaixador ~org~ de Sá Almeida se encontra nesta
dtüa no exercíç;io d~_g;!J.as funções de Effibaix.adÓr doBrasil junto à República da Indonésia. ·
SecreWli\__®_EstadQ_Ô.ª-S Relações Exteriores, em âe_::__-_:gç_l98_~ . .....:._Pauli) Mo,nteiro Lima, Chef~ do Departaminio de Pessoal.
-(À Comissao de Relações Exteriores.)
Oficio do Primel:ro-Secretário da Câmara doS Deputa~
dos
-~- N9 700, de 3Ó do cOrrenté, c6mi..micando a aprovação,
sem emendus, do Proje.to de: Lei_do Senado n9_49, de 1980
(ri~''5~71ífS,o, naquei~-CaSa), que revoga-a aHnea e d? parúgrafo úmco do artigo 16 da Consolidação das Lets do
Trabalho.
- ·
(Projelo enviado à ~a_nçã~ em 30 de outubro_ ?e 1985.)

OFICIO
Do Sr. 19-~ecrelúrio da Câmara dos Deputados enca-minhando ü rcvisilo do Senado awtógrafo do seguinte
projela

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
'N• 177, DE 1985
~ ~N9 5.892~85,

na Ca~s_a de origem)

Retifica, sem ónus, a Lei n9 7.276, de 10 de dezembrQ de 1984, que "estima a Receita e fixa aDespesa da União para o Exercido FinS.nceiro
1985''.
O Congresso Nacional decreta:

de

Art. JQ Fica retificada; Sem-·ônu-s;a Lei fl97.276, de
lO de de:t:embro de 1984, que "estima a.Receita e _fixa a
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Despesa da União para o Exercício Financeíi'o de 1985",
no seguinte

ADENDO
2800- Encargos Gerais da União
2802- Recursos sob Supervisão da Secretaw
ria de Planejamento da Presidência da
República

2802.15810312.580- Assístência Financeira
a Entidades através do
Conselho N acíonal de
Serviço Social, conforme Adenda.
Onde se Lê:
PARA
AUGUSTO CORREA
Prefeitura Municipal de Augusto Correa
(sendo 3.000.000 para Assistência Social.)
3.000.000
Leia-s-e:
PARÁ
CAM ETA
Prefeitura Municipal de Cametá (sendo
3.000.000 para Assistência Social.)
3.000.000
Onde se lê:
Cl'ARA
!Ti\i'"IPOCA
A~sociaçào

P_rot_noci9n_ai de Itapipoca

400.000

Leia-se:
SÃÓ PAULO
SAO PAULO
Sociedade Beneficente São Camilo ..
400.000
Art. 2"'

E<>ta lei entra em vigor na data de

sua puhlicação.

Art. 3"'
contrário.

Revogam-se as disposições em
(À

Comissão de Finanças.}

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai tt publicaç::io.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
!"'-Secretário.
Sao lidos .os seguintes

PROJittO OE LEI DO SENADO
N• 326, de 1985
"IntrodUz modifi.caçio na Lei o9 6.708, de 30 de
OUtubro de -1979, para o fim de estabelecer penalldaw
des aos infratores das nOrmils relativas à correção automática dos salários."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I<? Na Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979,
renumerados os seus arts. 17, 18, t 9, 20, 2 t e 22 para 18,
19, 20, 21, 22 e 23, respectivamente, é acresce;ntado o se_guinte ~rtigo sob ,n~" 17:
'"'Art. 17. O descumprimento ao dispOstO nó
art._l9 desta lei, bem como a qualquer norma sobre
a obrigatoriedade de correção automática dos saM
\árias, será punido com multa de valor entre cin-.
qUenta (50) e mil (1.000) ORTN, aplicâvel pelo Mi~
n-istério do Trabalho após autuação regular."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
- Embora modificada em vários aspectos relativos a
índices de correção e a parâmetros de faixas salariais por
diplomas legais posteriore.o;, dentre eles, principalmente,
o Decreto-lei n~" 2.065, o fato é que todo o ordenamento
Jeg;.~J concernente à correção automática dos salários
continua embutido na Lei nl' 6.708, de 30 de outubro de
1979.
Dita lei. t_odav_ia, conforme bem observado pelo Presi~
dente do Sindicato dos Bancãrios no Estado de Goiás, é
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omissa quanto à fixação de sanções, penalidades, contra
os eventuais infratores de suas disposições.
Isto é o que se está procurando sanar através do pre-sente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1985.- Nelson
Carneiro.

LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N' 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979
Dispõe sobre a correção automática dos salários,
modifica a política salarial e dá outras providências
Art._ 17. O Poder ExecutiVo poderá estabelecer, a
partir de \9 de janeiro de 1981, periodicidade diversa da
prevista no art. I11 de& ta lei.
Art. 18. O Poder Executivo, observada a legislação
pertinente, ajustará a política dO salario mínimo aos objetivos desta Lei.
Art. 19. A partir de I'~ de maio de 1980, dar-se-ágradativa redução das regiões em que se subdivide o território naciOnal, a fim tle que seja alcançada (VETADO) a
unificação dQ salário mínimo no Pais.
Art. 20. As disposições dà presente_ Lei não se aplicam aos servidores da União, dos rerritórios, dos Estados e dos Municípios e de suas autarquias submetidas ao
regime da Consolidação das f.,eis _do irRbalho.
Art. 2L Fica revogada a Lei n9 6.147, de 29 de novembro de 1974, e demais disposições em contrário.
ArL 22. Esta Lei entrará em vigor no dia 19 de novembro de 1979, independentemente de sua regulamentação pelo Poder Executívc)," no prazo de 90 (noventa)
diaS, a contar de sua publicação.

(Às Comissões de Consdtuicao e JuStiça e deLegislação Soda!.)

PROJETO OE-LEI D<rSENADO-~
N• 327, de 1985
Dispõe- sobre o título de- livre-docente.
O COngresso -Nacional decreta:
Art. }9 O grau de Doutor, Obtido em cUrsO credenciado ou em curso realizado no estrangeiro,- com diploma revalidado no País, constit~i requisito para inscriÇ-ão
em prova de habilitação à livre-docênia, ressalvados os
direitos dos atuais docentes livres..
Parágrafo úniCo-: O líflilo de livre-docente exprime o
alto nível e a continuidade das realizaç~es_ cientifi9"aS;
culturais ou têcnicas do candld"ato,_ bem como Sua capacidade docente para o exercício do ensino superior.
Art.- 2"' A habilitação à livre·dÚcência serã Concedida ao candidato que lograr aproVação em exame de títu·
los e provas, na forma do Estatuto' ou Regimento da Instituição, ohedecidas ãs. prescrições constantes. da presen·
te lei.
Art. J9 A prova de habititação à livre--docência compreenderá:
r -julgamento de "curriculum vitae";
II -julgamento de tese e respectiva defesa;
III - prova escrita;
I V - prova didática;
V- prova prática ou experimental, quando couber.
§ 19 No julgamento dO.--"curruculum vitae" serão
apreciados em particular, a qualidade e continuidade
da produção intelectual do candidato, constando da
apreciação dos seguintes elementos, quando diretamente
pertinentes à matêria da livre·docência:
a) diplomas e quaisquer outras dignidades universitárias e acadêmicas;
b) estudos e trabalhos ___ científicos, especialmente
aqueles que representem contribuiçõeS de real valor pafã
o avanço do seu campo de conhecimento;
c) atívidades didáticas;
d) realizações de natureza prática ou profissional,
_
particularmente aquelas de interesse coletivo.
§ 29 A tese me11cionada no item II deste artigo deverá constitliír trabalho original e inédito, que represente
uma contribuição de real valor para o conhecimento do
tema escolhido.

a

§ J9 O ineditismo a que se refere o parágrafo anterior não será prejudicado por comunicações anteriores
do candidato que -~ratem sob outra forma parte das pesquisas e conceitos õl-iginais contidos na tese. --Art. 41' As Comissões Julgadoras de habilitação à
· livre-docência serão constituídas de cinco membros, que
· deverão possuir:
I - o título de doutor por curso credenciado ou curso
- realizado nO -eStrangeiro, com diploma revalidado no
País, ou, ainda, titulo de docente-livre, obtido na forma
da Legislação pertinente;
II -produção científica, cultural ou_ técnica de com•
provada excelênciª.
P:::~rágrafo úniCo._ Três dos examinadores integrantes
das Comissões Julgadoras a que se refere este artigo não
serão vinculados à Universidade.
Art. 59 A livre-docência serã conferida pelas universidades ofldaís e particulares reconhecidas, que ofere-cem cur~o~ cred~nciados de çloutorado na mesma ãrea de
habi!ltaçàÕ à livre-docência:
§ 1<:> Na ausência de instituições que atendam ao diS·
posto no caput deste artigo, a livre-docência será conferi~
da pelas universidades que oferecerem cursos credenciados de mestrado na mesma ãrea de habilitação.
§ 29 Na ausência de instituições que atendam aã -disposto no parágrafo anterior, a livre-docência serâ confe-rida por iniver~idades credenciadas para este fim p_elo
Conselho Federal de Educação.
Art. 6<:> O título de livre-docência obtido na forma
desta lei constitui titulaçào suficiente para a inscrição em
concurso a qualquer nível da carreira de magistério no
sistema federal de ensino, obedecida a afinidade de matérias,
Art. 79 CaJ?erã ao Estatuto QU Regimento da Instituição de Ensino Superior dispor sobre os de.mais direitos e Cileveres do livre-docente no âmbito institucíonal.
Art. 89 Em caráter execepcional, admitir-se--â a inscrição cm Prova de h:::~bilitação à livre-docência de candidato que comprove;
1- ter completado mais de dez anos de diplomado
por curso de graduação correspondente;
I I - pelo menos cinco anos de exercício de ati vidades
didáticas universitárias ou extra-universitárias, com pro·
duçào de trabalhos cienttficos publicados, ou grande expciiên-cia profis-stoliàl. ãjU:fzo do órgão superior de ensi·
nó e pe.~quisa, informado, qUanto ao pedido, pelo Con-"
selho Departamental da unidade universitãria correspondente.
Art._.99 Esta_ lei entrará em vigor na data de sua
publicãÇão:.
Art. 10~ São revogadas as disposições em :ontrário.
_Justificação

O presente Projeto de Lei tem como escopo regular o
ínStítUto dã. do_c:_ência livre, hoje reservado pela legislação
do ensino superior aos portadores do título de doutor. A
experiêl_lcia de outros pafses indica gue a pluralidade de
típos de doutomdo correspo-nde a diferentes finalidades
e, dependendo do caso, de diversos patamares da carreira profissional. A livre·docência, conforme estabelece a
legislação vigente, em nosso País, constitui um degrau
surrerior ao do doutorado, servindo de base à seleçào
pará-posiçõe5 mais altas da carreira acadêmica, V1sã.nd0
com destaque o ensino. Visto que o doutorado não constitui a últfma etitpã de prepãi-:ição da vida profisSioilat e
_ não está_ necessariamente voltado pã.ra o ensiriO, Inas,
sim, para a pesquisa, a docência livre; pela natureza das
suas pTovaS, permite a ãvaliação do domínio da· matéria
em amplitude, bem Como de sua capacidade d-Idática: ~
ASSiih, a Proposição r_eúne e aperfdÇciã, qtiin-dO é o-caso,_ disposições que se encontram dispersas -na tegls- ·
laçàa. Neste sentido, dispõe, entre outros aspectos, sobre
aS provas e seus _ObjetivoS e Õs- direito-s do livre-docente,
deixando o necessário espaço à autonomia universitãria.
Poi" outro lado, restringe a habilitação às univeiSidades
que dispõem de maio!- experiência na ãrea, expressa pelos cur_so:; de pós-graduação em sentido estrito.
Ao mesmo tempo, o presente Projeto de Lei visa aresümrar, ein casos especiais, a critério doS órgãos cotegiados da universidade, uma passarela que dê acess_o à livre_docência. como se sabe, desenvolvem-se carreiras que
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não correspondem ortodoxamente à série de graus acadêmicos prevista pela legislação. Nem por isso, todavia,
tais profissionais podem ser ignorados. Ao contrário, os
recursos humanos são preciosos e merecem ser aproveitados quando correspondem a reais capacidades nos
campos do ensino e da pesquisa. Existe a heterodoxia
que corresponde à mediocridade, mas hã também a hete-rodoxia que decorre de pessoas e experiências criativas.
A primeira cumpre ser afastada._ A última deve ser a pro·
veitada. Assim, pois, restaura-se a possibilidade de pos-tulação à docência livre para professores universitãrios e
profissíonais liberais que não sejam mestres nem doutores, como no passado diSpuseram as Leis n"'s 5.892, de 11
de setembro-de 1972, e-6.096, de 5 de setembro de 1974.
Trati-se de prâtica salutar, que teve êxito naquelas oportunidades. Na carreira diplomática, por exemplo, o preparo natUral ê pela via dos cursos do Instituto Rio Branco. Isso não impede que, de tempos em tempos, o Minis-tério das Relações Exterjores promova concurso çiireto
para a carreira de diplomata, para uma captação mais
rápida de valores.
Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1985.- Nivaldo Machado.

LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N' 5.802 - DE II DE
SETEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a inscrição em prova de habilitação à
!i~re--docênçia.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinfe Lei:
Art. 19 O título de Doutor, obtido em curso credenciado de pós-graduação, constitui requisito para a inscrição em prova de habilitação à livre-docência, ressalvados os direitos dos :::~tuaís docentes livres.
Parágrafo único. Durante o prazo de 2 (dois) anos,
contados da publicação desta lei, admitir-se-á a inscrição.
em prova de habilitação à livre-docência de candidato
que, não preenchendo o requisito deste artigo, compro_ve
ter completado, na data da publicação do Decreto-lei n'~
465, de II de fevereiro de 1985, 5 (cinco) anos ininterruptas de magistério, designado na forma regimental, em estabelecimento reconhecido, ou 10 (dez) anos de diplomado em curso superior de graduação _correspondente.
Art. 29 Esta lei entrará -em vigor na data de sua
publicação.
Arl. J9 Revogam-se o art. 49 do Decreto-lei_ n9 465,
de li de fevereiro de 1969, e demais disposíções em contrário.
Brasília, II de setembro de 1972; 151"' da Independência e 84~> da República.
EMILIO G. Mli:DICI - -Jarbas G. Passarinho.

LEI No 6.096- DE 5 DE SETEMBRO
DE 1974
- Prorroga o prazo estabe-lecido no parágrafo único
do art. 1"'. da Lei n9 S..Sf12, de 11 "~setembro de 1972,
que dispõe sobre a inscriçà:- ~m prova de habilitação à
livre-docência e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congress-o Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. I~> Ê prorrogado, por dois anos, o prazo estabelecido no parágrafo único, do art. 19 da Lei n~ 5.802, de
11 de setembro de !972, que dispõe sobre a inscrição em
prova de habilitação a livre-docência.
Parágrafo único. Durante o prazo de prorrogação de
que trata este artigo, a livre-docência somente poderá ser
conferida pelas universidades oficiais e particulaies reconhecidas.
Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 5 de setembro de 1974; 1531' da Independência
e 869 du República.
ERNESTO GEISEL - Ney Braga.

(À.~ Comissaes de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.)
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: O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer_ n~'
867, de 1985), das emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n~' 54, de 1984 (nl' 880/79, na Casa de
origem), que dá n_ova redação aos arts. l9_e4"' da Lei
n" I .060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece

normas para a concessão de assistência judiciária
aos necessitados.
Em discussão a redação final. (PatJ_s_a,_,)
_
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é c_onsi.derada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re~
gimento Interno.
_
_
A matéria volta à Câmara dos Deputados.

1:: a seguinte a redação final aprovada.
Redacão final da emenda do Senado ao Projeto de Lei
Câmara nll 54, de 1984 (n'~ 880/79, na Casa de origem),
que dá nova redaçio aos arts. 111 e 411 da Lei nll 1.060, de 5
de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a conces-sio de assistência judiciária aos necessitados.

EMENDA N' 1
(Correspondente à Emenda nll

I~CCJ)

Dê-se à ementa do projeto a seguinte- redação:
••oá nova redação a dispositivos da Lei nll 1.060, de_5
de fevereiro de 1950, com as alterações posteriores, que
estabelece normas para a concessão de assistência judi~
ciária aos necessitados."
EMENDA N• 2
(Correspondente à Emenda

n'~ 2~CCJ)

Dê--se ao art. 1" da Lei n'>' _l.QQQ. _de 5 de fevereiro de
I 950, proposto no art. I'>' do projeto, a seguinte redação:
..Art. I'~ Os poderes pllblícos federal e estadual, in·
dependentemente da colaboração que possam recebe:
dos MuniCípiOs e da Ordem dos Advogados do Brasil
concederão assistência judiciária --aos neCeSSitados nos
termos da presente lei, devendo ma!Íter serviços-organi~
zados para tal finalídade."
EMENDA No 3
(Correspondente à Emeoda n9
Dê-se ao art.

3~> _do

3~CCJ)

projeto a seguinte redação:

"Art. 39 Revogam-se as disposições em con~
trãrio, especialmente Q parágrafo únicO do art. 29 e
o§ 39 do art. 49 da Lei n9 _1.060, de 5 de feyereiro de
1950."
.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -Item 2:
Discussão, em turno único, da Redação Final (o~
ferecida peta Comissão de Redação em seu Parecer
""' 863, de !985),-do Projeto de Resoluçào n"' 114, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado d_o Mato Grosso do Sul, a contratar operação de créditO no valor de CrS
7.518.456.912 (sete -bilhões-, ~qUinhentos e dezoito
milhões, quatrocentos .e cinqUenta e seis mit, nove~
centos e doze cruzeiros), para os fins que espeCifica.
Em discussão a redacão finl!L (Pausa)
Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encer~
rada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à prOmulgação.

É _a s~guinte redação final ai?roVa~a

Redação final do ProjetO de Resolução n"' 114, de
!985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, item VI, da Constituição, e eu,[[fffl , Presiden~
te. Promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

• DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 7.518.456.912 (sete bilhões, quinhentos e dezoito milhões, quatrocentos e cinqüenta e
seis mil, novecentos e doze cruzeiros), para os fins que
especifica.

O Senado Federal resolve:
Art:- w- ~a P"refeitura Municipal de Rondonópolis,
Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Reso~
luç'ão n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a_contratar operação de crédito no valor
d'e CrS 7.518.456:912 (sefe bilhões, quinhentos ç dezoito
milhões, quatrocentos e cinqUenta e seis mil, novecentos
e doze cruzeiros), cOrrespondente -á 247.998,27 Obri~
gações ReaJUstáVeis do Tesouro Nacional - ORTN
conslderâdo o valor noffiinal da ORTN de CrS 30.316,57
(tfiO.üi mil, -treZentOs e dezesseis crUzeiros e cinqUel\ta e
sete centavos), vigente em março de 1985, junto à Caixa
Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio a: o Desenvolvimento Social - F AS,
destinada à implantação de galerias de águas pluviais,
meios~ fios e sargetas, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgofada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Con~do a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Car~
neiro.
'
ú SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se~
guinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Espera-se que se inicie, este ano, a correção das dis~
tõrções eXistentes na classificªção dos servidores públi~
cos federais, cóm a criação do Ministério da Admirii_stração, entregue à reconhecida competência e espíritO de
equidade :do- Ministro Aluizio Alves.
Uma das situações mais constrangedoras, no funcio~
nalismo da União, refere~se aos servidores adm,inistrativos d_Q Departamento de Polícia Federal, que vêm piei~
teando; há bastante tempo, a criação da Carreiia de_
Apoio à Atividade Policial Federal, no Quadro de Pes~
soai do Departamento de Polícia Federal.
Essa solução resguardará o exercício das complexas
atividades desenvolvidas pelos servidores do DPF, cuja
situação fuiJcjonal tem cafacteríSticas especiais,
tratan-ao~se de; ati vidade de natureza "sui generis", a exigir tratamento diferenciado.
-- São caracteffstiCaS especiais dessa carreira:
-o manuseio diário de documentação que requer ele~
vado grau de reponsabilidade, por imperativo da sua segurança:
-a proximidade_com atividades policiais, iinplicando
riscos inerentes a esse setor;
-o trabalho diuturno da Polícia Federal, exigindo a
convocação do servidor .administrativo p<!ra apoio à ati~
vidade policial, fora do horário de _expediente.
Enquanto isso, cresceu, enormemente, a defasagem
- entre os vencimentos dos policiais e o dos servidores ad~
ministrativos do Departamento de Polícia Federal,
numa agressão contundente ao princípio da isonomia sa~
larlal.
A criação da nova carreira, proposta pelos servidores
<!dministrativos, nã.o representará grande ânus para a
União, porque atinge apenas dezessete por c;:ento do efetívo- fatal, constituídos, na maioria- cerca de noventa e
cinco por cento - de servi~ores de nível médio. A mu~
dunça de regime para o Estatuto dos Funcionários Públi~
cos da União, constante_9<;:_anteprojeto encaminhado ao
GovernO; "aliviará ii União de encargos sõcíais, como
FGTS, lAPA~ e 13<:> salário.
A matéria se enContra no l\tfiriistério da Admiris~
traÇão, com parecer fãvorável do Ministério da Justiça.
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Por isso mesmo esperamos sua <inálise urgente, visto
como o Ministro AluiziO Alves não é de adiar suas deci~
sões, nem de protelar proposições de real interesse para o
serviço público. (Muito bem.)
Era o tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'jTE (José Fragelli) - Concedo a
pahwra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAl BAPTISTA (PFL- SE. Pronunc_ia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-res:
A reportagem·do correspondente Alan Riding, redigida no Rio de Janeiro~ e·publicada peloThe New York Times, em sua edição de 3 de outqbro passado, admite a
possibilidade de_uma' reviSão dos pontos de vista até ago-ra Predomin3;ntes- no bojo da administraÇão à o Presidente Reagan.
- Depois de ouvir _banqueiros e autoridades gOverna~
mentais, Alan .Riding acredita no advento de uma nova
estratégia do Governo ~norte~americano voltada para o
confrOie-daS grav~ cri.f~ financeiras g~adas pelo exce&o
sivo endividamento dos países latino~aní.ericanos, dentre
os quais o Brasil, d'México, o Peru e a Argentina acumu~
!aram dívidas de insólitas proporções, bastando mencionar o fato d,e que o Brasil e o_ México se apresentam
como os maiores .~evedoreS do.mundo, em face dos USS
24 bilhões de dólares çl~juros que têm de pagar aos credor.es internªcioriajs aimfa no corrente ano, juros que,
aliás, vão aumentando à medida _que os ai1os se transcor~
rem_
A crescente deterioração das condições financeiras do__ _
Terceiro Mundo;: e notadamente dos países latino~
am~ricano$ .estn(ilgull:ldos pelas altas taxas de juros das
dívidas acumuhidas, atingiu uma situação~Iimite que,
além de traumatiz~t: o sistema financeiro mundial está se
transformando num~ perigosa ameaça, exacerbadora de
tensões políticas, dentro e fora das fronteiras dos pafsi::s
atingidos pelas crises do refer)do sistema.
Não somente'o Brasil, o México e o Peru, como prati~
camente todos os pafses periféricos do Terceiro Mundo,
reconhecem .a impossibilidade de cumprir os compromis~
sos assumidos perante a comunidade Lnternacional dos
banqueiroS credores, confess~U~do, com honestidade, a
vex:atória situação de inadimplência em que se encontram.
Ocorre, ainda Que, em· virtude do aviltamento dos
preços das m3.térias~primas -de cuja exportação dependem, e das pOlíticas protecionisti:ls postas em prática peia-s tradicionâis metrópoles~ Ou ·parceiros comerciaiS; es~
ses países. não vêem como escapar, a curto prazo, do
cífculo vicioso típico-das s(tuações de dependência e de
colonial~smo _que se présumiíi superadas.
O correspondente do Tbe New York Times, Alan Ri~
ding, vislumbra, entretanto, uma mudança de atitude do
Goverfto nórte-airiedcano e doS países credores, depois
dos enêrgitO~ pronuncíamentos formulados na recém.:
eriCerrada 40• Assembléia Geral das Nações Unidas em
New York, pdo Presidente José Sarney, cujo m'agnífico
discurso foi ouvido -com a máxima atenção, merecendo
congratuJações do_ Sect'etário de Estado George P.
Schultz.
As tes~S'do Ch~re da Nação brasileira lograram, apa~
rentemente, convencer os altos dignatários do Governo
norte~americano, no sentido da implementação de uma
nova poHtíca no que tange aos problerrms das dívidas e
dos juros, maiS.sensíveis às duras realidades dos países
sobre os quais desabaram os impactos da recessão económica, da inflação, do desemprego e das conseqUências
geradas pelo que se convencionou df""Ominar comQ. ••a
explosão demográfica dos países do 1 erceiro Mundo".
As propostas brasileiras de substituição dos postula~
dos ortodoxos do Fundo Monetário Internacional
(FMI) por uma política mais razoável de respeito às ne~
cessidades, exigências e peculiaridades dos países endivi~
dados, mereceram apoio generalizado da quase totalida~
de dos !56 países riú!mbros da ONU mas, infelizmente,
não "!ogrã.ram comover ou sensibilizar os banqueiros in~
ternacionaís.
Decorrem dessa falta de compreensão e sensibilidade
os""inoVimentOS que-se· eshoÇam, depois que o Brasil se
posicionou em favor de uma SoluÇão política, mais ade-
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quada à uma ameaçadora conjuntura internacional de
sucessivas crises no intercâmbio econdinico, comercial e

financeiro entre os p~fses integrantes da ONU, seguidas
de crescentes tensões polítíCas e sociais.
Conforme asseverou o coriesPondente Alan Ricfing
em sua avaliação das perspectivas de uma possível reformulação, no que tangC!lós problemas das dívidas e_dos
juros, é lícito atribuir às corrijosas advertências do Presidente José Sarney, em seu histórico discurso perante a
40' Assembléia Geral da ONU, o início da escala ansiosamente esperada pelos países devedores, visando cor;igir a rigidez e- as deformações dos critérios estabelecidos
pelo FMI.
As enérgicas denúncias do Presidente Alan Garcia Pe~
rcz. do Peru, e os_entendimentos em curso, mantidos pe~
los Presidentes Raul Alf6nsin, da Argentina, e Julio Ma~
ria Sangllinetti, do Uruguai, são contribuições decisivas
que convergem para um decisivo_ apoio às propostas formuladas pelo Presidente José Sarney.
Os relatórios do Banco Mundial sobre insuportáveis
pressões contrárias aos interesses dos países exportadores de matérias-primas e produtos primários, e os efeitos
negativos das exacerbadas políticas protecionista:s dOS
países industrializados, deverão, provavelmente, influenciar a constelação dos bancos credores e o FMI, no senti~
do de atenuar as suas drásticas exigências. Estas são, todavia, hipóteses que os fato-s poderão desmentir.
Tudo indica, no entanto, que estão surgindo, no hori~
zonte internacional das relações comerciais, económicas
e financeiras; perspectivas e fendêndas que~-ã. longo prazo. poderão se transformar em uma ã.uspiciosa reversão
das expectatiVas.
Mesmo porque os países endividados e espoliados do
TerceirO-MUOâo já esgotararii aS respectivas capa:cidides
de resistência e tolerância.
A reportagem do jornalista)\lail-Ridirlg, do The N-ew
York Times, antecipa a posSibilídade de um desfecho favorável aos interesses cm conflito em face de uma possível revisão dos critérios c postulados do FMI, até agora
rígida e unilateralmente favoráveiS -aos banqueiros.
Trata-s_e. portanto, de um documento -digno de atentã- ienexào, ·motivo pelo qual solicito s.ua inc-orporação ao
texto destes breves comentários. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O'SENADOR LOURIVAL BAPTISTA EMSEUDISCURSO:
The New Iork Times- New lork, thursday, october 3,
1985
U. S. SHIFT ON LATI~DEBT SEEN
AS A TURNING PO!NT lN CRISIS

By Alan Riding
Speciat to The New York Times
RIO DE JANEIRO, Oà. 2- The Reagan Administration 's decision tO promote a new strategy to deal with
Latin ~merica's dcbt mark~ a turning point ín the region's three-year-old financi~rcrisis, roreign bankers and
Government offiCials said here today.
They said Washington now accepted the Latin American argument that growth-oriented policies wouid
enable the region to meet its huge debt obligations more
effectivefy thari the aUsterity programs -demanded untH
now by lhe lnternational Monetary Fund.
The sources also noted that, in preparing an initiative
to bc announced in Seoul, South Korea, next week, the
Admintstration ha9- for the first time endorsed the principie that the governments _Qf leading Western ·nations
shouid play a direct role in easing the debt crisís.
First New Approach
"This is the flrst new approach that we've seem since
the debt crisis began,'' one "Brazilian officiaf said, "Jt's
still early to know whether it will be r:adical enough, but
it nonetheless marks a sigriíficant shift in U.S. thinking.'' ·
Evidence of this carne fuesday when Treasury Secretary James A. Baker 3d and Paul A. Volcker, chairman
of the Federal Reserve Board, callcd in the heads
tive
major Americnn b!:!nks to briefthem on the Administration's plans and to urge cooperation. Until now,
Washington has regarded the I.M.F: as the main inter-

·o r

mediary between debtor nalions and their commercial
creditors.
----sariklrig soLirCeS saíd the United States initiative involYe$0e:_t;ffiphasi.Zing the "po\icing" role ofthe I.M.F. and
üSln-g-the Worid Bank as well as commercial banks to
províde new resources that woutd permit Latin America':;; main debtor countríes to reSume economic grOWUl.
- Mr:-Bakei' is expected to irit?odUCe-the plan ne:d week
in the presence of senior Latin American _officii:Lls who
will be among finance ministers and central bank goverTiors attending the 40th annual meeting ofthe I.M.F. and
Worlâ Bank in Seoul.
OfficiãlS here Said the"Y- first perceived- a challge in Unit~d Stat~s policy htst w~k after President _Jos~ Sarney of
Brazil told the United Nations Geileral AsserriOly that
bis Qovernment would no ionger accept LM.F. type aus_terity_ prografus. They said Secretary of State George P.
Shultz con-gratulated Mr. Sarney on his speech and said
the Unjted States aiso now favored growth.
One Brazi\ian journalist who spoke with Mr. Shultz
after the address said he was told: "Take this down carefully. We support economic growth,"
But well-piaced American bankers said the real turning polnt appareritly carne Ju~y 28, when Mr. Baker
new to Lima to attend the inã.uguration of Peru's new
Prcside1;1t. Alan García Pêrez. Mr. Garcfa used the occasion fõ-denounce the I.M.F. and to declare that debt
payments w-o'Uid be limited to 10 percent ofthecountry's
e-xJfOrt- earilfn~fS.-, ~ ~~- ~
--Quieter Arguments
The b<iOkefs-saíd Mr. Baker was reportedly more impressed by .thé quieter ~rgumi:nts in favor of growth that
he ha_d_heard in J!rivate meetings with Presiden,tS Raúl
Alfonsín of_Argeritina and Julio Marra Sanguinetti of
Uruguay~

"J thiOK Baker for the first time focused in on the debt
problem and began listening to what his advisers were
telling hTm,•J" one bã:rlKer noted, "What we're seeing now
nowed from those meetings.''
Financia(experts sald that Washington'S plans to be~
come more involved in the debt crisis were acc_elerated by
the rapid deterioratíon of Mexico's financial position
since the beginning of this year followed by tbe huge economic damage caused by the Sept. 19 earthquake in Me~
xico City.
Mexic_o's new troUbles, albeit brought on largely by
falling oíl revcnues, also reinforced growing resistance to
LM.F. "adjustment" programs elsewhere in Latin America because, untillate 1984, Mexic_o had been held up as
pioorthat the fund had the right prescription for thefr
economic ills.
At thc same time, while" commercial banks agreed
Tucsday to a 189 day extension of$ 950 million in principal due from Mexic_o on Oct. 1 and Nov. 4, the country's
need for between 52.5 billion and $3 billion in "new money" to cover debt payments maturing in 1986 was already causing distress to its creditors.

"Even before ihe -MCXiC(i earthituake, we were begirl!)ing to hia~d (or_a:_ç_r~OCh:O_p ~exico," ai1 Official atone
lafge American-bank said: '•No one wants to get in any
deeper. And regional banks are_busily_t_{J'.io_g_to get out."
New Export Oifficulties
_Add_ing to the gloo-in weie- signs that, after recording
hUge tr-ade surpluSiS taSt -Yi!ar, such major debtors as
Brazil and Mexjgo were facin_g new difficulties in exporting to_ the industrialized world becaus_e_ of growing protectionism. A recent report by the_ Morgan Guaran~y
Trust Company esti.mated that export earnings by the reglon's flve m,8:ín debtors would fali 11-percent this year.
Foreign bankers said the basici dea hehind the Administration's initlative· was that debtor nations needed
more _ie~wa-Yto rebLJTI~th_dr -econ<?mieS than_ haS been_
re-rn1!tted --unJefthe CM.F''S- "Sh0ck" beft-tightening
programs. The World Bank, which h!:!s tradítionally
been _-inv?l~~- in_ -lo~g-t_~rm developmeilt projects, was
there~fore sC~.:n as a 1)10rt; sultãble instrument, tl}ey ::1aid.
Thesources said Mr. B<1:ker v.:ase_;.;:pe_cted to_C?nco_urage
,rifeatir iisC OT~OC~i!OStructUfal-_adjust~Cfit_1~ans -b)r t~e
World Bank as wiU ãs to- approVe-incfeased-World Bank
g:u~aran_~ees ofco!l'lmercial bank loans to the region. But
they \\•ere uns tire Wfiether the AdminiStration would seek
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Congressional app(oval for increases in the capital ofthe
World B!:!nk.
Burden of Interest Payments
Some Brazilian officials noted that, while this strategy
addressed the question of growth, it would not reduce
the huge burden of interest paynients that1 iil ·most cases,
continue to be met on time despite long-term reschedulings ofoutstanding principal. Brazil and Mexico, the region's largest debtors, are due to pay more than $24
billion in intcrest thís year.
Among myriad "solutions" to this problem made
moot in recent years have_bef;n those of converting some
o( the interest into principal through capitalization, placing a ceiling on interest rates, Iinking capital outflows to
export earnings, floating debt bonds to be acquired by
the governments of industrialized nations and exchanging debt for equity in state and private corporations.
But the maio demand of 11 Latin debtor nations that
late last year formed the so-called Cartagcna Group was
for a ''politicai dialogue" with Western governments to
develop an entirely new strategy. Until now, this proposal hUd not been taken up.
But while Washington is still reluctant to deal directly
with the Cartagena Group, financial expert noted that
the Administration was Oów viewing the debt problem
through a politicai prism. Further, the Bank of America
has reportedly formed a study group to prepare a set of
recomm_~ndati,RQ~_fo_K__tlw ÇaJ;'!agena GrouP and, by implication, to ac.cept the principie of multilateral talks.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Não há mais
oradores ínscri~áS. Nada mais havendo a tratar. vou encerrar a presente_ sessão, designando para a sessão ordinária .de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 201, DE 1985- COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência - art. 371, c,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
201, de 1985 -Complementar, de autoria do Senador
Benedito_ Ferreira e outros Senhores Senadores, que cria
o 13stado do Tocantins e dá outras providências, tendo,
n~>

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 707 a 709, de
das Comissões:

19~5.

-de Constituição e Justiça, de Set'l'iço Público e de Finanças; tendo ainda, pareceres orais, sobre a Emenda n9
I. de Plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidadC
jtiridic~dad~ -~· ~?-mérito, favorá~el, e

e·

--de Serviço Público Civil e de Finanças, contrários.
2

Vot~ÇãO, ef!!_turflo úli[Ç_o, do -~9.h:_t9: d_e_ Lei da Câma-

ra n"' 3, de i981 (n~> 1.889/76, na Casa de origem), alterando a red<Jçào dos arts. 7~>, 99 e IOda Lei n~> 6.223, de 14
de julho de 1975, que dispõe sobre!:! fiscalização financeira e orçamentária da União, pelo Congresso NacioriUl, c dá outraS Pro~id~n~1as, _te_ndo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 204 e 205, de
19K3, das Comissões:

--ae

Finanças_, c

- de Municípios.

3
Votação, cm turno único, do Projeta de Lei da Câmara n"' 13, de 1981 (n9 78(79, na Casa de origem), introduzindo modificações na Lei n9 605, de 5 de janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de sv.J{lrio nos dias feriados civis e religioS\)S, tendo
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514 a 516, de 1984, dasComis- _

-de Legislação Social, favorável, com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes;
-de Finanças, declarando que a matéria foge -à- sU_à competência regimental e solicitando que sobre ela seja
ouvida a Comissão de Economia; e

-de Economia,' favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câmara n"' 14, de 1981 (n<? 2.977/80, na Casa de origem), qué
suprime a alínea b do arL 39 da Lei n"' 3.807, de 26 de
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n9s 26 a 29, d_as Comissões:

-de Legislação Social - '1_9 pronunciamento: favorável;
-

2'~

pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;

-de Constituição e Justiça, favorável; e

-de Finan~as, contrário, com voto vencido dos Senadores Severo Gomes e Pedro Simorr.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cáma~_
ra n~ 9, de 1982 (n~ 3.048/80, na Casa de origem), que fa~
culta ao segurado a retificaçãO dO enqUadramento cor~
respondente a seu tempo de filiação à Previdênciii-Social,
tendo
PARECERES, sob
sões:

n'~s

376 e 377, de 1984, das Comis-

10
-Votação, em turno. único, do Projeto de Lei da Câmara n" 55, de 1984 (n_9 759/83, na _Casa de origem), determin_arJdO que os depósitos e repasses dos órgãos públicos
feOerãis- óo Nordeste sejam feitos no Ba_nco do N9rdeste
do Br~sil S.
BN B, teildo
- PARECERES, sob n~'s 611 e 612, de 1984, das Comis-

A: -

sõeS: -·- -

--~

- de Economia, contl-ãrio; e
-de Finanças, favorável, com emenda que apresenta
de n" 1-CF.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cârna_r_a_n<?:-_14,~de 1985 (n" 2.39~/79, na Casa de origem),_ que
altera a redução do art. 135 da Consolidação das Leis do
Tr_aQalhQ. aprovad~ pe_lo D~creto-lei o<;> 5.4~2; de }9 _de
ffiãiõ de-J94f, que -dispOe sÕbre a concessão das férias
anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 452, de 1985, da
Comissão
-de Legislação Social.
12
YOúi.çãQ ein.turl16 ú'hlco, do Projeto de Lei da Câmara
n~ 17, de 1985 (no;> 2.296/83, na Casa de or.igem), que dispõe _sobre a defesa de médico, servidor público, em procesSOS jüdiciais- decoi"rentes do exerCício da profissão,
tendo
PARECER fAVORÁVEL, sob n• 604, de 1!1'85, da
Cõm-iSsão
·
-· ·
-· : - ·
---~de Serviço Público Civil.
i3

-de L~gislaçào Social, favorável, com emenda que
apresenta de n'1 1-CLS, com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido do Senador Cid Sampaio.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n-9 10, de 1982 (n~' 4.608/81, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade das Missões, com- sed~ em Santo Ângelo RS, tendo
PARECER FAVQRÁ VEL, sob n' 212, de 1982, da
Comissão
- de Educação e Cultura.

7
Votação, em turno ú_nico, do Projeto de Lei da Câmara n~' 55, de 1982 (n~' 2.631/80, na Casa de origem), acrescentando parágrafo ao art. 27 da Lei n9 3.274, de 2 d_e outubro de 1957, que disciplina o regime peniteilciálib; tendo
PARECER, sob n9_807, de 1983, da Comissão
-de Constituição e·J~ti~, favorável, com voto ven.!ido do Senador Helvídio Nunes.

VotaÇão, em turno "único, do Projeto de Lei da Ç~ma
ra no;> 22, de 1983 (n~' 5.450/71, na Casa de orige,m)! que
concede :.tnis_tia a mães de família condenadas até 5 (cin::-o) anos de prisão, tendo
PARECER, sob n9 398, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei -d8:Câma_ra !!"_50, de 1981 (n9 2.048/79, na Casa de origem), que
dà r!Ova-fedação ao_§ 2~' do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de
19 de maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de
transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n9 429, de 1982, da
Comissão:
- d_e Legislaçiio Social.
14
--votação, em turno único, do_Projeto de Lei da· Câmara n~ 60, de 1982 (n9 3.427/80, na Casa de origem), que
dispõe s-obre ~_!_!?gulamentação do exercício da ~nferma
gem e dá outras-providências, tendo
PARECERES, sob n"s 444 à 447, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de n9 1-CLS;
__:_de Serviço_ Público Gvil, favorável, com -~men.das
qUe apresenta de n9s 2 à_9- CSPC; e
-de Saúde, favorável ao Projeto e às em"end-as dãs
Comissões de Legislação Social e de Serviço Públic<! Ci- víl.
15
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmªra n9 33, de 1985 (n9 1.550/83, na Casa de origem), que
..declara feríado nacional o dia 20 de novembro, já celebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela comunidade Afro-Brasileira", tendo
-~~--PARECERE FAVORÁVEL, sob n' 611, de 1985, da
Comissão:
-de Educação e Cultura.
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-de Municípios - J9 pronunciamento, favorável;
·pronunciamento, contrário à Emenda de Plenário.

2~'

17

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no;>
115, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9._800, de 1985), que autoriza a Prefeitm:_~ Municipal de Oberaba (MG) a elevar
em CrS 100.988.400 (cem rilílhões, novecentos e oitenta
mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n~s 801 e 802, de 1985, das Comissões:
- de Constituição e J usti~a, pela constitucionalidade e
juridícidade; e
-de Municípios, favorável.
18
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 423, de
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Líder do
PFL, requerendo nos termos do art. 371-C, do regimento
interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9
124, de 1985 (no;> 4.014/84 na Casa de origem), que proíbe
a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras e
dá outras providências.
19
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 173, de I 982, de autoria do Senador Moacyr
Duarte,_quc altera dispositivo da Lei nl' 6.515, de 26 de
de;,?.ell\,bro de 1977, possibilitando o divórcio entre pessoa
nunca antes divorciada e outra já divorciada anteriormente, tendo
PARECER sob n9 766, de 1985, da Comissão
-de_ Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, nos tefffios de substitutivo que oferece, com
voto em separado do Senador Nelson Carnei~o.
20
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n" 225, de 1983, de autoria do Senador Mu~ilo Badaró, que cria e regula a aplicação_ pela Censura Federal
do certificado de libe~ç.ção restrita, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 804 e 805, de 1985, das Comissões:
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável, com emendas que
apresenta de n~'s 1 a 4-CEC, _e voto vencido, em separado, do Senador JoFg:e Kalume.
21

~ROJETO DE LEI DO SENADO N' 96, DE 1980

(Tramitando em conjunto com o
Projeto ae Let do :::;enaao n~' '.:>lb, de 1980)
Votução;-_em p-rimeíro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Ma-galhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
--nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que
menciona, tendo
PARECERES, sob n•s 349, 350, 354 e 355, de 1983,
-das Comissões:-de Constituição e Justi~a, pela constituçionaHdade
juridicidade e, quanto ao mé_tito, favoráyel;
,.;..... de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadon;;s Roberto Cal}lpos e José Lins.
~l2
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Votação, em turno únicb, do_Projeto de Lei do_Senado
n<:> 244, de 1981- Complementar! de auto da do Seriado r
Votaç~o. em tü;nO único,--d.c Projete de Lei da CâmaCun11itl.:iriui., -acrescentando o§ 49 ão- art. 2Y da: Lei Com~
ra n~ 17, de 1984 {nl' 2.845/76, na Casa de origem); que
plementar n9 I, de 1967, que visa a redu:z__ir, em casos que
acrescenta disposítívo à Lei n9 3.807, de 26 de agosto de
especifiCa, o limite mlilimo populacional de que trata o
1960, pura dispor sobre o segurado que tiver assumido
inciso I do mesmo artigo, tendo
cargo público e perdido o prazo para continuar contri. PARECERES, Sob n"s 945 e 946, de 1981,745 e 746,
buindo como autônOmo, tendo
de 19'84-.~ Oas -conYISsões:
PARECERE$ fAVORÁVEIS, sob n's 627 e 628, de
·- - - ~-de-Constituição e JustíÇa....:...-f9pronunciamento; pela
t 985, das ComissõeS:
coôstítU"'clõiulfida-de --e juridieidade;. 29 pronunciamento,
-de Legislaçiio SÕciBI; e
f<.tvorúvel à emenda de Plenário; e
- -de Finan~as.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 129, DE 1980
(Tramitando em conjunto coro o
Projeto de Lei do Senado n~> 96, de 1980)
Vciüiç-ã~;-em-p-ríffieír_õ_turno, -a-o---proje1o-ôe-Lei do Senado nQ 129, de 1980, de autoria do Senador Fn:utco
Montara, que assegura a participação dos empregadosna direçào das empresas públicas e socíedades de--econo- _
mia mista, tendo
PARECERES, sob n9_s 351 a 355, de 1983, das Com_is~
,sões:
-de Constituição e Jqstiça,_pela constitucionalidade e
jurídicidude e; -quanto--ao m-ê-rifo! f~vorável;
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-de Legislação Social, favorável;
.
-de Serviço Público Civil-to pronunciamento: favorável; 2"' pronunciamento: pela prejudicialidade, em face
do parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado
n9 96, de 1980; e
-de Finanças, pela prejudichtlídade; em face do parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado ""' 96, de
1980, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos

e José Lins.
23

Votação, em primeiro turbo; do Projeto de Lei do Senado n\' 336, de 1980, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe S(!bre privllégíóS ãssegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dã outras provi-

dências, tendo

PARECERES, sob n9s 248 a250, '!_e__!983, das Co'!l_issões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de Substitutivo que apresenta;
-de Economia, favorável ao Substitutivo da Comíssào de Constituição e Justiça, com voto vencido dos Senadores José Lins, Gabriel Hermes e Leonir Vargas; e
-de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) da a sessão.

Está encerra-

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCADO PELO SR. NlVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 3-/0-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL .,-· PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
· Realizou-se, entre os dias 16 e 18 do_ mês de setembro
próximo findo, a II ConveriçãO Nacional dos Empresários-áo Transporte Rodoviário de Cargas, organizada
e patrocinada pelos seus órgãos de classe.
t de se registrar o êxito da reunião, cujos resultados,
auspiciosos, decorreram da importância das proposiçõeS
debatidas, todas do mais alto nível dentre as quais a
apresentada pelo delegação de Pernambuco, aprovada
por unanimidade, tratando dos problemas de segurança
nas estradas e de suas condições de tráfego.
O Estado de Pernambuco sempre teve um papel relevante na história econômica do Nordeste. A p~rtir da
fundação dos Centros de Colonização de Olinda, Recife
e Igarassu, irradiaram-se autênticas bandeiras e expedições exploradoras, que implantaram núcleos de povoamento na Par::tíba, no Rio Grande do _Norte, no Ceará,
no Piauí e no Maranhão.
A lavoura cana vieira, comO- bem assinalam Õs estudiosos de nossa história econômica, teve como ~ntro a
Zona·da Mata, base territorial dos primeiros engenhos,
no início da colonização, atingindo ao norte a Paraíba e
o Rio Grande do NOrte e; ao sul, as terras férteis das
Alagoas e do laborioso Sergipe.
Nos séculos seguintes, cumprindo sua predestinação
histórica, do Recife, grã.ças·no sêu porto e às estradas
que da cidade demandaram os sertões, partiam as exportações regionais e as mercadorias com que se abasteciam
as cidades e vilas do interior nordestino. Dos pontos-terminais da Great \Vestem, até os pequenos e':ltrepostos
localizados no ínterior pernambucãno, paraibano, norterio-grandense e cearense, as tropas de burros, no início, e
os caminhões, mais recentemente, levaram a esses pequenos burgos perdidos, as manufaturas européias e sulistas
os produtos da incipienie porém promissora indústria
pernambue<ma.
Quem, no interior nordestino, não conheceu as famosas Casas Pernambucanas e as Lojas _Paulistas?
Pois bem, Sr. Presidc':!te, essa djn~f!iJCa que Pernambuco imprimiu à econofníal--égioríal_!]ith~. além _do seu
porto, um outro fator: suas estradas, sua boa malha rodoviária.
o nosso Estado sempre teve boas e bem conservadas
estradas, uma espinha dorsal que o atravessa do litoral à
fronteira do Piauí, estradas transversais- que cobrem os

centros produtores e consumidores, orgulhando-se da
sua rede viúria.
Contando com rede de 4. 782 quilómetros de estradas
aSfaltadaS, Pernambuco deveria ocupar uma posição de
destaque no PUis.
Ê este o apelo dramátíco que vêm de fazer aos homens
do Governo, o Sindicato de Empresas de Transporte de
Cargas de Pernambuco e a Associação das Empresas de
Tntnsporte Rodovtárío e Cargas do Estado de Pernamohuca;_
"Não deixem as
bar."

~stradas

pernambucanas aca-

a

Sensív-el esses. angustiosos apelOs, o 4'í'bistrito do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagens, em
articulação com o Departamento de Estradas e Rodag~ns de P~r_-nam buco, __elab()_U _impressional}~_e relatório, a
que deu O Ütulo- -chOcante: ..Caos nas RodOvias - o
Caso de Pernambuco".
Desse bem elaborado relato, extraímos alguns tópicos,
vejumo-Jos.
"Não existe uma causa única para o lastimável estado
em que se encontra a rede viária do Estado de Pernambuco ... udequaçào de projeto, falta de conservação preventiva e corretiva, falta de recursos para os órgãos responsáveis pela manutenção, rodovias com perfodo de
vidu útil ultrapassado e descumprimento da legislação
sobre transp9rtes de cafgas, são os principais fatores que
devem ser analisudos, em conjunto, pelo Governo e pelos empres~rios. visando a formular soluções práticas e
objetivas para a recuperção e manutenção da infraestrutura viária do Estado". O estudo, eminentemente
técnico, mostra que aqueles elevados índices da vida das
rodovia$- pernanlbúcanas favorecem ess~. desgastes, ao
mesmo tempõ effi que tornam mais onerosas a SL!-a manutenção. Por ·outro lado, esclarece o meticuloso e bem
fundamentado estudo, elaboração dos projeto deixou de
prever a expunsão do uso dos veiculos pesados, cuja tonelagem cre~cg dia a dia, com o fim de baratear os custos
dos fretes. Os quudros explicativos que ilustram o capítulo referente à falta de conservação preventiva e corretiva são estarrecedores. "Tal tipo de conservação, - diz o
documento - tem se limitado a "tapa - buracos". E
conclui, num desalentado diagnóstico: ""Conforme se de--preende, muito pouco tem-se feito para manter esse
enoTme parrimônio de 4.782 Km de estradas pavimentadas."
O .documento termina por fazer recomendações que
ora resumimos: "-"aumentar os recursos para o setor roâõviáiío, vincufando a parcela -mTriiffia de 40%, especi!í-cumerite para a restaUração e conservação das rodovias;
-29 aumento da quantidade e qualidade da fiscalização de
pesagem de veícÚios nas estradas; 39 liberação de
9.553.947 ORTN, para a pronta implantação do Plano
de Recuperação Emergêndal das Rodovias de PernambucO. -----

IlUstram airldã: -a- monOgrafia diversos quadros, mos_tral'!do o de:t_allwl]lento 9~ serviços que se fazem urgente-~ente_ rlecessârios ~os diversos trechos da estrada.
Tl-.ata·:s.e~-ae- um·tráb"a!ho Sê(iÕ_,_ berU fund"â"nle_n.taºQ,_ __
dOin-dados-irrefutáveis Ci_ue mostram, à saciedilde, qu~o
inadiável e -;_f!lpresçin~ível se ~az, no pres_ente, a ~labo
r~ção de UJTI vasto R_lano_ de recuperação das rodovias
nacionais.
_
_ _
__
__
É ~m_bm_d_Q_9_~ªlerta,_uma adve_rWnci;;~. se não fQr ouvid~_._ mui_tru; _p_r_9~~~_podt;JR aº vir para ·a economia naci_Qn_al
Sr. Presidente, faço minhas as palavras 'de alerta, o pedido angustiado de socorro que fazem os técnicos e entidac!_~s_ rodoviária!' de P_e~naml?_uço, pois acredito que o
Presidente José Sarney e o Ministro Affonso C2margo
não permitirão que se esboroem, no nascedouro, as esperanças de dias de fartura e de um esforço concentrado
em prol da melhoriu da situação de vida do homem brasileiro. Sem estrudas não adümtU produÇão. Perde o agricultor, perdem os que transportam a produção, perdem
os que c·omefciam, perde, finalmente,_ C?_ s-acrificado con. S"uYrlldOr,-qUesomos toClos- nós, o pOvO brasileiro.
---Por essa ruzão, desejo congratular-me com as entida·des que promoveram a 1• ConvenÇão nacional dos Empresários ilos Transportes RodoviáriOs de Cargã. e que
da mesma participaram -com tanto empenho, -não só
-pelo nível elevado dàs sugestões apresentadas, como
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também pela contribuição que trouxeram aos estudos referentes ao magno problema, uma das grandes preocupações do honrado o operoso Govemõ do Presidente José Sarney.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. N/"VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 7-10-85 E
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronunciu o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs, Senadore_s:
A imprensa noticia que o Senhor Presidente José Sarney deverá assinar, nos próximos dias, o Plano Nacional
de Reforma Agrária. Naturalmente- e não é necessário
que s_e insista nesse fato - o Presidente, ao fazê-lo, está
atentO à imPOrtância da medida que anunciou, logo nos
primeiros dias de Governo, à sua importância, à sua
magnitude e à sua repercussão para a vida do País, não
só pelo fato de atender ao imperativo de justiça social na
mudança da estrutura fundiária, distribufndo a propriedude concentrada, como também porque a execução desse Plano terá como conseqüência imediata o aumento da
produção agrícola. E não é-por acaso que, no Plano de
Desnvolvimento Nacional, o Governo dá prioridade aos
problemas de ordem social, dentre eles, da alimentação
básicu, cuja carência em amplos setores da população é
indiscutível. Daí porque se dispõe o Governo a promo~
ver a maior oferta de alimentos em volume suficente, levando em consideração, também, o problema da sua distribuição e da disponibilidade de recursos para a sua
aquisição. Portanto, o Plano Nacional de Desenvoovimeoto trata do programa de melhoria dos padrões de ali~
ment<~ção, com a maior prioridade e lhe dá a importância devida. O binômio produção, distribuição de alimen~
tos constitui preocupãção básica, que se reveste de complexidade, e será enfrentado com decisão, pois atende
aos interesses das c<Jmadas mais amplas da população do
País.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não podemos
-os que estamos atentos ao Programa de Abastecimento Alimentar- deixar de aplaudir a iniciativa do Governo e a suu determinação de implementá-la com urgência,
promovendo, de início; ajuSta distribuição da terra. E na
hora em que o Presidente José Sarney decide implementur o plano da Reforma Agrária, está absolutamente certo de que conta com o apoio do povo brasileiro, com o
apoio dos que produzem, com o apoio dos consumidores, que estão conscientes de que esse programa, não só
vem atender a um imperativo de justiça social, como representa um instrumento de desenvolvimento econômico.
Õ_ Governo, portanto, espera e merece o apoio das lideranças políticas, empresariais, trabalhistas, enfim, o
apoio dos mais diversos setores da população, na luta
pela execução imediata da Reforma Agrária. Não precisaria, Sr. Presidente, fazer menção aos dados estarrecedores publicados na revista IstoJt, a respeito da situação
_ alimentar do povo brasileiro.
A reportagem, sob o título "Retrato proibido da fome", truzendo revelações estarrecedoras, implica sobretudo numa advertência ao Governo para que implemente, com a maior brevidade, o plano de mudança da estrutura fundiária e dé solução imediata ao problema da produção de alimentos, que não pode continuar nos níveis
em que se encontra. Os casos reportados pelo trabalho
·de equipe da IstoÉ mostram que a sua permanência iinplicaria numa condenação ao Governo. Daí por que o
Presidente José Sarney, com o apoio, repito, e os aplau~os do povo brusileiro _decidiu-se, com coragem e do
modo mais firme, a implementar a Reforma Agrária
para dar solução a essa grave problemática.
E, para resumir, Sr. Presidente, Srs. senadores, a repor-tugem da- reSista IstoÊ, a que estou me referindo, revela que das 55 mil famílias pesquisadas, apenas 9%
apresentamm índice cOiisider"ado de penúria alimentar.
N_u parte intermediária, os níveis de nutrição situavam-se
abaixo do estabelecido pela Orgunização Mundial da
Suúde. Duí u necessidade de se incrementar a produç-Jo
de alimentos e de se implantar a Reforma Agrária no
País. ·
levantou~se em torno dela uma celeuma descabida. Se
devidamente analisada, se implantada nos termos do Es-
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tututo da Terra, ela produzirá os resultados esperados,
nil.o só aumentando u produção de gêneros alimentícios,
corno contribuindo p<~.ra romper o ponto de estraogu!aw

menta que impede o pleno desenvolvimento económico
e social do PafSc._Essa_;~..r_atiio pela qual, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não pOsso deixar de aplaudir o Presidente da República, na esperança de que a Reforma Agtâria
a ser implantada dentro do piano que deverá assinar nos
próximos dias, atinja os objctivos a que se destina,
Não precisaria, portanto, destacar a situação alimentar e nutricional do povo brasileiro, principalmente das
camadas mais pobres. O Governo, através do Programa
de Alimentação Popular, se propõe a selecionar um elenco de produtos essenciais, levando em conta as necessidades nutricionais e hábitos culturais da população,
adapt<lndo-se às variações regionaiS, pata garáiltifõ-eStfmulo à produção e melhorar o abastecimento dos grandes centros. Pela Reforma Agrúria, que atende a um Imperativo de justiça social na promoção da justa distribuição da terra, e que representa o grande instrumento
do desenvolvimento econômico do País, esse objetivo
/mediato serú atendido.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 8-10-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICAD_O POSTERIORMENTE.
O SR- NIVALDO MACHADO (PFL-, PE. Pronunc
cia o seguinte discurso. Sem revisão do_ orador.) - Sr•
Presidente, Srs. Seriadores: "
__
Em audiência_ com o Ministro da Administração,
Aluísio Alves, tive oportunidade de tratãr de diversos
problemus de interesse da_ laboriosa classe de servidores
públicos. E, dentre esses pmblemas, estã o referente ao
pessoal admitido pelas chamadas "tabelas especiais", envolvendo cerca de 136_mil seryidores.
_
Foram contratados, sem concurso, para atender à necessidade decorrente _da expansão do se_rviço público.
Acontece que, agora, milhares com mais de 5 anos de
serviço e outro tanto com mais de lO anos, estão ame.?çados, segundo notícias da. imprensa, de dispensa.
Numa hora cm que a crise do desemprego é uma característica, não só do nosso mas de todos os países do
mundo, é necessário que es.c;e problema seja estudado
com a devida atenção e c_om o maior int~_resse, P?ra _nª-o
se ugravur o quadro at_ual. s~'t'ia, sem dúv_içla, inconveniente para a própria: ordem social, e vexató_ri_o para a
classe, se o Governo, sem o devido exame, viesse a to_mar
essas medid;,ts de dispensa de quase 140 mil servidores
públicos.
Enc.®trei, Sr~ Presidente, da parte do Ministro Aluísio Alves, a maior boa vontade; S. Ex• fez sentir o desejo
de, adotado o critéiio da prova de habilitação interna,
g;,mmtir a permanência de tod_Qs_e_ss~_servídores, É bom
que_ s_e s~üicnte o fl.!J9, não desprezlvel, de que há repartições cujo funcionamento _depende da quase totalidade
desses funcionários.
Estou certo, portanto, de que o Ministro examinará o
problema com a atenção que merece, para assegurar a
permanência, ressalvado o critérío d::~. habilitaçãó desse
pesso;,li, comprovada que está a sua necessidade para o
bom andamento da mâquiria bur6Crát1da do Estado,
Outro assunto de interesse da classe que tam_bêm tive a
oportunidade de tratar na ocasitf.o, é o_ da concessão Çl_o
justo direito ao {39 salário, hoje pago por todos os Estados, inclusive por Estados pobres, que não dispõem dos
recursos de que a União dispõe. E, não são mais de.l3.0
mil servidores, tudo fazendo crer que o ânus_ é perfeitamente suportável pelo Erârio. Esse direit_o_já é ~s.egtira
do aos chama__dqs_ celctistas, aos contrat<).dos na_ b_a_se Po
regime jurídico du Co_nsQl_idução das Le_is do-Tr_ijQ_?lhQ, ...
Tratei, também, com o Ministro Aluísio_ Alves do
problema da conversão, em dinheiro, da licença-prêmio
nüo gozuda e não contada para _efeito de aposentadoria,
objeto de projeto de_ minha autoria. Esse direito, que
deve ser assegurado e reconh~ciclo pelo Governo Federal,jlí o asseguram os seus servidores, qu!lse todos os~lados.
- Sr. Presidente, Srs. S~0Qdores, e5Lou certo de que, a
despeito das reconhecidas _dificuldade$ do Erário_ da
União, o Gove-rno examinará com toda a boa vontade a
concessüo do 139 sab.írio ao fu.nci_O__n_átfQ~público, que é

minoria dentro do quadro de servidores federais, já usuw
frui"ndo essa vant:o1gem.
Quero, também, renovar a minha confiança no Governo, no que toca ao encaminhamento à consideração do
Parlamento, do novo Estatuto dos Funcionários Pú_b]iw
cos. O atual, votado e em vigor desde 1952, exatamente
hú 33 anos, ·esUttotalmente desatualizado, precisando de
modificaç_9es e reformas para que possa atender à n~es
sidad,_e emergente. Só uma nova_ l~i. em sintonia com a
realidade administrativa, poder<i fazer justiça à numerosa - e permitam o lugar- comum - a laboriosa classe
do servidor público. Renovo, nesta oportunidade, a minha confiança no Ministro Aluísio Alves_e no Presidente
José Sar1_1cy, e dirijo veemente apelo a S. Exts, para que
atendam às justas reivindicações do funcionalism-o da
União,
Era _o que tfilhu u dizer, Sr. Presidente.
(Muito be_tnr Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR- N/VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 10-10-85 E
QUE> ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Pronun-cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores::
_
_
Dentre os programas constantes do novo PND, elaborado para o período 1986-1989, avulta, pelo seu caráter
de prioridude e ,urgência, o da "melhoria dos padrões de
aliffientação" do povo brasileiro.
Embasado no binómio de produção e &stribuição de
alimentos, o programa reveste-se de certa complexidade,
poiS dever{L aprofundar-se nas cuasas que "'-êm afetanto a
P!Oduçüo de gêneros de primeira -necessidade_, que são
ii1úmeroS, pàdendo-se m::folar corno principais a destin;.Jçào de grande parte das áre3s agricultáveis para a prod_uç_üo de __ç~pécies destinadas a exportação, o êxodo rural, a iilefiCacl~l- das medidas_ que favorecem o pequ-eno
agricultor, irlclusive o aceSsõ fácil ao cr~dito, a garantia
de preços mínimos, o fornecimento a_ preços baixos de
insumos e sementes.
- Tudo is.sO vCm_ trazendo como conseqUência o agravamento da situação alimentar do brasileiro, quejã se mostra extremqmcnte grave.
ReCente rt!portag-effi da revista "Isto);:" põe a nu o desolador quadro alimentar do_ povo brasileiro.
~
S.õb o fíftifO- de "Retrato Proibido da Fome", o prestigioso semanlítlo tr<lz à luz revelações estarrecedoras
sob r_~ o chamado Estudo Nacional de Despesa Familiar
(E1:.JO=EF):-desGi1ado a lev3ntaros _dados referente_~ ao
consumo de alimentos pOr 55 ffiif famílias de todos os
nív6is~de fCndã--espalhadas pelo País, em 1974.
"A soma desses _testemunhos, feitl:l pelo coordenador
do ENDEF, Luiz Purga N:ira, oferece um quadro meticuloso d•i miséria brasileira em plena temporada do "milagre CcOnômico;'.
_
_
Desse trubalho foram impressos, pelo IBGE, apenas
250 exeinplã"res, peimaii(:CendCi os seuS resultados totalmenre- ôesc-õ"tlheddos da OpiniãO PUblica. A ele tiveram
acesso uns_ poucos cientistas, dentre os quats, os professores Francisco Viacava, Célia Maria Poppe de Figueirew
-do e Wulmir Andrade de Oliveira, que escreveram o livro
"Desnutríçlio no Brasil".
Das 55.000 famílias pesquisadas, apenas 9% apresentaram um Í!!dice alimeptar cQ_nsid_~rado bom, enquanto
37,5% üpresenhirãm índice ·considerado de penúria alimentar. Na parte intermediária, os n1veis de desnutrição
situavam-se abaixo dos estabelecidos para a Organiza.Çà9.Ml!ndjal çle S.aúde (Q~S). __
Estúmos, úsSim, diante de um desafio não apenas conjuntural._ E Uma situação que 'iem se perp-etuando, atrav~sundo_p_ sécu_lº--'~-- -·--_ .
__., __
_
lá _na_dêcad_a _de 30,le_~antament_os_ ~eítos entreTa~íiias
OP'Cr?ifiUS de Recife ·e"Slio Piulo, mostrãram carências
acentuadas de alimentação.
Na década de 40, segundo o livro ••oe~nu_triçãQ no
Brasil", inquéritos realizados já mostravam tendências
ao agr;.wame_nto da situação_.
~_partir d~1 II Gue_rra_l\:f_undial, _o pr_obl_ema alimentar
_Qq?__dl~-~-aos_::_p(~is_eS-do fe!r;eir9 __ M~-il_~o- ,cqmeçõri- a
PrCóCUpar-·as grandes potências. Foram criãda$ ::1. F A()
.- (194,.'i).~.a OM~(l~::f.8)_~__ç_o_llleç_<H_<!_~.~ ~urgir_o_§ (nql,l~_ri
tos e lcvant~1mentos~ tra?.<:ndo à l~z_ os fatps estarrecedorcs que a- pesquisu brasiieira mostrou estare_rn -~e_agraw
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vando, em decorrência do crescimento dor;smesura,do das
cidades, em contrapartida ao esvaziamento dos campos.
O I PN D da Nova República, assim, tem de estabelew
cer, antes tje tudo, um redimensionamento globalizante
da problemática de fixação do homem à t~rra__,_criando
condiç_ões para que o rurícola não se Veja sumariamente
.compelido a emigrar pura os grandes centros, onde
gruvfssimos já são os problemas de moradia, de empreg(), de educação e saúde.
Sem sermos possuidores de técnicas superiores de recuperução dos solos aráveis, compelidos a produzir mais
Para exportar, nosso déficit alimentar tende a acentuarse cada_ vez___ma_is._ Com isso, a fome vai se alastrando,
num puís que tem todas as condições de produzir não
apenas para o próprio consumo, mas também para suprir u carência de.alimentos de outros povos.
c~_ A produção de_ alimentos, no Brasil, constitui meta
prioritária, para cuja consecução temos de mobilizar reCursos e técnicas COtUO j1.1rnais se fez.
M<~.s, antes de tudo, impõe-se uma refOrmulaÇão am~
pla e profunda na política de estímulo ao agricultor, ao
homem do campo. E a reforma agrária, por ísso, não deverá ·situar-se fora desse contexto.

A reforma agrária, Sr. Presidente, hoje assinada pelo
Presidente da República, tendo em vista a alta importância que representa para o desenvolvimento do País, poderá levur a terra a cumprir o papel que lhe cabe nesse
processo, ampliando o Tnercado de consumo, aumentando a produtividade e contribuindo, através da distribuição de terra pela modificação da estrutura fundiâria,
pura que o Brasil alcance altos níveis de produção. Areforma agrária, não é demasiudo que se repita, sobre ser
necess<.írju à mud_ança de estrutura fundiária, é um instrumento do desenvolvimento econômico, atendendo,
por outro lado, aos imperativos da justiça social.
Creio que esses foram os motivos que levaram o Presidente da República, de maneira corajosa, a assinar esse
documento, hoje, no Palúcio do Planalto, depois de meticuloSos e' eXaiJStivo·s estudos. O aumento da produção e
da produtividade, pela distribuição da terra, e pela assistênci:i a ser -auda ao produtor, se retletirào no processo
""de desenv(?lvimento, na redução dos preços e na distribuição da renda, ao diminuirmos não só a díferença intereSpacial, como ·a diferença interpessoal de renda.
- -sr:- Presidente e Srs. Senadores, o quadro com que
-cO-rivíveiliOs mostra que, enquanto poucos têm muito,
muitos têm muito pouco, faltando a grande parcelas da
população até o necessúrio para uma condição de vida
compativel com a dignidade humana.
A realidade deste País, portanto, está a impor essa medida que acha de ser adotada pelo Presidente da Rew
pública, a implantação da reforma agrãria, que é uma aspiração do povo brasileiro e condição indispensável ao
desenvolvimento nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR NlVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 15-J0-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NJVALDO MACHADO (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em recente pronunciamento, por ocasião-da tricentésima segunda reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, o Dr. Mauro Benevides, Presidente do Banco do
Nordeste do Brasil, põe em evidência, mais uma vez, a
problemáUca nor_destina no que tange ao crédito rural.
A concessão de créditos aos agricultores e pecuaristas,
-iw No i-deste, até põ:ucas décadas, cingíã-se ao Banco do
Brasil, que, pura fazê-lo, através das poucas agências que
ali dispunha, cercava-se de garantias e fazia exigências
tais, que pi:::rõCO:retmn os que-tinham o quase privilégio
~dcreccoer-essesadiuntamentos. Quase sempre eram os
grandes pecuaristus que tinhum seus cadastros aprovados. E assim_ me~mo após uma triagem rigorosa, em qu~
se avaliava não só o valor de suas prop-riedades .como a
procedênc~u dos dad~s rel~tivos à produção agrícola e os
-quiintitatl'vôs âos seus rebanhos. -.. O Nordeste sempre clamou por tratamento diferenciadO como única núifiéira de dinamizar as- suas ricas potencialidades, contidus e desestimuladas pelo receio subjaw
-cÇriies U9S..elC_it:õS dUS-ciif~mídades cíclicas que se abatem
sObie -u -Região.
-
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Os parâmetrós que se- adotavam- tradiCionalmente,
para aferir o desempenho da -economia rigdcO!a e pecuária nas demais áreas do País, careciam de validade e
de consistência em termos regionais. ---- É bem verdade que tratamento diferenciado desponta-

va dos preceitos constitucionais quando, em 1946, o
constituinte brasileiro fez fnserir no texto da Lei maior
dispositivo destinando 3% (três por cento) da renda tri!:mtária nacional ao combate às secas.
Mas combater as secas, os seus efeitos imediatos e os
que se projetavam para o futuro não se limitava, senão,
às obras de emergência e à construção de reservatórios,
sem atentar-se para adoção de medidas outras que se
destinassem a proporciOnar o conVívio com o fenômeno;
isto é, que minimízassem ã-Stial'nexorabilidade.
Urgia, assim, que se dotasse a região de uma instituição destinada a canalizar os recursos de que tanto ela
~recia para dinamizar Sua CC:Oriofnia, até então essencialmente agrícola.
O advento da SUDENE representou o despontar de
esperanças.
Antes da SUDENE, porém, atentando para a predominância agfícola da economia regional, foi criado o
Banco do Nordeste do Brasil, que tão relevantes serviços
vem prestando à região, pois muO.ou inteiramente a sistemática de concessão dos créditos às suas atividades econômicas mais condizentes com as suas caraterísticas.
Seu papel de catalizador das aspirações econômicas
nordestinas, nas três últimas décadas, tem sido dos mais
importantes.
Como assinala o Relatório Anual da instituição, de
t983:

"Cumprindo sua função básica de banco de desenvolvimento, o Banco do Nordeste tem atribuído
especial ênfase ao crédito rural, por oferecer a esse
segmento uma maior resposta em termos de benefícios sociais e econômicos para a regiãO. Prova disso
é que o BNB, embora sujeito aos sucessivos contingenciamentos de recursos para o setor, tem-se man-.
tido na posição de segundo maior banco rural daregião, superado apenas pelo Banco do Brasil."
Ocorre, porém, que essa importante instituição, com o
perpassar do tempo, vem sofrendo um process-o insólito
e inadmissível de esvaziamento, que compromete seriamente a sua destinação.
Ê bem verdade que um fator, inelutável na sua trâgica
irreversibilidade, pesou profundamente no agravamento
dessa situação: a mais longa seca de que se tem notícia
na região. Nada menos de cinco anos de estiagem, com a
agravante de não se circunscrever a um espaço limitado,
mas estende mais e mais os seus tentáculos a ponto de,
nos últimos dois anos, atingir até mesmo áreas dos Estados do Maranhão e de Mi nas Gerais que não integram o
chamado Polígono das Secas.
A publicação da SUDENE denominada,. "Secas no
N ardeste - 1979-1983" mostra a extensão territorial do
fenômeno, ano a ano.
Essa área de abrangência, que em1979 era de 538.709
quilômetros quadrados, em 1982 elevou~se a 1.441.624
quilômetros quadrados, ou seja, o equivalente a 86,83%
da região.
A publicação em apreço, ao anaHsai os efeitos econô~
micos da longa estiagem, assim se expressa:
•• As áreas do N ardeste afligidas pelas secas ocorridas no período de 1979 a 1982 sofreram consideráveis perdas agrícolas."
E após uma aprecíação dos principais efeitos da estiagem, afirma:
"Essas repercussões, em 1979, fizeram:.Se pfeSentes com o decréscimo da produção de arroz, feijão,
milho e mandioca de 1,3 milhão de toneladas.
Estenderam-se também às culturas de algodão, sisai
e mamona, que experimentam uma redução de
287,3 mil toneladas."
"Em 1982, prossegue a publicação, nova manifestação de perda despontou, ·muito embora tenha
sido menor do que a verificada em 1981 (cerca de
3,5 milhões de toneladas). Assim é que 2,3 milhões
de toneladas de arroz, feíjão, milho e mandioca dei
4

xâram de Ser produzidas Por força das irregularidades cHmátiCas, o mesmo se_ dando com a mamona, o
sisa( e o algodão (4~3,7 mil toneladas a menos)."
Trazemos esses dados, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para mostrar o quanto o esvaziamento de organismo tão
importante como o Banco do Nordeste deve ter se agravado por força da longa estiagem de 1979 a 1983.
Esses efeitos, é bom que se esclareça, não se limitam
_apenas à agricultura. Sofrem-os diretamente a pecuária e
as indústrias extrativas; sofrem~os as indústrias de transformações e os s_erviços; sofre~os o povo, pois dele decorrem o desemprego. genaralizado, o aviltamento de salários, a redução na oferta de alimentos. Enfim, todos os
setores da vida social são abalados.
Como salienta o Presidente do Bai1co do N ardeste em
seu realista, lúcido e objetivo pronunciamento, feito na
reunião da SUDENE realizada no dia 27 de setembro p.
findo:
"Apecuári~ também foi dur{lmente castigada: os
rebanhos bovino, caprino, ovino e suíno sofreram
drãsticas reduções de demorada e difícil recoinposição."

E prossegue:
..Apesar desse quadro desolador, o Governo Federal adotou, exatamente nesse período, um conjunto de medidas recessivas, destacando-se a p·oJítica
monetária contracionista, que impôs sérias restriçõe$ ao crédito rural no País e na região.
Em face de uma situação extremamente _delicada
como essa, não cab~;riã ao BanCo do N ardeste outra
_alternativa senão enfrentá-Ia; mesmo sabendo que
só poderá trazer uma solução paliativa e provisória,
dada a insensibílidade do Poder Central, que não liberou recursos, àquela época, imprescindíveis para
resolver tão angustiante problema."
A seguir, expõe o Sr. Presidente do BNB o aumento
dos encargos que foram jogados sobre aquele órgão de
crédito. São -dados esta_rrecedores, que mostram o agravamento _da situação, em decorrência da omissão do GOverno Federal.
Basta assinalar que de uma participação _equivalente a
60% das aPlicações do BNB em crédito rural em-1978,
pilssou o Governo a contribuir com apenas 13% em
1984.
Ora, o custeíO agrícola, consubstanciado no crédito
para plantio e na garantia dos preços mínimos, representa. hoje, principalmente para o Nordeste, aplicação essencial, de validade i~iscutível.
Esse cuSteio agtí_cola, segundo estimativa, no biénio
85/86 elevar-se-á à cerca de 800 bilhões de cruzeiros.
Agora vem o apelo final d'o Presidente do Banco do
Nordeste:
··sem disPõ_rcae·tais recursos nem lhe ser possível
entregar·se a uma inexplicâvel omissão, que comprometeria toda a ,loriga trajetóiia de 33 anos de
modelar e ininterrupto funcionamento, o Banco do
Norâeste, utHizãri.do-o Plenário da SUDENE, transmite apelo ao Chefe da Nação e aos Ministros do
Interior, Agricultura, Fazenda e Planejamento, no
sentido de- que ofereçam o suporte financeiro de que
necessita o nosso estabelecimento oficial de crédito
. para ass!J.mir um _povo_ posicionamento capaz de representar vigoroso impulso às atividades produtivas
da.Região."
Ê esse o apelo que desejamos fazer repercutir nesta
Casa, princíp~lmente a~ora, quando grande é o exemplo
do Presidente Sarney em ver aumentada a oferta de alimentos básicos à população, como afirmou Sua Excelência em discurso pronunciado no dia 15 de julho, -na

EMBRAPA:
"A agricultura é o setor prioritário do Governo.
Os pobres são a opção prioritária do Governo. Nós,
ilo Brasil, teremos_, se as coisas continuarem como
e..<;tào, teremos, daqui a alguns anos, não um choque
de petróleo, mas um choque de alimentos."
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E enfático:

"Neste instante, devemos seguir as águas do São
Francisco: ao invés de caminharmos, em matéria de
opções do Governo, para as regiões ricas, caminhemos -para ã reg~ão pobre."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI·-VALDO MAClfADONASESSÃO DE 16-10~5 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) ....:... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O compromisso com a Nação, assinado a 7 de agosto
de 1984, pelo Deputado Ulysses Guimarães, Presidente
do PMOB, pelo então Governador de Minas Gerais,
Tancredo Neves, de saudosa memória, pelo então vicePresidente da República, Ministro Aureliano Chaves, e
pelo Senad?r Marco Maciel, conferiu ao problema da
Educação a dimensão e a prioridade que merece; tanto
que, ao assumir o Ministério da Educação, fiel àquele
compromisso, o Ministro Marco Maciel extraiu do próprio Documento a expressão .. Educação fundamental
para todos", para dar nome ao programa através do
qual desejava resgatar esta imensa dívida da sociedade
brasileira para com seu povo:
-Os quase 20 milhões de analfabetos; o outro tanto
de brasileiros que, assinando ou lendo precariamente.
não chegam à compreensão do qU,e lêem ou escrevem; os
8 milhões de crianças, na faixa da obrigatoriedadeesco~
lar, fora da escola; a repetência; a precariedade das instalações escolares; as condições de remuneração e de preparo do magistério.
São alguns aspectos, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que revelam por si a imensidão da tarefa para resgatar
esta dívida, tão grande que, somente o engajamento da
sociedade brasileira. aliada a uma nova repartição de recursos, poderá abrir perspectivas de solução.
A aplicação da Emenda Calmon, de origem destaCasa, aprovada pelo Congresso Nacional ejâ_devidamente
regulameritada pdo Piesidente José Sarney, deverá propiciar um começo de transferência de mais recursos Para
a _Educação, tanto a nível federal como a níveis municipais e -estaduais.
E tanto mais crescerão esses recursos, na medida em
que se viabilize a reforma tribatârfa. A Emenda Calmon
prevê que os Estados e Municípios ·apfiquem 25% de seus
orçàmentos em Educação. Só a refOrma tributária, no
entanto. fará coni que esses -recursos sejam signifiCativos
e, quiçá até, que efêHvamente se realizem.
Esta é uma vertente de preocupações- que acompanha o Ministro Marco Maciel: o da plena e_eficaz aplicação da Emenda Calmori.
Mas a outra vertente que tem pautado as diretrizes e
as ações do Ministro-d_a_EdU.Cação -tem um sentido maior
e &Z resPeito à integração dã- soCiedade à sua participação no processo educativo.
Com sua sensibilidade de homefQ público e político no
sentido mais amplo da palavra, o Ministro Marco Madei entendeu desde o primeiro momehto que a Educação
não é um processo tecnocrático que s"e planeje e realize
nos gabinetes .da burocracia, mas um processo aberto
que exige a participação da SOciedade mais' do que nenhum outro .
A necessidade desta p_articipação decorre não apenas
da importância da Educação, como processo interpessoal,_ onde estão envolvidas as pessoas, o grupo familiar,
-a comunidade; decorre também da magnitude da tarefa a
ser realizada.
Sobre o "Dia D da Educação Nacional", realizado a
18 de setembro, muito se tem comentado e, inclusive, já
foi sugerido que aquele dia se transformasse no Dia Nacional da Educação- o própiio Ministro Marco Maciel
já afirmou seU desej_o qu-e O .. Dia D da Educação Nacio.;.
nal" fosse o marco inicial de um novo processo aberto e
participativO, Centrado nas questões educacionais.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, proVavelmente
é válido afirmar que mais importante do que as medidas
práticas que estão sendo adotadas em todos os níveis,
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como decorrência desses debates, nas próprias escolas,
nas prefeituras municipais, nas Secretarias de EducaçlJ:o
e no próprio MEC, mais importante do que essas medidas_é o próprio fato do "Dia D" ter acontecido, de milhões de brasileiros terem falado do problema, terem se
tornado conscientes, de sugestões terem sido feitaS, enfim, de ter-se iniciado um processo de participação.
Com vistas a confirmar e aprofundar as expectativas
levantadas, o Ministro Marco Maciel determinou a aplicação de uma pesquisa educacional, efetuada através do
Instituto Gallup e cujos resultados estão sendo obj.eto_d~
análise e de consideração.
São esses resultados, do "Dia D" e da pesquisa educacional, que o Ministro Marco Maciel entregou ontem ao
Presidente José Sarney e, em cOnseqUência, forniãlmente
deu_ ao conhecimentõ da Nação.
Pela pesquisa, verifica-se que, afora o comba_te à influção, o povo brasneiro considera a Educação como primeira prioridade, logo após aquelas preocupações diretamente ligadas à sobrevivência: a saúde, a segurança, a
alimentação.
Tal preocupação encontra-se, em todas as classes so:-_
ciais entre as mais elevadas e as mais pobres, e observese, Sr. Presidente, inclusive entre as pessoas analfabetas.
Entre as pessoas analfabetas a prioridade à educação foi
reclamada por 32% do total pesquisado, número só superado pelo percentual de professores, que se sitou em torno de 34%.
Outras questões se tornaram evidentes, tanto na pesquisa, como nos de_bates:
- a melhoria da qualidade do ensino; a preocupação
pelos novos mêtodos de ensino, pelo excesso-de facilidades concedidas pela escola em relação à promoção dos
alunos. e profissionalização indiscriminada, freqUentemente à custa da educação básica; a insuficiência, o ii inadcquação do material didâtico, foram problemas continuamente levantados e a exigir soluções.
Registro, à parte merece a questão referente aos professores. A preocupação dos brasileiros, pais de_- alunos,
dos próprios alunos e prOfessores, bem como dos representantes dos mais áíve-rSOs seglnentos sociais, dizem respeito, não apenas às precárias condições de qualificação
do magistério, mas também às ·suaS condições ~e remuneração, igúalmen"te consideradas muito aquêrn do míni-·
mo necessário, condizente com o ~ercfcío -digno da
função de ensinar.
A essas questões somam-se, ainda, as referentes à Pt:~
cariedad~_da _rede físíca e à n_e_ws(_dadc _(j~ ampliar o número de salas de ªula para responder à pressão da demanda, tanto maior quanto mais se aguçar a questão
educacional e a consciência d_a sociedade relativa à im~
portância da educação.
Desejo tei-niili-ar, fãzendo algumas considerações em
torno de duas perspectivas. A primeira pa:nl-afiirilâr a
minha solidariedade ao esforço que a Nova República
vem tentando emprest:.u à Educação. A sabedoria popular revelada por essas iniciativas do MEC demonstra
com meridiana clareza que, garantida a sobrevivência, a
preocupação pela educação tem que ser efetiVamen"te trazida a primeiro piano. Não ê passivei, Sr. Presidente, qúe
este País chegue ao 39 milénio arrastarido. a mancha de
milhões de analfabetos e semí-ãlfabetlzados na era da inrormãtica, das comunicações, das viagens espacii:J.iS.
Muito tempo já consumimos ila CónstfuÇ"ão de rodoviaS,
usinas, fábricas, sistemas fiminceiros e outrOs tantos.
Isto tudo ê importante e necessário. Mas, se o homem
não crescer na mesma dimensão com que· fazemos cr_esceras coisas, não tem sentido, nem ê duradouro o desenvolvimento que fazemos. Só a educação torna o homem
verdadeiramente grande,
A segunda perspectiva que des_ejava referir, ao término
deste pronunciamento, diz respeito ao trabalho que o
Ministro Marco Maciel vem fazendo em favor da Educação. Ao fazer esse registro, desejo endereçar-lhe votos
para que seu intenso trabalho encontre eco no Governo e
na sociedade brasileira e, todos juntos, possamos dar ao
Brasil a Nova Educação que todos almejamos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
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(*) ATO DO PRESIDENTE
N9 12, de 1985

ATO DO PRESIDENTE
N~' 239, de 198S

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52,-item 38, e 97, in-ciso IV, do Regimento Interno .e de acordo com a deleg-açâo de__competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de.4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que Consta dõ -processo n~'
-, resolve aposentar, voluntariamente, Aiman Guerra Nogueira da
Gama, Assessor Legislativo, efetivo, Código SF-DASi02J d-o-QUadro Permanente do Senado Federal, no
CargO enl Comissão de Diretor-Geral, Código SF-DAS101.6, -nos termos dos artigOs lo-\, inciso III, e 102, incisO
I, alínea B, da ConstitUição da República Federativa do
Brasil, combinados cQm os artigos 427, inciso II, 428, inciso J, 429, inciso I, 436, 415, § 4~', 407, inciso XJII, da
Resolução SF nl' 58, de 1972, e artigo :2<1, parágrafo ónico, da Resolução SF n~' 358, de 1983, com proventos integrais, bem como a gratificação de nível superior, gratificação especial de desempenho e a gratificação adicional
por tempO de serviço a que tem direito, na forma do artigo 3>:> da Lei n~' 5.900, de 1973, e artigo 10 da Lei n-?4.345,
de 1964, observado o limite previsto no artigo 102, § 29
da Constituição Federal.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1985. -Senador
José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

O Presidente dD Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, -do Regimento lnte~no e de acordo com a delegação dç competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 016442 85 7 resolve
aposen~ar, por invalidez, Augusto Lop~ Rib!!iro, Técnico em Comuni<;:ação Social, Class_~ "Especial", Referência -NS-24, do Quadro Permanente_ do Senado Federal,
!lQS termos ~os ~tigos _101, inciso I, e 10~_, inciso I, alínea
b, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinados com os artig"âs 428, inciso UI,§ 2~', 429, inci-so" III, 414, § 4<:>, e 416, inciso I,§ 19, da Resolução SF nQ
58, de 1972, e artigos 2i> e 39 da Resolução SF n'i' 358, de
1983, -e artigO 3~>, d_a Resolução SF n9 13, de 1985, e artigo l~', da Lei nl' 1.050, de 1950, com proventos integrais,
e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz
jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da
Constituição Federal.
_
Senado Federal, em 30 de outubro de 1985. -José
Fragelli, Presidente do Senado Federal.

(*)ATO DO PRESIDENTE
N9 234, de 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das at_ribuições que_ lhe conferem os artígos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
ComisSão Diretora n'i' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista _o que consta do Processo nl' 017617 85 5, resolve
aposentar, por invalidez, Ranulpho Fraga, Técnico em
Reabilita~ão, Classe "Especial", Referência NS-21, do
Quadr_o Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos 101, inciso I, e 102, inciso r, alínea b, da .Constituição da Rerública Federativa do Br<!-sil, combinados
com os artigos 428, inciso IH, § 29, 429, inciso III, 430,
incíSõs 1V e V, 414, § 4o da Resolução S_Fn9 58, de 1971, e
artigo 29, parágrafo único e 3~', da Resolução SF nl' 358,
de 1983, e artigo 39 da Resolução SF n~' !3, de 1985, e artigo \9-da.Lei n~' 1.050, de 1950, com provento~ integrais,
acfes.cldos de 20%, e a gratificação adicional por tempo
de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no
artigo 102, § 2'i', da Constituição Federal.
_Senado Federal, em 30 de outubro de 1985.- JO!l
Fragelli, Presidente do_ Senado Federal.

O Presidente do S.enado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, íteln 8-i97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo co~ a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora, n'i' 2,-de 4 de abril de 1973, e tendo
em Vista o que _cónsta do Processo número 016630 85 8
resolve aposentar, voluntariamente, Josê Artht,u- Alves
da Cruz. Rios, ti_lul~r do cargo isolado de prov~mentó"
efctivo_de_Ass_es.sor Legislativo, do Quadro Permanente
do Senado Federal, _nos termos dos artigos 101, inciso
III, e 102, inciso I, alínea a da Constituição da República
Federativa do_Brasil, combinados com os artigOs 428, incisO II, 429 inciso I, 430. indsos V e VI_~4.37,§_4~',da Resolução SF n9 58, de 1972, artigo 2'i',-pa{ágrafo único, da
Resolução SF n"' 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução
SF n"' -13, de 1985~ com proventos integrais correspon.
dentes ao vencimento do símbo_lo SF-DAS-102.3, acres;
cidos de 20%, ratificação de Representação de 85% e a
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus.
Senado Federal, 17 de outubro de 1985. -.José_FrageUi,_ Presidente do Senado Federal.
(*)ATO DO I'RES!DENTJ;:
N9 161, d.: .1985 O Presiçlente do Senado. Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, .inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
ComiSSão Direto"ra n9 2 de_4 de abiil de 1973, e- tendo em
vísta õ -que consta do processo n9 013768 ·ss 9.
Resolve aposentar, voluritariamente, Edllys Bokel
Snitcovsky, Têcnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, rios termos dos artigos 101, inciso III, parãgrafo úni-Cõ~ e 102:- itlclSo f, ii1ínea a, da Constitúíç-âo da Repúblíca_fedcrati~a _d_9__ I!_~ãsil, Co_mbíri::idãs com os artigos 428,
inciSo II, 429, inciso T, 430,-incisos IV e V, e 414~ § 49, da
Resolução SF n9 58f72, e artigO 29, parágrafo único, da
Resolução SF nl' 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução
SF n~' 13, de 1985, com proventos integrais, -aCrescidos de
20%, e_ a gratíficaç_ão adicional_ por tempo de serviço a
que faz jus, observado o limte previsto no artigo 102, § 2'i'
da Constituição Federal.
Senado Federal, em 26 de agosto de \985. -José Fragelli, Presidente.
(~)

Rc[")ublic::tdo [")or haver saldo com

incorre~ôes

no DCN (Seção Il), de 2-

J~S

(*) Republicado por haver saido com incorreções no DCN (Seci;o II), de
18-10-85
(*)

27-8-85

Re[")uhlicado por haver safdo com incorrtlçôes no DCN (Sedo TI) de

ATO DO PRESIDENTE
N9 240, de 1985

ATO DO PRESIDENTE
N'i' 241, de 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri,
bLiições que lhe cOníerem os· artigos 52, item 38, e 97, inciso JV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão DiretOra ni> 2, de4 deabiil de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 016442 85 7, resolve
aposentar, por invalidez, Alexandre Pfaender, Técnico
Legislativo, Classe. "Especial", Referência NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos lO!, inciso I, e 102, inciso I, alínea b, da Constftuição da República, Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 4~8, inciso.III, § 2<:>, 429, inciso III, 430,
_incisos IV_e V, 4l{ §4~> e 416 inciso I,§ I~', da Resolução
SF n9 58,_de 1972; e artigo 29, parágrafo _único e 39, da
Resolução S_f n9 358, d~ 1983,-e artigo 39 dã Resolução
SF n"' 13, de 1985, e artígo I~' da Lei n~' 1.050, de 1950,
com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, observada a limite previsto no artigo 102, § 2t, da Constituição Federal.
Senado- Feôeral. em 30 de outubro de 1985: -José
Fragelli, Presidente do Senado Federal.
ATA DA 204• SESSÃO, REALIZADA
EM 17-10-85
(Publicada no DCN-Seção I I - de 18-10-85)
Retificação
Na página n9 4068,
da Ordem do Dia:

3~

coluna, no enunciado do item 5
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--~----VOÇâ~tinados à agropecuãria, institUi a obrig~tOriedade

Onde se lê:
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da

Ciimara nl' 56, de 1983
g:em), ...

(n~>

1.279/79, rta Casa-de

ori~

siçào e dá outras providências",
Colnci,!_Q_Q em disCJJ§_sªº e _y_otação, é. o ,Parecer aprovado.
--- -

DiscusSão errl turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~> 56, de 1983 (n~' I .379(79, na Casa de origem), ..

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n~> 124,
de 1985, que '"proíbe a pesca de cetáceo nas âguas jurisdicionais brasileira e_dá outras providências".
Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova~
--~.·
do.

ATA DA 205• SESSÃO, REALIZADA
EM 17·10-85
(Publicada no DCN-Seçila I I - de 18-10~85)
Retificação

Nada mais-havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constur, eu, Sergio da Fonseca_ Braga, Assistente de
Comí.<;são, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, ser:.í assínuda pelo Senhor Presidente.

Leia-se

d:.~

de receituário agronômico e veterinário para sua aqui~

Na página n~> 4079, I• coluna, no enunciado do item 1
Ordem do Dia:
Onde se-lê:
,... que tramitam em conjunto, os de n~>s 174- e
195, de 1985, de autoria, respectivamente, dos sena~
dores Roberto Saturnino e Nelson Carneiro ...
Lcia~se:

, ... que tramitam em conjunto, os de n~>s 174 e
185, de 1985, de autoria, respectivamente, dos Senadores Roberto Saturníno e Nelson Carneiro, ...

ATA DE COMISSOES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
5• Reunião Extraordinária, realizada em
3 de outubro de 1985
Ãs onze horas do dia tfês de outubro de mil novecentos e oi~enta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão,
na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Martins Filho, Presidente; Álvaro Dias, Roberto Wypych, Nivaldo Machado, Gaivão Modesto, Alcides Paio e Moac-yr Duarte, __ reúne~se a Comissão de Agri~
cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~
nhoresSenadores Benedito Ferreira e Benedito Canellas.
Havendo números regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa dã. leitura da Atã" di~re_J.!.nião arnerior, que é dada coino aprovada.
Passando·se à apreciação das nlatêrias constantes da
Pauta, são relatados os seguintes PrOjetas:
Pelo Senhor Senador Moacyr Duarte:
Pare_cer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n"' 71,
de 1985, qu~ "dá o nome de José Antônio Mendes Sansano à Ceasã·CaiTipimis'•:- -·
-· - ·-~
Colocado em discussãO-e-votação: é o Parecer- aprovado.
Pelo Senhor Senador Alcides Paio:
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n"'
24, de 1984, que .. aprova o texto do ConVênio" Zoosani~
tário para a "impOrtação e a exPortaÇão de animais e dê
produtos de origem animal; celebrado entre o Governo
da República Federativa do BrasH e o Governo da Espanha, e concluído em Madrid, a 12 de abril de 1984".
Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprovado.
Pelo_ Senhor Senador GãlVão ModesiO:
Parecer favorável ao Projeto de DecretO Legislativo n~
02+ de 1985, que "aprova o texto da Convencão sobre a·
Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos,
concluída em Camberra, em 20 de maio de 1980".
Colocado em discussão e votação, é o- Parecer ilprÕvado~

Pelo Senhor Senador Roberto Wypych:
Parecer favoráYel, nos termos da Emenda apresentada
pela Comissão de Economia, ao Projeto de Lei da Câmara n~ 105, de 1984, que ''dispõe sobre financiamento a
agricultores". .
_
_
__
___ _
Colocado em discussão e votação, é o Parecer iprovado.
Pelo Senhor S~:nador Ãlvaro Dias:·
Parecer favoravel ao Projeto de Lei da Câmara n~' 127
de 1984, que_"dispõe sobre a comercialização de defensi-

8• Reunião Onlinária, realizada em
24 de outubro de 1985
Ãs onze_ hor;:ts çlo dia vinte e quatro de outubro de mil
novecentos ~--Qite:nta e cinco, na Sala da Comissão, na
Ala Senador Aie~a_Qdre Costa, sob: a Presidência do Se-nhor Senador -Nelson Carneiro, Presidente eventual,
rcóne-se a Comissão de Municípios, com a presença dos
Senhores Senadores Gaivão Modesto, Gastão Muller,
Octavío Cardoso, Martins Filho, Nivaldo Machado, Altevir I..eal, Benedito Ferreira e L.uiz Cavalcante.
Deixam de comparecer, por motivO justifica~O; os ·se-nhoreSSenador-es Jorge Kalume, Amaral Furlan, Moacyr Dalla, José lgnácio Ferreira. Marcelo Miranda, Alfredo Campos. Robt:rto Wypych, Lourival Baptista e Alcides Paio.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os_ lrabalhos e dispensa a leitura da Ata da
reunião anterior, que ê dada como aprovada.
A seguir, passa~se à ap-i6Cíaç-ã0 das mã"térias constantes da pauta e são relatados os seguintes projetas de resolução da Comissão de Economia às seguintes mensagens
presidenciais: 1) Mensagem n"' 178, de 1985, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazen:
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Jauru (MT) a contratar operação de credho no valor de
Cri 1.085.652.592 (hum bilhão, oitenta e Cinco milhões,
-seiscentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e noventa e
dois cruzeiros)~ Relator: Senador Gastão MUller. Pare-cer: favorável. Aprovado por unaniffiidade. 2) Mensa~
g_em n"' 179, de !985, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta
do Senhor MiniStro da Fazenda, para que seja autorizada ~__ e_r_efeit_l,!rª_Mt!l1_iQipal de Rio Branco (MT) a contra~
-tar operação de crédito no valor de Cr$ 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e noventa e sete milhões duzentos e cinqUenta e sete cruzeiros). Relator: Senador Gastão Mifller. Parecer: favorável. Aprovado por
unan_imidade. 3) Mensagem n9 180, de 1985, do Senhor
Presidente da República, submet_endo à aprovação do
Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda~ para que seja autorizada a Prefeitura MUnicipal de
São Josê dos Quatro Marcos (MT) a contratar operação
de crêdito no valor de Cr$ 1.128.299.406 (hum bilhão,
cento e vinte o.itõ""IJiilhõeS, duzentos e noventa nove
-mil, quatrocentos e seis cruzeiros). Relator: Senador
Gastão Mifller. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem nl' 074, de 1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal rroposta do Se_nhor Mjnistro da Fazenda, para
qlle seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pimenta
Bueno (RO) a contratar operação de crédito no valor
Cr$ 254.822.079-(duzentos e cinqUenta e quatro milhões,
oitocentos e vinte e dois mil e setenta e nove cruzeiros.)
- ReJator: Senador Gaivão Modesto. Parecer: favorável.
AProvadO. por Urianiínid"ade:- ·

e

e

Nada mais huvendo a tratar, encerra-se a reun_iàQ, la~
-Vrãndo eu, -FT-Un---,-císco Gonçalves- Pereira, Assistente da
Comissão, a presente Ata. que, lida e aprovada, serâ assinuda pelo Senhor Presidente.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
16' reunião, realizada em
16 de outubro de 1985
Ãs onze horas do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co~
missão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência
do. Senhor Senador Virgílio Távora, Primeirõ--:vicePresidente, no exercício da Presidência, presentes os Senhores Senadores Sildanha Derzi, Milton Cabral, Carlos Lyra, Aloysio Ch;wes. Amaral Peixoto, Nelson Carneiro, Itamar Franco e Aderbal Jurema, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores_Senad_or~s)t,!tahy Magalhães, Luiz Viana, Severo
Gomes: Cid Sainpaio, Fábio Lucena, Lourival Baptista e
Albano Franco.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente dec_lara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosseguindo, Sua Excelência comunica que a reunião destinase à apreciação das matérias constantes da pauta, e a ouvir as exposiç_ões que farão os Senhores Sérgio Fernando
Guarischi Bath e Marcos Antônio de s·alvo Coimbra, indicados para exercerem as funções de Embaixadores do
Brasil junto à República do Suriname e junto ao Canadá. respectivamente, sobre as missões para as quais estão
sendo indicados. A seguir, concede a palavra, pela ordem, ao S~f-lh~r Senador Itamar_Franco, que protesta
-com o que Suã Excelência classifica como uma atitude
discriminatória por parte do Ministério das Relações Exteriores, com alguns dos Senhores Senadores, quer sejam
do partido do Governo, quer sejam dos partidos atual~
mente na oposição, relacionados a convites formulados
por aquele Ministério, para participaÇão em solenidildes
oficiafs, citando, mais precisamente, fatos ocorridos com
a visita ao Brasil, do Presidente da França Senhor
François Mitterrand. Finalizando, Sua Excelência salienta que, doravante, pedi! , conforme lhe faculta o
Regim!!nto Interno, vistas de !"~as as indicações de Embaixadores, começando pelos conc•~ntes da pauta do
dia, para melhor examinar aquelas matêrias. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente de~
termina que a reUnião torne-se secreta, para ouvir os Senhores Embaixadores, já anunciados anteriormente, e,
ainda. para delibúar sobre as seguintes matérias: Mensagem n"' 223; de 1985, do Senhor Presidente da Reptlbli~
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor Sérgio FeTnando Guarischi Bath, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Suriname. Relator: Senador Aloysio Chaves;
e Mensagem n"' 230, de 1985, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal
a escolha do Senhor Marcos Antônio de Salvo Coimbra,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil no Canadá. Relator: Senador Nelson Carneiro. Reaberta a reunião em carâter público, o Senhor Presidente comunica
que as mensagens presidenciais incluídas em pauta dei~
xaram de ser votadas, face aos pedidos de vistas formulados pelo Senhor Senador Itamar Franco, durante as discussões das mesmas em reunião secreta. A seguir, concede a palavra ao Senhor Senador Nelson Carneiro, que
tece comentários acerca dos pedidos de diligência feitos
pela Comissão ao Poder Executivo, sobre Projeto de De-creto Legislativo n~> 16, de 1984, que teve como resposta
do Senhor Ministro do Trabalho, a informação de que a
Convenção n"' 87 relativa à Liberdade Sindical, adotada
em São Francisco em 194&.- matéria objeto do referido
projeto, não sofreu revisão. Mas que dada a importância
da mesma, Sua Excelência colocava~se à disposição da
Comissão para demais esclarecimentos consideradOs
oportunos. Dessa forma, propõe que a Coinissão, através de Sua Presidência. convide o SenhOr Ministro ·do
Trabalho, Doutor Almir Pazzianotto, para, em data a
ser d~flnida após as eleições de 15 de novembro vindouro. ccimp-areça a este Órgão, para fazei- uma explanação
sobre a matéria. Nã-o --hãvendo matlifestação em contrário, é a proposta aprovada por una11imidade.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavmndo eu, Paulo Roberto de Almeida Cam-pos, Assistente da Comissão", a presente Ata, que, após lida e apro-

vada. será assinada pelo Senhor Presidente. Távora.
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Virgílio

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!:RITO
DESTINADA A INVESTIGAR A GESTAO DAS SOCIEDADES DE ECOI)lQM!A_MIBJ:i\., NAS-QUAIS A
UNIAO DETENHA MAIORIA ACIONÁRIA
5!- Reunião, realizada em
11 de junho de 1985
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia_ont_e
de junho do ano de mil n_Qvecentos e_oitenta e cincó, pre-

sentes os Senhores Senadores Cesar Cats, Presidente;
João Calmon, Milton Cabral, Gastão Maller e Roberto
Campos, reúne-se a Comissão Parlamentar de l'!_quérito
.. destinada a investigar a gestão das sociedades de_economia mista nas quais a União detenha maioria acionãria".
Comparecem, ainda, os Srs. Deputados Josê Machado
e Mário Uma.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que,
em seguida, ê dada como-aprova-da.
Havendo número regimental, Q Sr, Presidente! Senador Cesar Cais, declara abertos os trabalhos. Prosseguindo, o Sr. Prcsiden~e concede a palavra ao
depoente, Dr. Marcus Tulio Roberto Sampaio de Melo,
Vice~Presidente da ~ETROQUISA, que apresenta sua
exposiÇão e, logo após. se coloca à disposição dos Srs.
Senadores para quaisquer esclarecimentos.
Na fase interpelat6ria, usam da palavra, pela ordem,
os Srs. Senadores João Calmon e Milton Cabral e os Srs.
Deputados Josê Mach_ado e Mário Uma.
O Sr. Presidente agrª_d~ a .colaboração -do Dr. Marcus Tulio Roberto SaJllpaio de Melo e determina que as
notas taquigrãficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se_ a_reunião, e,
para constar, eu, Sônia -de Andrade Peixoto, Assistente
da Comissão, lavrei a preseilte Ata, que, lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA,NASQUA!SA UNIÃO DETENHA MAIORIA AC!ONÃRIA, REAL!ZAi:JA
EM II DE JUNHO DE 1985, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. MARCUS TULIO ROBERTO SAMPAIO DE MELO, V!CEPRESIDENTE DA PETROQUISA, QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
PreSidente: Se~ador CéSar Cais.
Relator: Senador Severo Gomes
'(Integra do apanhamento taquigráfico)
O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cals)- Vamos·dar início a esta r;J.~ni;~o. Mais dois Senadores estão vind.o,
mas. por questão de tempo, vamos iniciar a retiniã"o,-em
que vamos ouvir o Dr. Marcus Tulio Roberto Sampaio
de Meio, a quem conviáo para sent-ar~-se-à- mesa.
Na ausência do Senador Severo Gomes, que, por mõ-tivo de: força maior, nãõ pôde estar aqui, estâ no Rio de
Janeiro, numa conferência qtié tinha sido marcada anteriOrmente, convido o Senador Joãq __ Calmon para servir
como Re;1ator.
O Dr. Marcus Túlio t~m 28 anos_ de PETRÓBRAS.
Fo"i' Oiretor-Comercíal da Distribuidora, foi Presidente
da FOSF'ÊRTfL e agora é Vice--Presidente da PETROQUISA - Petrobrás Química S. A.
Então, é Um honi.eiri que conhece profundamente--o-seu setor, de maneira que poderá -dar esclarecimentos
muito importantes à -Comissl'!o.
Convido o Dr. Marcus Tulio Roberto Sampaio d~
M~~o a prestar o juramerito.-

O SR. MARCUS TU LIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO (Para p.restar juramento.) -Juro, como deVer-dê
consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que

embora o incremento da cotação do dólar motivasse
uma queda, da ordem de 10%, _{los preços dos produtos
pe~r-~qujmic_?S nesta moeda. A partir dejunhojjulho de
1984, entretanto, Começaram a Ser detectados alguns sinuis __ de instabilidade na indústria petroquímica, que se
prolongaram por todo o segundo semestre do ano. O
mercado retraiu-se e os preços baixaram ainda mais, face
ao menor ritmo de expansão da economia americana
bem como à perspectiva da entrada em operação das novas plantas no Oriente Médio e no Canadá.
Verificou-se um movimento generalizado no sentido
da redução dos estoques, por força de uma expectativa
de baixa de preços, que afetou todos os petroquímicos e
não apenas o eteno e seus derivados, ou seja, o setor foi
penalizàdo indiscriminadamente.
Em 1985, o desempenho do setor petroquÍmica estará
condicionado pelos seguintes fatores:
• política de vendas a ser adotada pelos novos produtores;
• desempenho da economia americana;
e- reorg'ariiZação por que passa esse segmento industrial nos países desenvolvidos.
Espera~se que a retração observada no segundo semestre de 1984 termine, uma vez CC$S_ado o processo de redução de estoques.
Espera-se. tambêm, que os preços CJCpressos em dólares apresentam alguma recuperação, quer pelo aumento
da demanda aparente, quer pela redução da cotação da
moeda norte-americana no mercado financeiro, sem.
contudo. alcançar os nlveis observados ao final de 1983.

seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
que investiga a gestão das sociedades de economia mista
nas quais a União detêm a maioria acionâfia.

6 SR. PRESIDEN.TE (Cêsar Cais)- Vamos passar a
palavra ao Dr. Marcus Tu \i o Roberto Sampaio de Melo.
O SR: MARCUS TU LIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Sr. Presidente Cêsar Cais, SÍ'. Senador João
Ca'lmon, SrS. Deputados:
Em meu nome e em nome da Diretoria da PETROQUISA. quero cumprimentâ-los e agradec_er a oportunidade que nos ê dada de poder aqui dizer o que fazemos e
por que fazem9_s, a fim de proporcionar uma melhor
apreciação daqUilo que se chama PETROQUISA.
AnteS-de iniciar o meu depoimento, permitam-me
aprese-ntai os meus_ cOlaboradores aqui" presentes.
Diretores da PETROQUISA: Josê Figueiredo Paschoal Júnior,_ Diretor José Jucá Bezerra NetO, birelor
léiUo Martins da Costa, Gerente Têcnico -da PETROQUISA Amilcar Pereira da Silva Filho e o Assistente Dr.
Hélio Camarata.
O roteiro que escolhi para prestar este depoimento co_m_eça fazf:náõ- Uma pequena abordagem do setor petroq'Ufmico, abói'dando o Panorama Internacional, Panora-~a_Nacional e Matêria~Prima na Indústria Petroquímica, Disponibilidade, Preço e Política de Preços. Em se-gUida,"aOõrdarei o Sistema ~ETROQUISA como um todo, apresentando sua Caracterização, Desempenho Opera.ciOnare sua RespõrlSabilidade SociaL D_epois falarei
sobre a PETROQUJSA propriamente dita - Antecedentes, Caracterização, GestãO Ad_ministrativa, Gestão
Firianciira, Expectativas. Finalmente, abordarei ú Plãno
E~tfaíegtcO-da PE'rROQ-UISA, que, no meu entendi~áer~!':'~~·ª"·f~z_ií_o~~~Yda no~sa presença aq~~~este Pie-

1.2- Panorama Nacional
O ano de 1984 marca o início da maturidade da indús~
tria petroquímica brasileira, cuja consolidação, em ter~
mos de porte econõmico e importância em nível nacio~
nu!. remonta a 1978, época da entrada em operação do
Complexo Petroquímica de Camaçari.
Por" toda a década de setenta, a indústria pctroqufmica
brasileira apresen-toU, fundamenta}[nente, característiças
de segmento econômico emergente. A produção era in~
-suliciCnte pai'a abaStecer ·a- demanda nacional. Projetos
novos e ampliações das unidades mais antigas se s~ce~
diam, sem, no entanto, satisfazer uma demanda interna
Sempre crescente. A a_dm_inistração comercial das empre~
Sãs, em Unhas gerais, se limitava a gerir um sisten1a de
distribuição de quotas, em muitos casos sob o amparo de
búi'eiras alfandegárias. O relacionamento das empresas
petroquímicas com os setores econômícos afins se pautava dentro desse contexto, sem maiores aproximações,
traduzindo, em síntese, a coQtfnua pressão de demanda
exercida pelo consumidor final- a população -cujo
nível de renda se apresentava em continuada ascensão. A
empresa petioéjllítitíca brasileira era jovem. Sabia~se
construir com grande eficiência e aprendeu~se, muito rapidamente, a operar o sistema de produção com vistas a
satisfazer o mercadO interno no que ele mais exigia quantidade.
A implantação de_ um poderoso parque petroquímico
para substituir importações e_ promover o desenvolvimento regional constituía um ·objetivo do Governo, dentro de uma política pautada pelo dirigismo cconômico.
O uno de 1981 marca, sem dúvida, o fim da fase inicial
~a indús~ria petroquímica brasileira. Nesse ano, por
rorça de ratares exte-rno-s.:..:. segundo chOque do ·petrôitfo
e elevação da taxp. çle juro.s no me:rcado financeiro intern_acional-: e de__cgmprçmissos asSUITJidos no.passadodívida externa-. à economia brasileira se ress_entiu. A
adoçào de medidas corretivas de ordem geral reduziu de
forma dr_âsti~a. a çapacidade de consumo do merc~do
brasileiro._A petroquímica, a ex.emplo de outr-oSSCgmen~
tos industriais, se viu, subitamente, inserida em uma
nova ordem econ_ómi_ca, com problemas de excesso de
capacidade_~~ _!~ação à demanda interna. Em dezembro
de 1982, a t!?trada erii operaçãO do 3it Pólo Petroquímica
agravou amda mais o desbalanceamento ofertademanda, notadamente no que diz respeito aos petroquímicos básicos e às resinas termoplásticas.

I. SETORPETROQUIMICO

1.1 -Panorama [nternacional
A e~;lução da indústria petroq~ímica mundial; apÓ~1980, foi influenciada por diversos fatores, dentre os
quais se po-de destacar:
• --segundo choque do petróleo em dezembro de
1979;

• elevação da taxa de juros no mercado financeiro
internacional.
-com-o resultado dessa conjunção os negócios petroqufmicos de grande porte, mais suscetíveis a mudanças
nas suasecCihomiascde escala e mais dependentes do mercado internacional, apresentaram, ao longo do período
\980 - 1984, uma progressiva perda de rentabilidade.
--No entanto, esta perda não foi acompanhada pela
substituição dos produtos petroqufmicos por suc:-edâneos
de qualquer natureza, o que se pode creditar ao baixo
conteúdo energético que caracteriza, de uma forma geral. aqueles produtos. Tal situação acelerou o processo
de reformulação mundial do setor, iniciado em anos enteriores, objetiYarido a recuperação de níveis de rentabilidade mais adequados. Assim é que se observou uma
transierêõCia- de controle do negócio petroquímica, das
empresas tradicionais para grupos ligadOs à indúsirii-do
pet~~~e_~~-~·--~!'!1 ~-e~_!ll~s geográficos, o deslocamento da
produção para regiõe5-COm--3bul1daiiie -dí_sponibifidade
de matéria-prima básica, no caso o gâs natural existente
no Oriente Médio e no Canadá. A abertura do mercado
chinês aos produtos petroquímicos, ocorrida no mesmo
-período, constitui, tambêm, um fato de particular relevúncia para-a petroquímica mundiaL O potencial de consumo da China, tomando-se por base a sua população, é
dos maiores do Mundo.
O ·desempenho da indústria petroquímica em 1984
confirmou, em linhas gerais, as previsões formuladas ao
final do ano anterior.
_ ~ _R-efOrffi~u'Jação da petroquimiCa- mundial acelerou_se. destã_c_adam_ente, no Japão e na Itália', PaíseS-ein que
algumas unidades operacionais, jã-ObsOletãs, Íor3.m -aesativadU.s com a finalidade de racionaliz_ar a produção. O
m~rcado,n_o __primei.rO_ semestre de 1984, permaneceu no
mesmo nível observado ao final de 1983. Q excelente dese~pe~ho da econom_ia dos EUA refletiu-se no setor,

A petroquímica brasileira amadureceu dentro desse
quadro adverso. Aprendeu a v~nder atendendo às necessid;,~des do mercado int~rno, que_, por forca de uma retração no consumo,-to-rnou o mercado cada v~ maiS
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competitivo em qualidade e preço. Atuou-se sobre o
mercado externo para a colocação dos excedentes. A
qualidade do produto foi aprimorada, novos "grades"
foram desenvolvidos e, o mais importante, o sistema
produtivo como um todo se integrou no esforço d~
sobrevivência, partilhando sacrifíciOs e resultados dentro

da cadeia de interesses que hoje abrange as centrais petroquímicas, a indústria petroquímica de 2• geração, a
indústria de transformação e as "trading companies".
Para tanto, foi decisico o apoio Prestado pela PETROBRÃS, sem o qual teria sido praticamente impossfvel a colocação dos excedentes petroquímicos no mercado externo.
O ano de 1984 mostrou os primeiros resultados desse
processa_ de amadurecimento: o produto petroqufmico
brasileiro competiu internacionalmente em qualidade e
preço e os resultados apresentados pelas empresas petroquímicas, mesmo aquelas mais recentemente implantadas, revelaram-se saJisfatôrios ou bons. As exportaç_ões,
que atingiram cerca de 1.500 mil toneladas, superaram,
em valor e quantidade, as marcas obtidas em 1983. A
produção aumentou cerca de 11% em relação ao ano anterior. A exportação de produtos transformados superou
em outubro de 1984 a marca de 11.000 l/mês. Esses resultados mostram, cabalmente, que a indústria petroquímica brasileira, planejada e implantada para o atendimento do mercado interno, se ajustou rapidamente a um
modelo bastante diferente do projetado na sua concepção original.
Os principais termoplásticos- constituem o segrilentó
final de maior significação na petroquímica brasileira,
com uma capacidade de produção de L530~000tjano em
dezembro de 1984. Nesse ano foram produzidas
1.400.000 t dessas resinas, o que significa uma ocupação
média de 90% da capacidade efetiva de produção.
As exportações, no montante de 450.000 t, representaram 32% da produção. Em relação ao ano anterior, notase, em 1984, um aumento de_25% na quantidade exportada e uma estabilidade na demanda interna. O desempenho do segmento elastômeros em 1984 reflete basicamente o aumento de 184% nas exportações de pneus e a
orientação da produção desse artefato no sentido de
pneus radiais e pesados. O consumo aparente de elastômeros se revelou 6% superior a 1983, destacando-se _o aumento da demanda de polibutadieno e de borracha natu·
ral. Foram produzidas 245~000 t de elastômeros sintéticos, das quais cerca de 22% foram exporládas. As importações de elastômeros atingiram 17 .OOOt, sendo 50% representados pela borracha natural e o restante por produtos não fabricados no Brasil.
O consumo de fibras sintêticas se apresentou estagnado com relação a 1983, com um fraco desempenho do
poliéster e do nâílon têxtil anulando o crescimento do
náilon industrial e da poliacrilonitrila. Em 1984, fofã.m
produzidas 207 .OOOt de fibras sintéticas e exportadas
43.0001. O ano de 1985 deverá apresentar-se promissor
para a indústria petroquímica brasileira com relação ao
mercado interno e desafiante no que toca às exportações.
Espera-se uma recuperação no nível de renda da população e, em conseqüência, uma reativação do mercado
interno de produtos petroquímicos, cujos primeiros indícios foram percebidos no final de 19.84. A demanda interna de produtos pctroqufmicos-erri 1985 e noS anos
subseqUentes deverá se manter crescente~ com uma provável reativação da construção civil - habitação e saneamento básico.
O setor petroqUímicõ, que hoje exporta aproximadamente 40% da sua produção, em princípio não terá dificuldades para abastecer o mercado nacional no horizonte próximo. Dessa maneira, enquanto não forem necessários novos invi!stímenfOi-em produtos básicos, oS i-ecursos gerados provavelmente serão direcionados para
projeto que Visem à consolfdação- áos pólos -existentesbem como à produção de especialidades petroquímicas
ainda importadas, tais como elastômeros especiais, plásticos de engenharia e produtos da chamada qufmica. fina,
seguindo, em nível nacional, a tendência observada no
resto do Mundo.
Não são esperadas grandes facilidades para exportação de petroquímicas em 1985, principalmente no que
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toca aos derivados do eteno. A médio prazo, os reflexos
da rees.truturaçào da petroquímica mundial se farão nottlr, abrindo oportunidade para a colocação de produtos
brasileiros- nõtUdameiil.te os derivados do propeno, bu_tensos e aromáticos. A reativação do mercado interno,
entretanto, reduzirá, a longo prazo, a disponibilidade de
produtos para e.xportaçào, diminuindo progressivamente a dependência da indústria petroquímica brasileira
com relação ao mercado externo. t! intenção, todavia,
manter-se a presença brasileira no mercado externo, destinri-ndo 20% da produção como meta permanente para
exportações.
- Parece oportuno registrar,.Sr. Presidente, ao término
desta exposição sobre o panorama nacional que a indústria petroquímica no Brasil, se não a única, foi a que logrou maior êxito na política de interesse nacional de des-corrce:ntração econômica. Assim a indústria petroquími~
ca é a mãior indústria de _base do Nordeste com insta- lacões-1ndUS:triãfS--tws Estados da _Bahta, Sergipe, Alag~as -e_ Pern~mbuco.
f3 -

Matéria-Prima na Indústria Petroquímica
Disponibilidade
A petroquímica está tão ligada à disponibilidade de
mat~ria-prima que na visão atual dos estrategistas do setor só hã dois caminhos para- a sõbrevivêncía de uma
grande companhia petroquímica: ser uma subsidiária
(ou coligada importante) de uma companhia de petróleo
(e-; ou de gás) ou sair para prOdutos altamente sofisticados, abandonando de uma vez as indústrias de 1' e de 2•
geiaçào.
NO- srãsil, três fatores nos fa:Zeffi Otimistas em relação
a este quesito:
1.3.1 -

-A PETROBRÃS, atravéS das subsidiárias íil.tegrais
PETROQUISA e PETROFI::RTIL, está presente na
maioria dos empreendimentos·petroquímiCos nâéionaiS.
-O Programa Nacional do_Álcool vem, de maneira
acelerada, ocasionando a substituição da gasolina pelo
álcool. propiciando a disponibilidade de um excedente
apreciável de nafta.
-O BiaSil; ãO ladO de um bem sucedíõO Prograrria de
descoberta de petróleo, vem obtendo êxito na descoberta
de gás-natural na Região Amazônica ê ao longo de toda
a costa do Nordeste e da Região Centro-Sul.
1.3.2.- Pre_ço
A petroquímica mundial, atê o final dos anos 50, este~
ve fortemente concentrada nos Estados Unidos. Isto
porque este país dispunha de grandes reservas de gás naturul_e_grande capacidade de refinação, aliadas aos outros fatores__ de crescimento, disponibílidilde de recursos
técnicos e econômicos. A petroquímica americana, ainda
hoje. usa o gás natural como matéria-prima para eteno e
partl combustível, obtém o propeno dos gases de refinaria e produz aromáticos a partir de unidades de grande
porte de reformação catalítica, normalmente congregada
à obtenção de componentes para gasolina de alta octanagem.
A petroquímica européia e japonesa que se desenvol~
veu notada mente na década de 60 e início da década de
70, não dispondo de gás natural, desenvolveu-se utilizando a fração de gasolina de destilação direta ou nafta excedente numa época em que houve grande aumento no
consumo de óleo combustível pesado para a geração de
energia e de _óleo combustível destilado ou óleo diesel,
para movimentação de cargas e para calefação. A nafta,
-nesse periodo. sempre esteve cotada nestas regiões a
preço igual ou inferiõi- ao dO petróleo bruto.
Com a -prim-eit-ã "crise do petróleo, a teridêncía na Europa e no Japão foi substituir o óleo combustível por
energia atômica, carvão, hidráulica e outras. -Ao lado
disso. crescia o consumo de gasolina automotiva. O pe.:
tróleo mais caro e a nafta relativamente mais cara em relação ao petróleo, levaram as petroquímicas européia e
japonesa a ficarem não compei1tivas em relação -a-americana~

Os Estudos Unidos vêm sendo pressionados a aumentar o preço do gás, mas têm procurado ganhar tempo.
De 1982 até l 987 está previsto qu_e o preço mM.io de gás
neste país ficará sempre inferior a USS18/barril equivalente de óleo combustível.
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Os outros países ricos em gás têm seguido uma política
de preço bem mais agressiva para incentivar a indústria
petroquímica: no extremo está a Arábia Saudita, que
fornece gás para a sua petroquímica a preço da ordem de
10% do equívalente em petróleo (da ordem USS3fbbl), o
C:mtldá tem condições especiais para novas unidades
competirem com seus produtos dentro do mercado americano, e mesmo a Holanda, com toda a pressão da Comunidade Européia, tem dado preço para o gás, que justifica não só petroquímica como mesmO eletroquímica.
Países ricos e com gás a preços convenientes ·podemós citar ainda a Inglaterra, a Noruega, Catar, Kuweit e Austrália.
A estrutura da indústra petroquímica nacional está
huseada em nafta, ou seja, na fração de gasolina de destilação direta.
Face à produção de álcool para a indústria automobilística, esta fração deve ser tratada como o foi na Europa e no Japão na década de 60. Tratamento semelhantes
a este vem sendo dado pela Argentina, por Formosa
(Ttliwan) e, provavelmente, pela Coréia do Sul e por Cingapura. pafses com petroquímica jovem e dinâmica.
1.3.3 - Política de preços
Na indústria do refino é prática universal determinarse o custeio global da refinação do petróleo, pela impossibilidade de determinar-se o custo industrial de cada derivado.
Assim, a receita do refinador equivale ao custo global
do refino adicionada a sua remuneração. Esse valor é rateado entre os diversos derivados do petróleo
estabelecendo-se seus preços relativos.
O critério adotado para este rateio é função das características do mercado em um determinado período de
tempo e também difere de país a país, conforme os diferentes perfis de demanda que o órgão executor da poUtica de preços pretende atender.
Assim o preço determinado pelo governo para venda
de nafta à indústria petroqulmica apresenta uma tendência de elevação em direção ao preço do petróleo.
No dia do último reãjuste do preço da nafta (28-2~85)
--se compararmos aquele praticado no Brasil com o observado no mercado spot de Roterdã (que representa apenas cerca de 5% de toda a nafta comercializada na Europa), verificamos que o preço brasileiro situa-se cerca de
8% abaix-o do preço praticado em Roterdã.
No entanto, se devemos realizar comparações com
preços praticados no exterior, a referência- no noSso
entendimento- é o Japão, porque praticamente toda a
ii:tia petroquímica é baseada em nafta (matéria-prima
líquida), como é o caso do Brasil.
Atualmente, a nafta é um produto excedente no parque de refino nacional. Pode ser considerada como uma
gasolina de baixo teor de octanas e ser exportada por um
preço em torno de USS 230/t. No entanto, é muito mais interessante para o Pais exrJortar prodUtos derivados da nafta, variando de USS
350-1500/t, agregando valor à mesma a partir de insumos nacionais já disponíveis (matérias-primas, mão-deobra, custos de capital), do que exportar a matéria-prima
bruta, como tal a um valor bem inferior.
Por outro lado sendo a indústria petroquímica estreitamente identificada com o progresso económico da so~
ciedade, fornece insumos para os mais importantes segmentos económicos, tais como agricultura, construção
civil e as indústrias têxtil, de eletrodoméstico, de calçados e automobilística. Sem uma petroquímica nacional
muitos desses insumos não lhes seriam acessíveis aos
mesmos preços e volumes.
Paralelamente, os produtos petroquímicos, devido ao
seu baixo conteúdo energético, estão ao alcance das camadas da população de mais baixa renda, satisfazendo
suas necessidades básicas com mais facilidade, aumentando o poder real de compra dos estratos menos favorecidos do povo, desempenhando assim um papel coadjuv.ante na distribuicão de renda e na justiça social.

2. SISnMA PETROQUISA
2.1- ~ Carãcterização
A PETROQUlSA é uma subsidiária da PE~
TROBRÃS que possui participação diretas em empresas
voltadas à oferta de produtos com grande ênfase em pe-
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troquimicos. A est~ conjunto de empreendimentos denominados Sistema PETROQU ISA.
Ao findar o exercício de 1984 a PETROQUISA p-ãrticipava diretamente do capital de 28 empresas:----:3 contra~
Iadas e 25 coligadas, que se distribuem geograficamente_
por 7 Estados brasilçiros, conferidos ao Sistema PETROQUISA uma abru,ngência nacional. Em nível de
Puís. sua presença é marcante no que tange à produção
de petroquimicos básicos~--produtos intermediários, ter-moplãsticos e elastõmeros . . . :. . -apenas discreta no ramo
das fibras sintéticas - representando, no seu conjunto,
cerca de 80% da atividade petroquimica nãCional. Em
tennos petroquimicos, a produção do Sistema PETROQUISA se apóia cm três centrais de matérias-primas
operadas pela PQU, pela COPENE e pela COPESUL,
que transformam hidro-carbonetos fornecidos pela })E;~
TROBRÃS (basicamente a nafta_ e, n_o caso d~ CÜPENE. também_ gasóleo e gás uaty_ral) em _J?etroq_uimico~
básicos. A participação dtreta da PETROQUfSA no Ca:
pitul sub;;c_rito e integralizado das empresas que compõe
o Sistema PETROQUISA era, em 31 de dezembro de
1984, de Cr$ 893 bilhões, importância que se reduz-para
Cr$ 618 bilhões se considerado apenas o capital com direito a voto. Comparadas Coh"f-os-valores observad~s em
31 de dezembro de 1983, tais cifras (epr~sentam aum_entas de .:!3!% e 267%, re.spectivãfficnte.
Em 1984, a PEiROQUISA, ~ceitando copvite formUlado pelos acionistas da CINAL- Cia. Alagoas fndus~
trial. pas~ou a participar societariamente dessa empresa,
que tem por objetivo implantar a infra-estrutura do
Complexo Cloro-Químico de Alagoas.
A capacidade de produção efetiva do Sistema PE~
TROQUISA vem aumentando, ~e ano para ano, em
função da entrada em operação de n~vos projetas e das
ampliações de unidade;sjã_em fãs~ operacional.
Em \984 entraram em operação duas unidades industriuís: o Projeto Octano· H e o Projeto Etilbenzeno, construi das respectivamente pela CIQUINE, em Camaçari
- BA, e pela PEiROFLEX, em Triunfo- RS. Comes~
sas novas pluntas, a capacidade de produção de -interme- ~
diários do Sistema PETROQUISA ficou acrescida de
129.000 tfano, sendo 59.000 tjano_em âlcoois e 70.000
t/u em etilbenzeno. Ainda em 1984, a EDN-J;;stire~-~~do_
Nordeste S.A. aumentou a capacidade de prodÚçã;)-Je
polie~tireno cm 50.000 tfa, com a aquisição de Urt').a unjdade de po!imerixação continua, j.1 em operação, localizada em Guurujâ - SP. Para operar essa planta, a Empresa criou uma !i.Ubsidiãria, a EDN-Poliestireno do Sul
ltd:,L

2.2- Desempenho Operacional
O tle$empenhu operacional do Sistema PETROQUISA no ano de 198-t resultou em uma taxa média de ocupaç~o dus in~talaçô!!:S indu$triais de 85%, quatrO pontbs
percentuais acima do índice obti_do em 1983. I?estacouse a produção d_e termophístlcos e solventes, cllj<!_utilii'açào da ~apncidade produtivu foi superior à média global. operando acerca de 90%.
O faturamento bruto das empresas do Sistema PETROQUISA atingiu u cifra de Cr$ 8.139 bilhões em 1984
contra Cr$2.314 bilhões em 1983, com um incremento,
portanto, de 252% em moeda corrente ou 10% cm termos
reais-. As expoTluçõcs do Sistema PETROQUISA em
1984- 1.494.687 t de produtos diversos- eqüivalcntes
a US$ 7 I2 milhões, constituiram urn novo _recorde. De
1933 puru 1984, as exportações aumenta.ram ,27%_erT\~
quantidade e 29% em valor, considerando apenas as exporta_ç_õcs direJas.
No que toca às vendas de matérius-primas para exportação de produtos transformados, que totalizaram cerca
de \01.547 t, em \984, as empresas do Sístema PETROQUISA contribtJínim com 99.000 t, com especi<il destaque para as resinas termoplásticas, que responderam, em
quantidade, por 57% das operações. Das exportações de

produtos transformados, que atingiram- US$ 112 milhões. VSJ 109 milhões foram correspondentes àquelas
99.000-t.
>---------. -

-Em~JI~de d;;:leffibiO-de-1984, os prinCipaiS projetas em
fase de-tmpJarltação pelas empresas do SistetTiã_PETROQUISA apresentaVam=-sC na seguinte situaçã9':
COPESUT- Companhia Petroquímica do Sul
- 0_ C<mstrução do terminal de Rio Grande-atingíu 74%
de completação, devendo estar concluída em junho de
1985. Em 1984 a COPESUL, utilizando tecriologia de~cn-volyida- rlo Sistt::ma PETROQUISA, deu início ao
_processo de m~Ihoria operaCiOnal at(avés da v:aJori~11:'ç~9
da corrente c4, de- q-ue reStiítará a pi"odução de MTBEmeJLJ!érci~~butTI-~~er.

_-Pi-:tR"<:JFLEX ~ Indústria e Comércio S.A.
Prosseguiram, em 1984; os trabalhos de construção da
nova unidade de SBR em Triunfo- RS. Em 31 de de:~.embro de 1984. o projeto estava 75% completadO, com
entrada em operação prevista para setembro de [ 985.
ÇIN,\L- Companhia Alagoas Industrial.
__ ~--empresa e~ tá Implantando a infra-estrutura.~ do
Complexo Cloro-Químíco de A lagoas~ que deverâ_entrar
5=111. op_craçà.9_ {l!._fUse) no primeiro trimestre de 1987. A
CINAL, que desde sua consiituiç3:o integràva o "SiStema
PETRÜQUISI\- como uma coligada indireta atravês_de
p(lTticipuçãõ da -sALGEMA, passou à condição de coligada dirctã, cm setembro de 1984.
COPENE - Petroquímica do Nordeste S.A.
A Empresa es.á construindo uma segunda unidade termoclétric:a, cújo projeto contempla a utilízação de madeira como combustível. Os trabalhos apresentavam um
progresso de 50% no final de 1984, devendo inictar-se a
produção em novembro de 1985.
COPERBO - Companhia Pernambucana de Borracha Sintética.
A ímplaritaçãó-da unidade de eteno (matéria-prima âl·cool) está nq dependência do equacionamento da oferta
do rroduto na Região Nordeste. A Cia Alcoolquimica
Nacional - ALCOOLQUlMICA, controlada da COPERBO, está impluntando uma unidade de a~tato de
vinJla çm Pe_~n<!m_buco. O projeto encontra-se 40% conduído, dey~nQo ~n-tr_ar em op_e~ãçâo em 1986.
EDN - btircno do NordeSte S.A.
A Empresa está expandindo sua capaddade de produção de estire_no. E$~e projeto atingiu 60%_ de completadio em 31 de dezembro de 1984, devendo operar em julho dç 1985.
NITRtFLEX S.A. - Indústria e ComérCio.
Através de sua ~ubsidiária NITRIFLEX da AmazônJg,_ a Emrre...a e~ tá implantando, em Manaus - AM,
uma unidade_ produtora de A BS~ A primeira fase do projeto >.!ntrou em operação em 1984. A segunda fase, que
atingiu JOW(' de completação em 31 de dezembro de 1984,
d(!vcrá opl"rar no transcorrer de J98S.
_:-.IITROÇLOR- Produtos Químicos S.A.
O projeto dorohem.enos. Cuja imPlantação constit1,1J o
ob.ietivo da Empresa. atingiu. em 1984, 6% de Complet:iÇão cm termos de execução física. Sua operação (par·dn!) _c.:'; Drevista_pa~n o segu_ndo semestre de 1986.

PETROQCIMICA TRIUNFO S.A.
- .A;-[mpresá tem como ·objetivo, desde a sua constituit;ilo. inlp\untar uma unidade de polietileno de baixa
dcn~idade em Triunfo ~RS. Em \984 o projeto atingiu
91J<!l:J de completaçà(l, devendo operar -comercialmente no
trn:.~scorrcr de I985.
Sr'\LGEMA- Indústrias Químicas S.A.
Em \984 i.l. SAI.GEMA constituiu uma subsidiária, a
CQA- C ia. Química de A lagoas, com o objctivo de implantar uma unidade de Mvc; em Maceió- AL, como
partt!. irliegrantc do Çõmplexo Cloro-Químico de Alago:is-:--Ds trabalhos apenaS se iniciaram, devendo essa
nova. unidade entrar cm operação no primeiro trimestre
de 1987.
2.3 - Responsabilidade Social
Dudu sua abrangência, porte económico e ligação com
o Goverl)o via PETRQBRÁS, o Sistema PETROQUISA, alérri de suas atribuições empresariais, possuí relevante rcspóilsabHidade soda\ no contexto brasileiro. A
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economia de insumos energéticos, consubstanciada principalmente cm termos da redução do consumo de derivados de petróleo, çomo combustível e como matériaprima, constitui um objetivo permanente das empresas
do Sistema PETROQUISA. Programas com esse objeti\'0 foram desenvolvtdos, representando, somente em
1984, investimentos da ordem -de Cr$ 38 bilhões, cifrà
que demonstra o eng~jamento do Sistema PETROQUISA no esforço n-acíofml para ofimização do cOnsurrio de
derivados de petróleo~ O desenvolvimento tecnológico,
além do objetivo nacional, constitui páta as erilpresas do
Sistêma PETROQUfSA-ulna !neta emp!'esarhi.l permarrente. Nesse sentido, a estruttJra organizacional do Sistefilà c·ontu com o apoio da PETROQUlSA, através da
~ua Gerênda Técnic_a, assim como da PETROBRÁS, via
Centro de Pesquisas e Desenvo!vimento Leopoldo A.
Miguez de Mello- CENPES, além de instituições univer~itárias cOm as quais foram celebrados convênios
pUra execução-de trabalhos especializados.
A indústria petroquímica, de um modo geral, é dependente de mão-de-obra especializada. Consciente disso, o
Sistema PETROQUISA ínveste constantemente na formação de pessoal de níveis superior e médio. Para tanto,
ali!m -de programas de treinamento executados_ díretamente pelas empresas, conta-se com a colaboração da
PETROQUISA, das universidades e de outros órgãos
governamentais e privados. Em 31 de dezembro de 1984
o Sistema PETROQUISA empregava um total de 26.393
pessoas entre dírígentes, técnicos e pessoal administrativo. Não obstante a indústria petroquímica se caracteri~~fr pelo uso ·mte--nsiVo- do capital e não da mão_-de-obra,
seu eTeito multiplicador no que tange à geração de emprego~ é acentuado, conforme atesta o impacto da construção do Complexo Petroquímica_ de Camacari sobre a
região circunvizinha. Hoje, admite-se que o Sistema PETROQUISA sej:.~ responsável pela geração de cerca de
130.000 empregos nos segmentos industriais situados a
jusante, além de aproximadamente 290.000 empregos indiretâs. ~
Durante 1984 a operação do Sistema PETROQUISA
gerou impostos no montante _de Cr$ 996 bilhões,
incluindo-se nessa cifra os recolhimentos de ICM, IPI,
PIS/PASEP, PJNSOCIAL, além de provisão para IR relativa aos lucros apurados no período.
Ressalte-se que. nesse total, não foram considerados
o:;; impostos e encargos relativos à folha de pagamento
da~ empresa~.

A contribuição -do Sistema PETROQUISA para o
eqUilíbrio do balanço de pagamentos nacional se faz por
meio da exportação de seus produtos, pela substituição
de importaÇõe~ por uma produção nacionãl cada vez
mais beseadu em matêria-prima de origem braSileira- o
petróleo, o gás n:.ttural e o álcool- e também por meio
de um permanente esforço no sentido da nacionalização
dos equipamentós empregados no sistema produtivo.
Considerando_ apenas as ex.portaç.3~s di retas, o Sistema
PETROQUISI\ contribuiu para o bom resultado alcançadl) no balanço de pagamentos com um ingresso "de
divisas de USS 712 milhões, montante correspondente a
5,4% dq suldo da balança comerciaL
Effi corisonância com oS anseios da sociedade moderna, a pre~ervaçào do meio ambiente tem sido uma preocup~tçào do Siste_ma PETROQUISA na operação de suas
uriidades indu-~triais. Os sisteinas de controle de emissão
de materiais poluentes, :;ôlidos, líquidos e gasoso~ se sofisticam a cada diu, garantindo níveis de concentração
compatíveis com as maiS severas normas de proteção
ainbieht:i.l. No ano de 1984 foram investidos Cr$ 3 bilhô_C:-".. cm projeto~ espedficos parã aprimoramento dos
sistemas de cofeta c tratarl"lento de efluentes industriais.
Os üspectos relativos à segurança e higiene do trabalho são._qucstões de fundamental importância para o Sistema PETROQUISA. Nesse particular, destaca-se a eficiente atliaç~o das CIPAs (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), que, de forma indíreta, permitiu a
ohtençôo de índices superiores a 1.000 dias sem acidentes
com afa~tumcnto do trabalho.
A integr::u;-J.o com a comunidade é alvo de ações concretas por parJe di.l.S empresas. do Sistema PETROQUISA-, o que renete sobretudo uma consciência de respon-
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sabilidade social, cada vez mais disseminada no âmbito
do Sistema.

As empresas ·do Sistemã -PETROQUISA mantêm,
com seus fornecedores e clientes, relações à altura de
suas responsabilidades empresariais e sociais.
Com relação aos clientes, procura~se, por todos os
meios, um entendimento justo em termos comerciais, repartindo esforços e benefícios, na certeza de que os intere:->seJ> são coinuns.
A política adotada pelo Sistema PETROQUISA com

relação aos fornecedores pressuPõe, em primeiro TU.gar, o
cumprimento das obrigações assumidas, principalmente
no que toca à não existêndã- de -débitos para com estes.
Com rel<Jçào aos fornecedo"res dos equipamentos e componentes utilizados na indústria petroquímica, a atuação
do Sistema se pauta por um continuado esforço para a
nacionalização da produção desses bens e pelo sistemático apoio à indústria -nacional:
3. PETROQUtSA
3.1 - Antecedentes
A indústria petroquímica propriamente'díta, com-unidades de primeira geração, teve OCasião de ser inicia-da a
partir da entrada em operação, em 1955, da Refinaria
Presidente Bernardes, de Cu balão (RPBC), origrnalmente dimensionada para 45.000 barris por dia. A operação
dessa refinaria cria a base material Índfspensâvd para a
implantação de projetas que lançariam mão dos Sl!bprodutos da refinação do petróleo; ou seja, os projetas petroquímicos.
A Fábrica de Fertilizantes de Cuba tão (F AFER) é, assim. o primeiro empreendimento petroquímica do País,
inaugurado erri 1958.
Utilizando como matéria-prima os gases residuais da
RPBC. a FAFER passa a produzir derivados nitrogenados (amoníaco, ácido nítrico, níttato de amónio e nitrocálcio).
No fin1.1l da década de 50, eviaenciou-se o efeito multiplicador que representou a oferta, pela RPBC, de alguns
petroquímicos básicos. São instaladas 4 unidades industriais que _consomem derivados do petróleo, a saber:
Comranhia Brasileira de Estifeno (CBE) - Produção de estireno a partir do eteno petroquímica (1957);
Union Carbide do Brasil- Produção de polietileno de b1.1ixa densidade a partir do eteno (1958):
Companhia Petroquímica Brasileira (COPEBRÃS)
-Produção de Negro de Fumo a partir de resíduo aro~
mútico proveniente da RPBC e da Refinaria de Capuava
(1958):
ALBA - Produção de metanol, a partir de óleo
combustível oriundo da RPBC (1958).
Deve ressallar~se que a totalidade desses projetas coube à iniciativa privada. Tsto não era_ casual, na medida
em que se cumpria uma política Cfo CNPQue recomendava. explicitamente, a prioridade de execução dos empreendimentos retroquímicos à iniciativa da eÓlpresa
privada. A ação estatal restringir-se-ia a. algumas áreas
estratégicas. como a de fertilizantes.
O clima de certa euforia que se criou na região se vê,
p{)rém, rapidamente travado pelo gargalo na oferta das
matérias-primas.
Em 1958, a RPBC já t~m planos para adaptar-se às
novas necessidades. objetivando implantar unidades de
rirólise de nafta, reformação catalítiCa e extração de ãromáticos. visando ao fornecinientO de e-teilo·e criando novas ofertas de aromáticos (b_cnzeno, tolueno e xilenos).
Dt.':'de 1964, o grupo rartícular detentor do controle
acionário da Refinaria de Petróleo União, atual RECAP. vinha-se articulando com grupos estrangeir-os para
o estabelecimento de uma Central Petroquímica em Capuava (Union Carbide, Gulf, Phillirs Petrolcum). Essas
articulações. ao cabo de vários anos, não se puderam
viabilizar. pelo desinteresse final desses grupos, e ficou
p<~tenteado o carúter imperioso da participação do Estado no empreendimento.
Essa associação _entre a iniciativa privãda e a estatal
PETROBRÁS, porém, era inviável por força das limitações que a Lei n~' 2.004, que crioU a- PETROBRÃS,
arresentava. relas exigências de haver nec~sariamente
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tre profissionais e pessoal de nível médio. Os projetOs de
lrc;inamc_nto realizados por entidades cx.tcrnas atingiram,
em 1984, 96 empregados, inclusive com a participação de
dqis engenheiros em programas de aperfeiçoamento em
"Equilíbrio de FaSe;' e "Catálise Aplicada", realizados
_ n<l Ar~ntina e____n_a_ França, respectivamente.
programa de estágios oferecido universitários contemplou 28 estudantes. Além disso,_ a PETROQUISA
patrocir\Ou três bolsistas ~que cumpriram programas de
_p_ós-graduação_na COPPEJUFRJ e no IME, pesquisando assuntos do interesse da Empresa.
Em I 984 foi iniciada a reformulação da atividade de
~ Comranhia tem por objeto, observados os
infofnú'ilica no- âiilbito da PETROQUISA. Para tanto,
rreceitgs legais, a participação em sociedades que se
primeiro serriesfre foi elaborado, com a colaboração
no
--dediquem à fabricação, ao comércio; à distribuição,
do Serviço de Processamento de Dados - SEPROD da
ao transporte, à importação e à exportação de proPETROBRÃS,
o Plano-Diretor de Informática da Emdutos das indústrias químícaS e petroqUímicas~ em
presa, cuja implantação, iniciada no segundo semestre de
geral; a prestação de serviços técnicos e administra1984. deverá estar concluída em 1987.
tivos relacionados com as aludidas indústrias, poAinda na área de informática, foi iniciada a implandendo também explorar diretamente todas as ativit:.~çào da microfilmagem no sistema de arquivamento e
dades acima indicadas."
recuperação de informações.
3.2_..,.,.Caracteriza4;ão
Os avanços tecnológicos da indústria química, em geA PETROQUISA é uma sociedade anónima de eco_ _!:_~~-Q_~!!._oq~ím.ic~, ~!!!_particular, bem como alterações
nolllíUmiSia e caPital fechado. o caPital sOCial. sUbSCffio significativas no ambiente externo à empresa, exigem
_e int~gralizado_é_ck
1so_,5 bilhões, sendo 99,99% peruma ati vidade rermanente no processamento de tnfortencente 1f PETROBRÃS e 0,0001% pertencentes -a 76
mações c~e_ntífi_c_as, tecnológicas e empresariais necessã rios ao gerenciamento eficaz de seus recursos. Assim,
ucionistas reS:SOaSWSicas i ãos Estados da Bahia e dé Minas Gerais.
ativk!ade científiCo-tecnológica da PETROQUISA é
Sendo uma emrresa de rarticipaçôes, seus ativos
abrangente. O coilhecimerito dos progressos tecnológicon.-;tituem-se _princtpal!!Jent~ de açôes representativas
cos do setor_ se dç:senvolveu, como em anos anteriores,
dos direitos que possui hoje em 30 sociedades, que, na
rrinciralmente através do acompanhamento do registro
sua maior rarte. atuam díretamente na rrodução ecode ratentes, ativid<:!.de na qual se contou com a colaboinercialização de petroquímicos.
ração do órgão especializado da PETROBRÃS.
A PET~OQUISA de~ém mais de 50% do capit~~ voEncontros técnicos e trabalhos de desenvolvimento forum realizados engl_Q_bando todjls a~ empresas do Sistetante em arenaS trêS das Companhias de que participã; as
coritroladas PQU. COPESüL e:P-ETROFLEX. Nas dema e a indústria brasileira de equip8.mentos, visando à
mais empresas sua atuação faz-se também presente, na
nacionalização destes itens utilizados nos processos pe~
gestão dos negócios. através- da ParticipaÇão nas astroquímiCos. Tiver:lm andamento em 1984 os programas
scmbléias de acionístas e representação no Conselho de
de resquisa e desenvolvimento tecnológico, cujos trabaAdministraçào.
---------lhos prosseguiram em estreita colaboração com o Centro
Assim, a ativiáadi!~da PflTROQUISA rião se resume a
-de Pesquisa e Desenvolvim6rito Leopoldo A. Miguez de
gestão de suas inversões financeiras, participando tamMello - CENPES.
bém do planejamento e controle das operações nas áreas
No campo internacional, a atividade científicotecno!Ogicã da PETROQUTSA se desenvolveu de manei~
tc_cnológica, indústria] e comercial de suas controladas e
coJio-adas
rtl bastante eficaz._ em I 984. O acordo de cooperação enA'=' est;~tura organizacional da PETROQUISA con:
tre emrresas petroquímicas brasileiras e argentinas pertemrla uma administração superior - Assembléia de
mitiu a realização de encontros técnicos e estágios, pro1\doniSias, Co"riselho de Administnição, Conselho Fiscal
porcionando, para ambas as partes, a absorção de técnicase procedimentos de uso industriaL A atividade de as-e Dirt:toria - assistida nos seus trabalhos di reta mente
ror uma SeCretaria Geral; quatro Gerências- FinanCei~
sessoraffiento têcnico a outrãs empresas desenvolvida
ras.-ae Planejamento, de Recursos Humanos e Técnica
pela PETROQUISA em 1984, como em exercícios ante-duas AssessOriãs- Jurídica e de Comunicação Social
riores. se conc_enú~u ~o Universo que compõe o_ Sistema.
- e um órgão de apóio administrativo geral.
Assím, nos CamPos técniCO. financeiro, contábil, tribuA_ Di~~~~ria, p9r disposiç_ão ~statutária,_ dec~de na fQrt{~rio, _s~c~i!;ír!o. ;;tdminis~ª-!.h-'.Q e juríd~co, a PETROn-ia·cre-eolegiado, sendo composta de um Presiaente, car- _ QUISA ·prestou asS.e~soria a suas controladas e coligagi.:) ocupado por um membro da DiretOria- da PEdas. orient:Jndo-as quando solicitada e, ainda no âmbito
TROBRAS. um Vice-Presidente e quatro Diretores.
das atividades externas, _controlou os mecanismos de
Pant condução dos negóciOS da En1j)fe&ã os membros da
estímulo à exportu"1ão.
Dirctoria , embora. atua_!ldO coJ~gJadamente_ guanto ao
processo decisório. definem entre si áreas específicas de
2.4 - Gestão Financeira
sure·rvisào. ·no âmbito interno da PETROQUISA e com
reluçilo às _controladas e coligadas.
3.4.1 - Evoll!_ção e Estru_tra do Património
O Patrimônio Líquido da PETROQUISA, em 1984,
Em 3 I de maio ~e_ I 9_85 o qu_adrº de pessoal_<!a PE~
elevou-se de Cr$ 752:908 milhões para Cr$ 3.768.386 miTROQUTSA comrreendia 334 empregados, sendo 132
o que significa o ielevante acrés-cimo de 400,5% em
lhôes,
cle_nível superior, dos quais 29 cedidos a órgãos do Gorelação ao ano anterior, superior, portanto, à variação
v~rno FederaL empresas públicas e empresas controlaORTN
no mesmo período (215,3%).
das
d:.ts e coligadas do Sistema PETROQUISA.
O Carital Social. subscrito e integralizado que era de
Em contrarartida, a força de trabalho da Companhia,
CrS 258.994 milhões em 31-12-84, é, atualmente, de Cr$
nessa mesma duta, contava com 24 empregados cedidos
780.568 lnilhôes em decorrência da incorporação da cofpela PETROBRAS, e um pela BRASPETRO, perfazenrCçào monetária do capital integralizado, relativa a 1984,
do um efetivo de 25 empregados, à disposição da PE~
TROQ.UISA.
no montante de Cr$ 521.570 milhões, na última AGO:
No encerramento do exercício social, o valor patrimo3.3--~ Gestão Administrativa
nial de cada ução era de Cr$ 669,30 contra CrS 146,10 no
O aperfeiçoamento dos recursos humanos recebe da
período anterior, representando um acréscimo de 35'8%
administr:Jção superior da Empresa amplo apoio para a
implantação de projetas de treinamento, notadamente
no ano.
aqueles de realização interna.
3.4.1- Estrutura do Bala_nço
No ano de !984, ror exemplo, foram levados a efeito,
Os. ali vos e passivos da PETROQUISA apresentaram,
internamente. dez rrojetos •. dirigidos principalmente
no et:Jcerrarne_!)Jg_do__~~Lcicio _s_oçial, o montant~ de Cr$
rara o relacionamento interpessoal e relacionamento
3.857. I82 milhões. o que corresponde a um acréscimo de
EmprcgadojEmpr~a. abran.Rendo 888 participantes en393.1% em relação ao período anterior.
maioria absoluta da PETROBRÃS no capital votante de
suas subsidiárias, e outroS di~pQ~itivos limit_antes.
Esse? óbices foram contornados com a criação da PE~
TROQUISA, através do Decreto n'i' 61.981, de 28 de dezembro de 1967, que.e5tabêlece condições para expanSão
do Parque peffoquímico no País, e autorizã a criaÇàO-de
uma sociedade subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A. _.:::
PETROBRÂS, nos -termos da Lei n~' 2.004, de 3 de outubro de 1953. com -esSe mesmo objetivo.
Conforme o art. 3~> do Estatuto Social da PETROQUISA:
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Os ativos estiveram representados, em sua quase totalidade, pelos investimentos mantidos em _eiüpresas c_ontrotadas e coligadas (97,4%).
Por sua vez, o Patrimônio Líquido representou, ilimbém, mais de 97% do passivo tot_al da Companhia em 3112-84.
3.4.3- Resultados
O lucro líquido do exercício ascendeu a Çr$ 2~.335
milhões, proporcionando um lucro de Cr$ 46,24 por
açào.
Cabe ressaltar que as despesas operacionais do exercício socíal de 1984 cresceram cerca de 175%, fndice inferior, portanto, à taxa de inflação verificada no- período.
3.4.4- Administração de recursos
No curso do exercício saciai de 1984, a PETROQUISA movimentou recUI:sos financeirOs da ordem de Cri
193 bilhões, com a seguinte discrimnação:
--CrSmllhões

%

wa

Entradas

192.9!9

Dividendos

128.714

66,7

2l.948

t\,4

12.424

6,4

- 24.668

12,8

5.165

2,7

lntegralização de capital
(PETROBRÃS)

Venda de participações
Receita Financeira ___
Outros
Aplicações
Investimentos
Serviço da dívida

145.176
92.212

100
63,5

861

0,6

19.417

13,4

O Piano Estratégico que nós, diretores, resumimos
neste momento, çome_ça definindo qual é o negócio da
PETROQUISA, entindendo-se como ilegócio o âmbi~o
de atuacão da Empresa. É a moldura fora da qual não
podemos trabalhar. A tradução do nosso negócio estã
exi1tamente no Estatuto Social da Companhia.

Despesas operacionais

10.738

7,4

Dividendos pagos

21.948

15,1

3.5 -

Expectativas

A situação econômico~financeira das controladas eco~
ligada.~ foi alvo de atenção especial por parte da Admi~
nistracão da PETROQUISA. As providências adotadas
ao longo de 1984 no sentido do fortalecimento das empre.-.as e da redução do endivid~mento em moeda forte
deverão repercutir favoravelmente no próximo exercfcio.
O problema tecnológico, compreendendo a seleção,
absorção de tecnologia e, principalmente, o desenvolvim.ento de know how nacional, também mereceu por parte
da PETROQUISA um interesse muito particular. Em linhas gerais, concluiu-se pela necessidade de intensificar
os esforços na área tecnológica, tendo como objetivode
longo prazo uma razoável independência nessa ârea.
No que toca aos novos projetas industriais, foram estudados empreendimentos que têm por objetivo aprovei~
tar excedentes de petroquímicos básicos, notadaineiite
no Complexo Petroquímica do Sul, substituindo impor~
taçõcs efou aumentando a capacidade de exportação,
tanto pela diversificação de produtos como pelo aumento dos seus valores agregados. Em 1985, como fruto desses esludos, deverã ser iniciada a implantação, no Brã:sil,
da primeira unidade para produção de poliisobutenos,
material emrregado principalmente na formulação d~
óleos lubrificantes.

Finalmente, Sr. Presidente, chegamos à parte que estâ
sendo denominada de "Piano Estratégico da PETRO~
QUISA". Esta parte é a responsável pela Conduç11.o_--dos
nossos negócios. É uma verdadeira Bíblia paia a PE·
TROQUISA. Se não tivéss~mos este roteiro perfeitamente definido, - acredito - seria "impossíVel chegarmos a este resultado, que consíderamos altamente favorável. no emaranhado _de 30 empresas, sendo 3 controla·_
das c 27 coligadas.

Boa comunicação entre empregados
Crescente desenvolvimento de pessoal
Re-lacionamento incipiente com o Sindicato
Boa comunicação com o acionista.Boa comunicaçào com os Poderes constituídos.
Estágio inCipiente da Informática na PETROQUISA.
Forças Propulsoras

PLANO ESTRATEGICO

PETROBRÃS e aos seus sócios.
Negócio
Participar de sociedades que se deâiquem à fabri~
ca_çã_Q. _ao comércio, ao transporte, à importação e à e-xportação de produtos das indústrias qufmiCas e petro(jufmicas, em geral; prestar serviços têcnlcos e administrativos relacionados_ com as aludidas indústrias, podendo
também explorar diretamente todas as atividades acima
Indicadas.
Sr. Presidente, se fizermos, se praticarmos a,lgum ato
dentro do que está definido como âmbito de atuação da
Empresa, estaremos cumprindo tão-somente um Estatuto Social uprovado pelo Governo.
Em seguida, definimos nossa missão, entendendo-se
por missão a expressão da razão da existência de uma organização.
E necessário dotá·la de_certa flexibilidade, para que se
permita acompanhar as mudanças ambientais.
Definimo-s nosSa
Missão
Promover o desenvQivimento harmónico das indústrias cjUímicas e petroquímica nacíonaiS, buscando supletivamente o progressivo fortalecimento da empresa privãda nacional.
Nesta seqüência do Plano Estratégico, pfeclsamos estudar os fatores que podem influenciar o comportamento da Empresa. A isto denominamos Análise Ambiental,
e dentro de nossa Análise Ambiental, definimos:
AnáJise Ambiental

Empréstimos
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Ambiente Externo
-Variáveis EconômiCcas
Problemas de Balanço de Pagamento
PN B - Crescimento Reduzido
Taxa de inflação em patamar elevado
Taxa _de juros externa elevada
CIP- Tendência a atrasar repasse de custos
CN P- Tendência a elevar o preço administrado de
nafta.
- V af"íá Veis- Sociais

Poder _aquisitivo da população reduzido
Organização sindical mais atuante
Política salarial sob pressão
Pressão da comunidade para a preservação do meío
ambiente

-Variáveis Políticas
Pressão de multinacionais na ocupação de espaços no
nossó negócio
Pressão de grupos nacionais contra o'desertvolvirnJ;nto
harmônico do segmento económico
_ ___ _
Açào governamental para priVatizaçãO das controladas da PETROQUISA
Açtio dos Poderes Executivo/_Legislativo na política
de preservaçtio do meio ambiente
-Variáveis Tecnológicas
Co.l)tínuas m_udanças tecnológicas
Reduzida dotução de- recursos para pesqUISa e desenvolvimciüo tecnológicos
_
__
_Capacitação incompleta para aquisição, absorçãO e
desenvolvimento de tecnologia_
1\mbiente Interno
-Variáveis internas
Geração própriâ de fecursos
FMtcs fatores motivacionais
Boa qualidade dos recursoS humanos

Pqssuir recursos humanos de elevada qualificação.
Pertencer :dO Sistema PETROBRÁS.
Possuir boa situação financeira.
Te r agilidaae em Suas decisões.
Desfrutar de bom conceito junto a entidades de classes
e órgãos _governamentais.
Forças restritivasEconomia nacional relativamente estagnada.
Excesso de ofertas nos mercados externo e interno.
1\çào do CIP quanto ao repasse dos custos.
Política Salarial do CNPS~
Polítiça adotada pelo CNP para a formulação do
preço da nafta.
Políticas estaduais pouco realistas quanto à preservação do meio ambiente.
Insuficiência de quadros da parte do empresário privado nacionaL
Filosofi"'a de atuação
Exercer o seu papel no desenvolvimento das indústrias
química e petroquímica nacionais, tendo em vista o bemestar soCial da comunidade, procurando reduzir as desi~
g:ualdade.<> socíaís e regionais existentes, preservando o
meio ambiente. procurando aumentar o nível de empreg-o, utilizando fatores abundantes e reduzindo o uso de
fatore.<> escassos no País, poupando divisas e otimizando
seus investimentos. tudo realizado em c-onsonância com
a orientação governamental transmitida através da PETROBRÃS.

Macropolíticas
Comunidade - IntegraHe à comunidade desenvolvendo a~ões no sentido de proporcionar progresso e
bem-estar social.
Concorrênc-ia- Atuar de forma ética, respéitando e
mantendo bom relacionamento.
Empregado- Proporcionar o pleno atendimento dos
compromis~os contratuais, da legislação pertinente,
sobretudo quanto aos aspectos relativos à segurança e
higiene do trabalho, inv~Jtindo no seu desenvolvimento
profissional.
Entidades de Classe- Participar e apoiar o seu desen-volvimento.
GoVernO - Cumprir a legislação vigente, mantendo
os Õrgàos governamentais permanentemente informados sobre as atividades desenvolvidas.
Imprens<l- Manter a imprensa c-ontinuamente infornHtda sobre as atividades desenvolvidas bem como dos
fatos ocorridos considerados relevantes.
SindicatQ - Manter relacionamento franco, ético e
umistoso procurando, através do diálogo, solucionar os
prob!t:mas surgidos.
Sistema __ PETROBRÁS- Manter a sua atuação permanentemente identificada com os objetivos da, "holding".
Sócio- Manter relacionamento profissional, ético e
:tmistoso, buscando soluções consensuais para os problern:.ts debatidos e cnvidundo esforços para que, sem prejuí:to do lucro, sejam atendidos oS interesseS do País.
Universidade- Manter programa de desenvolvim~n
lo prot1ssional e de pesquísa, de modo a proporcionar a
integração_ U niversidade-Ery1presa.
Políticas Funcionais
Investimento e Produção- Atuar visando à obtenção
dc--iTiaior eficiência das instalações industriais.
Markcting- /\tu ar visando ao pleno atendimento do
mcrcad(1 nacional, mantendo·· sua presença no mercado
externo.
Financeiro.::__ Atuar com recursos originados na própria atividade.
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Tecnologia- Estim-ulai -ã caj)aCffoação- interna própria, incentíYUildo a contínUa afUãtEi:ação tecnológiCa
nas emp,resas do Sistema.
Recursos Humanos- Promover a satisfação pessoal
e profissional dos seus empregados, visando ao fortalecimento do Sistema.
Comunicação Social- Fazer a imagem, interna e externa, do Sistema.
Macroestratégia
Face às condições favoráVeis de Ambiente e da Empresa, o comportamento da PETROQUISA deverá ser
norteado para o Desenvolvimento.

Estratégias Funcionais
Investimento e Produção- Efetuiu iriVestimentos eni-novus unidades industriais e na expansão das existentes,
introduzir melhorias operacionais e intensificar Planos
de conservação de energia.
___ Marketing- Desenvolver o. mercado de produtos
químico/petroquímicos utilizando matérias-primas nacionais, acompanhando as modificações ocõrriá3s- no
mercado externo.
Financeiro - Otimizar a aplicação dos recursos em
controladas e coligadas após pagamento dos dividendos
aos acionistas.
----- -Tecnologia- Dar plena utilização aos núcleos de pesquisa existentes no Pais, desenvolvendo o intercâmbio de
profissionais COm sóci-os detentores de tecnologia e centros de pesquisa.
Recursos Humanos -Investir permanentemente no
aperfeiçoamento e desenvolvimento dos empregados, em
ambiente de adequadas condições de higiene e segurança
no trabalho.
Comunicação Social- Divulgar as atividades realizadas. bt:m como apresentar um balanço da responsabilidade social do Sistema em relação à Comunidade.
• Objetivos Funcionais
Investimento e Produção - Manter as unidades industriais Produzindo à plena capacidade, otimizando os
custos industriais.
Marketing- Contribuir para m"íilimização de dispêndio de divisas e manutenção da exportação de produtos.
Financeiro..:._- Liberar a "holding" de aportes de capital no setor.
Tecnologia- Reduzir a dependência tecnológica externa das empresas do setor.
. Recursos_Humano;;- Perse_guir a mfstici da. "Nossa
Empresa''.
Comunicação Social - Dar condições aos empregados e aos formadores de opinião púbUca para uma justa
apreciação da atuação do sistema.
• Macroobjetivos
• Promover o deseilvolvimento da indústria químie<tfpetroquímica de forma a-atender às neces_sidades do
mercado nacional.
• Promover a consolidaçã_o financeira das einpresas"
do Sistema PETROQUISA.
• Promover a privatização das empresas controladas.
• Atuar no sentido de que o País seja dotado de núcleos dinâmicos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de produtos no campo químico/petroquímica.
• PropiCiar à petroqlliinica naciOnal condições de
competitividade no mercado externo.
• Orçamento -

1985

O .Programa-Orçamento para 1985 foi elaborado de
acordo com os limites do Programa de Dispêndios Glo- -bais, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, na E.M. 033/84-CDE, de 19-12-84, e na E.M.
lntermir1isterial n'1 1.194, de 19-12-84,
A PETROQUISA deverá receber o montante de Cr$
231.355 milhões de dividendos de empresas vinculadas,
no exercício de 1985, e destinarâ CrS 160.573 milhões,
com integ.ralizaçào de capilal nessaS empresas.
Pela programa~ào, os desembolsos atingirão Cr$
278.587 milhões, sendo totalmente cobertos por recursos
próprios, n5o se tornando necessários, ror tanto, o aporte de udonistus e .a tomada de empréstimos.

Para O BalanÇo--"de--Encer-ramen-to -do ExercíCiO de
1985, PreViU-se o destagy_e_q:_~ÇrS llZAiOJi_inilhõi::s como
dividendO:., a propofà A.G .0., de março de 1986, correspond~ntes a 25% do Lucro Básico para a sua determinação.
As projeções_ foram efetu~das a preços correntes, de
aC-ordo
COcrtciertúS- determinado~ pela SEST, divulgadOS-através do --expediente PEi'ROBRÁ SSERPLAN-Cl-5.172/84, de 4-9-84.
Finalmente,_ hoje, no âmbito da PETROBRÁSPETl{OQUlSA--;- por-uma reformulação-desses coeficientes determinados pela SEST, estamos reformulando o
orçamento da PETROQU ISA, que, sem sombra de dú~
vida . .apresentará resultados mais auspiciosos, do que
aqueles que aqui expus.

_comas

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, era o que tinha a
apresentar a V. Ex•s;-no intuito bãsico, no intuito fundamental de que a PETROQUISA possa realmente ser
apreciada de forma justa, tranqUila por tudo que faz, em
plena consonância com as orientações governamentais,
c. se des.<;as _orientações sai mos alguma vez, o foi inadvertidamente.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- A Presidência
agradece a v. s• seu depciírTientO, da maneira c!aia cOmo
foi feito.
--\.':Jmos- passar, ·pelo adiãiltãdO-da-hora,-direiamente às
indagações.
O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, não serã
possível arranjar uma cópia da exposição para os Congressistas'?
O SR. MARCUS TULIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Ê possível, sim. Trouxemos cópias para os
Srs. Membros da Comissão e também para a Imprensa.
Essas cópias serão distribuídas, porque na PETROQUISA tudo é transparente, lá não existem segredoS:
O SR. JOSÉ MACHADO-- Sr. Piesidente, Peco a
palavra. pelu ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado José Machadê).
O SR. JOSE. MACHADO -Sr. Presidente, a questão
por nós levantada na primeira reunião que tivemos a
honra de participar tem seu fundamento. Por mais encidopedistus, por mais especialistas, por mais eficientes e
cap:i;>;es que sejanios nós, Senadores e Deputados, teremos realmente profundas dificuldades em perquirir e iri-dugar quaisquer dos depoentes que aqui venham.
_Então. para facilitar o trabalho desta Comissão, que
antes ia ser convocada para examinar, averiguar e investigar apenas unru das estatais, e hoje passou a ter a respons<tbilidade de caminhar para -cerca de 200 ou 300 estatais. num espaço de 180 dias, peço a V. Ex•, Sr. Presidentt:, ouvida a nobre Comissão, que cada depoente que
aqui venha, com a antecipação de pelo menos 7 dias, encaminhe o seu depoimento, para que os Srs. Senadores e
Deputados, fazendo a leitura desse depoimento, por escrito. itàO aquelas informações que possam ser prestadas
a latere. tenham condições efetivas de, estudando esses
depoimentos,- poder fazer as indagações adequadas.
Esta, Sr. Presidente, é a única forma de -se conseguir
realmente alcançar algum objetivo nesta Comissão.
E a sugestão que faço a V. Ex~. obviamente ouvida a
Comissão, porque quem vem aqui, regra geral, é um conhecedor profundo do assunto, como o demonstrou o
Dr~ Marcus Tulio. Para os ilustres depoentes .não haveria
constrangimento algum, e para a Casa. seria importante
que os seus depoimentos chegassem com antecedência,
para que os integrantes da Comissão e aquelas que dela
quisessem participar pudessem estudá-los e estar em melhores_ condições de lhes fazer as perguntas adequadas.
O SR. PRESIDENl"E (César Cals)- Segundo a proposta do- Sr. Deputado José Machado, teria de ser mudada completamente a nossa sistemática, porque, à medida
cm -que os assuntoS estão cOrrendo; eStaiTI6s pedindo à
ComissãO -indique o Próximo dePoente. -com 7 diaS. EO..:tão, 7 dias seria um prazo impossíveL porque resolvemos
a cada reunião. Teríamos -rerito- que mudar comrletamente a .sistemática, teríamos qu~ fazer uma escala

Quinta-feira 31

4289

e submetê-la à C~míssào, o que, creio, iria, neste mo- _mentOpelo m~noS, difiCuH_ãi- q~alquer decisão, porque
nà~ temo~. inclusive, número p~ra votação nesta sala.
Alguns parlamentares estão presentes à Casa, mas não
nesta sala.
O SR. JOSÊ MACHADO- Sem dúvida, Sr. Presidente. ·qu-e -ma--àificultar, mas se realmente a Comissão
pretende ...
O SR. PRESlDENTI:: (César Cais)- Se se deseja que
esta Comissão tenha uma dinâmica pU:ra tomar conhecimeoto dos_assuntos, e, à medida em que esses assuJltos
forem sendo levantados, qualqu_er indagação seja coletada. temos que prosseguir pedindo apenas que os depoi1}1e)1tos_s_ej_a_m remetidos _um ou dois dias antes. Esse pra70 de 7_ dias é totalmente inviável.
O SR. JOSr: MACHADO- Longe de mim, Sr. Presidente. pretender debater com a Mesa, sobretudo sob a
Presidência de V. Ex~.
Ape_!l_a~__ um dado: a Diretoria Comercial da PETROBRÃS. a DECOM, tem cerca de 300 técnicos que
Q_rest_am assessoria ao seu diretor comercial, Ora, são 300
assessores da melhor qualificação. VimOs a enumeração,
feita pelo nobre Depoente, da estrutura da PETROQUISA- -~gerentes, assessores, di retores, enfim, uma gam·a
extraordinária de técnicos do maior nível, que contribuem para o êxito da administração, por exemplo, do
Depoente- Dr. Marcus Tulio, permitindo-lhe, inclusive, elaborar trabalho da envergadura que S. s~ elaOOrOu.
Por outro lado, não temos senão o esforço e a vontade de
contribuir com --a respon-silbilidade de mandatários do
povo. Já que se criou uma Comissão, é para esta Con1íssào atingir a sua finalidade. Do contrário, seria melhor a
Comissão deixar de funcionar, e V. Ex•, por exemplo,
que foi Ministro durante os 6 últimos anos, e conhece
por inteiro tudo que aconteceu dentro da sua pasta, onde
estão as 4 maiores estatais do País, simplesmente, não na
qualidade de Presidente, mas na qualidade de depoente,
reunida a Comissão e daria todos os esclarecimentos,
porque nada mais tei~se--ia que acrescentar, pois, na realidade, em que pese V, Ex• achar -que o nosso propósito
seria o de retardar o andamento dos trabalhos ou a dinâmica dos trabalhos, ao contrário, é para dar efetiva
atuaçào a esse trabalho e tentar, pelo menos, dentro do
possível, que aqueles que ne_cessariarriente deveriam estar
aqui presentes, possam dispor de dados e elementos, buscando até a assessoria, se n~cessário, para questionar os
depoer1tes. sobretudo o nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, a nossa
_e_xperiência em Cofnissão de Inquérito aqui, no Se1ia:do,
indica que o caminho mais aconselhável para essa hipótese levantada pelo nobre Deputado José Machado é
realmente a análise profunda dos documentos e do depoimento das pessoas convocadas. Na realidade nenhum
de nós, da Comissão- conforme asseverou o nobre Deputado José Machado, somos especialistas. Temos uma
curiosidad_e_ breve, não somos realmente especialistas.
_Assim~_ não há como- se._ãprofúndar iw doéun1ento e nas
questões no momento do depoimento. Como tem acontecido cm outras Comiss(Ses, quando as matéria sugere
um aprofundamento da questão, convocamos novamente o depoente. No caso da ComisSão de Energia Nuclear,
por exemplo, ouvimos três vezes a mesma pessoa, inclusive Ministro de Estado.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - A sistemática
mais realística, quando houver um problema, é convocar
de novo.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon,
para falar sobre o assunto.
O SR_:_B.ELATOR__(.[Q_àQ_Qlimon)_- Sr. Presidente,
creio que a solução sugerida pelo nobre Senudor Milton
Cabml s~tisfaz,-pelo me-n_os :ParcialmeQte, a excelente ínicnção do nobre Deruta~Õ José- Ma~hadn. Por enquanto. não poderemos exigir a remessa prévia dos depoimentos escritos, porque não há nenhum ,,_~ugo no nossõ
Regimento que impeça que o depoente ( .::de improviso. Eiltào, não havendo essa exigência r. 1mental, não
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poderemos colocar como condição sine qua non para o
depoimento a apresentação do texto escrito com_a ~nte
cedência de 7 dias,
Pela sugestão do nobre Deputado José Machado e
pela lembrança do nobre Senador Milton Cabral, pod~
mos conciliar ...
O SR. MILTON CABRAL- Não conflitam.
O SR. RELATOR (João Calmon) -Não conflitam.
de forma nenhuma. Conciliam-se as duas realmente. Só
acrescento uma_sugestão que o texto escrito do depoente
seja distribufdo no início da sesSão, e não dep-Ois da Con:.·
clusão da leitura. Por exemplo, o Senador Mil too Çabral
tinha interesse em fazer perguntas em relação a d~termi
nados trechos da excelente exp_osição do Pr~ Marcus_Tu~~
lia, que merece as nos.sas felicitações, e S. EX•- não ~eve
oportunidade de assiil.ª.lar. logo, o trecho que lhe estavá
suscitando alguma dúvida.
Aproveito a oportunidade, jã que sou inteiramente leigo na matéria, a mính~_obsessão é em outra {trea- ed'Y_cação, aproveito para formular somente uma rápida indagação ao depoente. Ao longo da sua exposição, jã na
segunda metade, V, S! .se referiu ã preocupação da PETROQUISA em fortalecer a empresa privada nacional.
Lembro-me de ter ouvido esta afirmação, mas não tinha
o texto escrito para assinalar. Despertou-me a curiosidade. Em um contexto altamente estatizante. ou monopolista. como o da PETROBRÃS, há preocupação em fortalecer a empresa privada nacional?
O SR. Má RCUS T].JL[O ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- A_ PETROQUISA é instrUmento do.GO-Vet-no
brasileiro. A PETROQUISA não é um .fiQl, é um meio.
Entendemos perfeitamente que uma democracia é tanto
mais forte quanto mais forte sua iriiciativa privada.
O SR. RELATOR (João Calmon)- Muito bem!
O SRL PRESIDENTE (César Cais)- o- Primeiro inscrito é o Senador· Milton Cabral. Não sei se K Ex• deseja
que outro parlamentar fale primeiro.
O SR. MILTOl'!_C_ABRAL- S~ possível, St..P~esí~
dente, prefiro fiCar depors:· do Deputado José Maçhaç(o,
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Então, passamos ao segundo inscritO, o Deputado José Micli.ado.

Ora. Sr. Presidente, tenho ouvido, desde o tempo em
que freQuentava e efa um bOm jogador de futebol, que
!iro_e que está jogando bem, que estâ atuando bem, não
s.c-riÚJda. NãO-Cjúero diz_er que o no"t!re e ilustre President_ç da PETROBRÂS não devesse realizar substituiçõeS na
--direl.ofí:l._ E ctrTe-íio de S. Ex• No e-ntanto, entendo que,
torria·nd·o-Como e_xemjJlo a selação brasileira anterior e a
selcçào brasileira atual, não se deve agir l}ern tan_to 9\!anto Evaristo nem se deve ser rígido quanto Telê, Há um
mJnelr_ó_ C!ue, !la ponta-esquerda, rião estã jogando bem,
que deve ser S:ubstituíd_o. Há um jogador de meio-de-cam·po-;-·ae renome internacional, que tamhém não estã
na~_co_ndições ~sicasa~equadas, que deve_s.er substituí~·o: o- SÓcraies. Contu~o.,tirar ui? Zico, que estâ em plena capacidade de atuaCão, que estã levando o time ao su-cessO." Que está levando o tiilie à vitória, é ãlgo incrível,
Si. Pl-esidente. lirar um Toninha Cerezo, substituir o
CãrlOS: no gol, é um absurdo. Parece certa brincadeira,
ma-s é muito sérío. O Dr. Cados Walter hoje é um patrimônio da PETROSRÃS, homem respeitado nacional e
-i'Oternacronalmente. Existe dentro da PETROBRÁS
uma série de outras ãreas que deviam ser reorientadas,
redefinidas e substituídas. O argumento do rodízio não
procede, porque há pouco foi recondu.iido o ~x
Depoente Dr. Carlos Santana.
Então, essa conversa do rodízio é altamente grave,
sobretudo porque, não sei até quando é verdadeiro, hã
uma enorme coincidência no noticiário dos jorna_is. Dizem que S. Ex• pretende trazer o Vice-PresidCnfe da
- BRASPETRO para Diretor de Perfuração, e coloca.~: U.Q
-- seu lugar o assessor especial, que até há pouco esteve em
Nova Iorque e já esteve no CENPES e que, por motivos
que não se justifica aqui indagar, foi afastado, e agora retornaria à Vice-Presidéncia da PETROB.RÁS. Se esfetívamente tal acontecer, é um assunto da maior gravidade.
Di mesma fÓ.rma o úr. M~rcus Tulio, que se dispôS a
vir aqui prestar um depoimento, homem que fez o seu
_ngrpe de gr~nde técnico, de t~cnico·capaz e_ competente,
qUe subiu todoS os-degrauS da E-mpresa por esforço· p-róprio, que chegou a ViCe-Presidente-Executivo da PEIROQUISA, naturalmente desse cargo somente poderã
sair para outro· riiais elevado. No entanto, jâ se fala também no rodízio dentro da PETROQUISA.

- Nào CjUe eu seja contra o rodízio, mas,jã que se hã de
O SR. JOSt MACHADO -Sr. Presidente, Srs. Sefazer o rodízio, tem que se começar a fazer esse rodízio, a
nadores, Srs. Deputados e ilustre Depoente, Dr. Marcus
fazer a substituiç['lo tirando as peças que estão inadequaTulio:
das, que não estão funcionando adequadamente. Se S.
Permita-me, antes que formule indagações ao Sr. MarEx• conhecesse realmente, razão pela qual reputo que
cus Tulio, eu venha \aro~_ntar. profundamente notícia esainda é_ cedo para o Dr, Hélio Beltrão vir depor nesta
tampada nos jornais, a propósito da substituíÇão do DiCPT, porque S. Ex• aqui nada mais vai fazer do que
reter de Exploracão e Perfuração da PETROBRÃS, Dr.
transmi~ir o que lhe for dito de acordo com o que ele perCarlos Walter Martins Campos, técnico dos mais renogUõtar, porque ele não está realm~nte identificado com o
mados, dos mais notáveis, dos mais _capazes, que-esse
que vem acont~cenQo, ocorrendo dentro da Empresa,
posto chegou por indicação de V. Ex~ S.r... I?r.~s_i_degt_e~ que_
pois, se S. Ex• soubess.e realmente o que estã acontecenpretendia ver o a direção dessa ãrea um geólogo, depois,
do dentro d_a Empresa, jamais poderia substituir o Dr.
obviamente, de substitui i" i;>utros não menos ilustres direC:.tr\os. Walter. f:lá p.roblema~ sérios na Nigéria que pretores. O Dr. Carlos Walt~;r Martins CampOs, d~~ prOV3.s
cisam ser investigados, que estão na área da biretoria
evidentes, capazes e suficientes. da alta responsabilidadC?
Comercial, que anteriormente passaram, por vontade de
que sempre investiu nos cargos que assumiu na PE- ·presidentes <interiores, para o comando da Presidência.
TROBRÃS, desde quatido nela ingressou há maís de 33
Estranhamente se tem notícia de que o a tua! Presidente
anos. ~o responsãvel maior pela consolidação do Ç"ampo
pretende transferir a INTERBRÃS para a área da Direde Campos. Cabe a S. Ex..• e~ ~quipe a ele subordinada o
toria .lodustria\, quando deveria fazê-lo para a ãrea da
desenvolvimento de tC:Cil.Çlogias_que, atê mesmo grandes
Diretoria Comercial.
empresas multinacionaifàrnda não ~tingiram. Hoj~estamos buscando petróleo a profundidades superiores à IâSinto-me à_ vontade para dizê-lo, Sr. Presidente, porque talvez seja o únLCO deputado quejã teve oportumdamina d'água do que qualquer outra "trading" mui tinacional, empresa de exploração e de pesquisa do mundo.
de de, cm vanos momentos, enaltecer a figura e a persanahdad~ do M1n1stro Heho Beltrão Cheguet mesmo,
Isto se deve sem dúvida ao Dr. Carlos Walter.
E profundamente cstra'nha essa medida Sr. Presiden-- --certa :eJta, a admitir que S. Ex~ foi o único Ministro do
te, porque, como outros, já vem, de certa' forma, __fe~or- ~- P~-~ne~a;"~~to. que est~ Brasil jã ~ev~, por~ue; para mim,
P • neJa ao e executar. Para m1m planeJar e coordenar
mando a imagem da Nova República e o povo com certo chiste, já se refere à Nova República com~ alguma
as açôes, é coo_rd~nar os órgãos da administração públicoisa não muito sêria.
- -- _ça .. E~lu, <!_pnncJpal responsabilidade do Ministro de
O Sr. Hélio Beltrão foi o primeiro Diretor AdminisPlaneJamento.
Hoje, diante de um ato como este, estou convencidc
trativo da PETROBRÁS. I:. verdade qu.e, ao te_mpo
Ex• apenas armou os andaimes de uma empresa que, no
de que S. Ex• somente não praticou ato semelhante ao~
curso do tempo, se transformou numa gigantesca emprede seus companheiros da Pasta d9 Planejfimento, porqu,
sa, empresa que foi obrigada a ampliar várias subsilhe faltou forças, pois,_" no instante em que assumiu um
diária.s_e, hoje, talvez seja uma das maiores do ramo no
cttrgo essencialmente ex.ecutivo~ rçsolve~ afast~r um homundo. devido sobretudo às suas características de emfiem dU~Qiial"Hícação, do respeito e da capacidade do Dr
presa integrada- a PETROBRÃS.
-CUrtos Waftert __a quem, há ce~ca de um_mês, um mês e
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meio, o Dr. Aurelia...no Chaves, Ministro das Minas e
Energia, fez os maiores e mais rasgados elogios.
Nã-o -sei até qu·ando tem foro de verdade, mas soube
que a pressão sobre o Ministro e os trabalhos desenvolvidos diretamente do Paláçio do Planalto para a saída do
Dr. Carlos Walter foram realmente graves e fortes. E o
que é mais sério, li, e vi resposta no dia seguinte, o notic.iário, que deve ter sido caríssimo até agora não consegui saber quem foi que pagou a propaganda da reprodução de um artigo do Jornalista Nelson Lemos, do O
Estad.o de S. Paulo, a respeito já desse engendrado e preparado afastamento e, ao mesmo. tempo, publicado um
telex, dirigido ao Presidente José Sarney, solicitando a
manutenção do Dr. Carlos Walter. E. o que é grave, o
primeiro signatário desse telex, não tenho a honra de conhecer, assina: Antônio Carlos de Almeida Neves, e entre ·parênteses, como se quisesse dar ênfase e força, irmão
do Presidente Tancredo Neves.
Ora, dú a entender que se criou e se preparou um clima
para que chegássemos a esse desiderato, que é contra a
PETROBRÁS, que é contra o País, que é contra os técnicos da PETROBRÃS. Tenho certeza de que os verdadeiros· petroleiros, os verdadeiros defensores do espírito,
da ruça: da fradição que originou a PETROBRÁS, sob
neilhum<:t hipótese concordam com essa decisão do Presid.e.nte Hêli_o Beltrão. Melhor seria que S. Ex~ pedisse demissão, se é que o seu propósito foi o de exonerar o Dr.
Carlos Walter.
Digo isto, Sr. Presidente, porque reputo da maior gravidade para a PETROBRÃS o argumento do rodízio,
quando ~á menos de uma semana ou quinze dias foi reconduzido o Dr. Carlos Santana, que há mais de seis
anos vem respondendo pela Diretoria Comercial.
Não nego ao Dr. Hélio Beltrão o direito de fazer a
substituição, não nego ao sistema totalitário e poderoso
que há dentro da PETROBRÃS o direito de ex.ercir
pressão, eh volver presidentes~ envolver diretores e envolver aquelas figuras sem experiência maior, que são convocadas de fora e entram na estrutura da Empresa e aca·
-· bam sendo dominadas pelo sistema.
Sr. Presidente, sobretudo quàndo esta Comissão está
encarregada de fazer investigações, de fazer estudos. do
que vem ocorrendo nas e,stat.ais, a saída de um homem
que tem respeito internâcional, que obteve o t.ot.a.l apoio
dos seus companheiros dentro da PETROBRÁS, é grave;. Dizem que ele seria uma figura autorítária, um homem que impõe. Só tive um conta to com S. s~. Achei-o
um homem humilde, um homem simples, despretensioso. Em momento algum vi o seu nome no jornal se autopromovendo. Ao contrário, a impressão que se tem é que
sempre ficou nos escaninhos da sua atividade profissio~
na\, da sua atividade técnica.
Digo isto, Sr. Presidente, porque considero grave. ~
um_ assunto q~e a Comissão precisa realmente saber, e o
Presidente está no dever de dar maiores esclarecimentos
à Nação, para justificar a saída de um homem que é responsável pela reorientação da política de petróleo, que
só teria condiç_ões de manter e sustentar uma produção
de 500, mil barris se seguisse, como acabou seguindo, a
orientação ditada por S. Ex~, do desenvolvimento de um
muior trabalho na plataforma submarina. Deve-se ao
Dr. Carlos Walter, sem sombra de dúvida, grande êxito
ou absoluto êxito alcançado pela PETROBRÃS, evidentemente ao tempo apoiada por V. Ex•, quem sabe apoiado também pelu Diretoria de então. A verdade é que a
sua área é hoje aquela mais vitoriosa dentro da PETROBRÃS, em termos do de que realmente o Brasil precisa, que é encontrar petróleo, para reduzir o seu déficit
no balanço de pagamentos.
Não importa que eventualmente à custa de-medidas financeiras e estranhas estejamos alcançando saldos no
balanço de pagamentos, para uma exportação de 25 bilhões, da ordem de 13 bilhões. Sr. Presidente, isso é genocídio, isso é morte de crianças, isso são esc_olas que se
fecham, isso são hospitais que se fecham, isso são faculdudes que se fecham, isso são professores que não vão ter
condições m;;~is de dar uul<l, porque a qualquer preço se
quer sangrar este P;;~is, se quer convulsionar este País,
paru pagar juros a uma comunidade financeira internacional que tem tanta ou igual responsabilidade no en_dividamento do Brasil quanto as autoridades brasileiras e
os pró'priõ.S lobbies que, por qualquer razão e por qualquer motivo, iam lá fora buscar dinheiro, ao tempo em
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que os e~rodólares eram fartos. Nunca se exigiu o exame

de um projeto seri:imente para-·se entregar dinheiro ao
Brasil. A comunidade financeira inteiilacional agiu com
a muior prodigalidade. t co~autoru no endividamento
externo. Não obstante, o Brasil se julga na obrigação de
p:1gar a qual que preço, ainda que isso Possa levar ao sacrifício ·milhões e milhões de compatriotas.
Ao lado disso, no momento em que surge uma Nova
Repúblíca, no momento em que se faz um esforço gigan-tesco para se alterar a poHtica econàmica e a política financeira deste País, mais do que isto, para se alterar o
autoritaris-mo administrativo que hã dentro deste País,
somos surpreendidos, a Nação é surpreendida, sobretu~
do a PETROBRÁS é-surpreendida com um ato profun~
damente desagregador como este, pois; em que pesem as
qualific;.Lções que possa ter o Dr. Wagner Freire, em que
pesem as qualidades que possa ter o Dr. Borges, para
substituir o Dr. D-rlos Walter na BRASPETRO, segun~
do os jornais, é bem verdade que nesta hora o argumento
do rodízio não é suficiente parajustificar ato de tainanho
autoritarismo, que não encontra respaldo administrati~
vo, que não encontra respaldo técnico, que não encontra
respaldo empresarial capaz de jUstiflcà~lo.
Lamento ter que fazer taLformulação. S. Ex• medesculpe e me perdoe, continuo vendo no Ministro Héfio
Beltrão algumas das virtudes que sempre supus S. Ex• as
possuísse.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Deputado José
Machudo, para não deixar que incorra numa injustica,
n<L verdade a Diretoria da PETROBRÁS.é nomeada por
decreto do Presidente da República, referendado pelo
Ministro das Minas e Energia. Não é um ato do Presidente da PETROBRÁS. O Presidente da PETROBRÁS
escolhe a diretoria das subsidiárias. O diretor da PETROBRÃS é indicado por decreto do Presidente José
Sarney, referendado pelo Ministro das Minas e Energia.
Deixo rcgistr<.ido, porque V. Ex~ está falando apenas
como se fosse um ato do Presidente Hélio Beltrão. Sem
discordar de argumentos, entendo gue devo esclarecer,
para efeito de_ registro.
O SR. JOS~ MACHADO- V. EX:Ii, Sr. Presidente, é
testemunha de que eu disse que há mais ou menos um
mês o Ministro das Minas e Energia fizera raSgados e
enormes elogios ao Dr. Carlos Walter e deixara patente,
deixara claro que o Dr. Carlos Walter não seria substi~
tuído. E:: verdade que o Presidente Sarney acabou por assinar.
É preciso saber as causas motivadoras desse ato.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) --Este é um as~
sunto que pode ser indagado ao Presidente Hélio Beltrão~ quando S. Ex• aqui vier depor, que espero seja na
próxima seniana.
O SR. JOSÉ MACHADO- Sem sombra de dúvida,
farei a S. Ex• esta indagação.
Quando s_e fala em rodízio, Sr. Presidente, temos dentro da PETROBRÃS, por exemplo, o Coronel Oarcy Siqueira, que há 21 anos comanda·, com força superior à de
diretor, o Serviço de Pessoal da PETROBRÁS. :tum ditador dentro da PETROBRÃS. Ocupou a Diretoria do
DASP e foi, em parte, o inicio da quebra da Previdência
Social, quando S. S', com a-quela capacidade gigantesca
de homem de pessoal, talvez especializado na arma da
sua corporação, mas não na ária de serviço público,
sobretudo ci_yil, e vindo de uma grande empresa como a
PETROBRAS, resolveu, no DASP, tentar acabar com
todo estatutário e transformar todQestatutário_em cele-tista. Essa tecnocracia que está iíaiTlpfia-da e desenvolvi~
da se deve muito a S. S•, que estimulou a busca de con~
tratação na administração indireta para trabalhitr-na iid~
ministração direta, sob o fundamento e o argumento de
que aqueles que prestam concurso são incom-petentes.
Competentes são os convocados para trabalhar de acor~
do com o tamanho do seu cabelo ou o tamanho da sua
barba. São- os chamados técnicos escolhidos a dedo,
pinçados a dedo, para formar essa estrutura qUe não só
dominou o- País como domina a P.ETROBRÁS, como
dom i nu a Vale do Rio Doce e como domina todas ases~
tatais.
Não há nenhuma empresa mais totalitária, do ponto
de vista -político~admínistfativo, do que a PETROBRÁS,

em que pese seE_u'TI_patrimônio nacional e por ela todos
sejani-os cap~Ytes de dar até o sacrifício da própria vida.
No entanto, isto não 3ssegura a essa empresa o direito
de se __tran~r _e resolver _<l._S coisas_como lá se resolv~_ e s__g ~
vamos toÕlãr cOnhecimento, assim mesmo por cima, -quando oCorre se criar uma Co-missão nos termos em
que esta foi criada.
Esta observaç-ão, Sr. Presidente, me perdoe, precisava
fazê-lu, porque estou realment~_c~nvencido de que o Dr,
Héilo Beltrão, com o ato que pl-aticoU, desde que não
Seja deVidamente justicado - e S. Exf terri. o dever__mo-::
ral, nucional e patriótico de fazê-lo, pois está afastando
uma peça essencial na busca do petróleo nacional - me
faz pôr em dúvida a sua chamada política de descentralização. Não sei se S. EX!_hoje ê .um descentralizador por
C_9nvicção, por mOSofi'ã e Por dqutdna, ou Um deScentra~
lizador,- pOrque acha quanto menos trabalho tiver, melhor, mais facilidade tem de conciliar os interesses da ad~
ministraçãO _coin a açiio política, de tal sorteque hoje en~
vida esforços p<!ra colocar na Presidência do PFL, no
- R.ío CfeJanerro:-o representante de um dos maiores con~
glomeradOs que-teri10 tnaiOr ilúriieto- de contratos com a
PEiROBRÂS-..:. o "Dr. QUintela, contra quem também
não tenho nada. Deve ser, com toda certeza, um político
altumente capaz, eficiente, um técnico notável, mas ê
vinculudo a ·uma--erilpresa qUe tem o maior volume de
contratos com a PETROBRÃS.
- Faço esta observação apenas en passant, porque as
coisas no País estão sem nenhuma alteração, sem nenhu~
--ma modificação e, sob certos aspectos, estamos até piorando, em vez de melhorar.
Dr. Marcw; Túlio, congratulo-me_com V. S•_ pelo ex~
traordinárío pronunciamento que fez e pelo trabalho que
vem desenvolvendo na PETROBRÁS.
·--.Sou um_s.ervído_r afas_t~ufo, mas atento ao que vem
- acontecendo naquela Empresa há muito tempo. Tenho
bous ligações não só nas camad3s mais penalizadas, e entre -~stqs e:stão cere4 de .500 servidores, que foram amai~
diçoados, que foram lançados ao tempo, à fome e, alguns, à desgraça e a conflitos até de ordem psicológica,
-de_vido a uma política e por um entendimentO antijurfdico, antipatriótico, profundamente desumano da Lei de
Ailistia. Ali tenho grandes amigos. No meio técnico ~e
nho grandes amigos; no meio jurídico da PETROBRAS
t(!nh? grandes amigos; no se~ndo escalão da PETROBRÃS tenho g(3ndes amigos, até mesmo no primei'!
ro escamo .da PETROBRÁS tenho grãndes amigos. Supunha que teria o maior amigo, o Ministro Hélio Beltr~o. O fato de dis_cordar de S. Ex• nã_o quer dizer que
deixe de ter por ele respeito e admiraçãa. Jama.is renegarei as homenagens que sempre lhe prestei. No entanto,
hoje, administratív<~mente discordo profundamente de S.
Ex~-.

ctJITfo d!Scdrdarei se- V. Sa.-d!;ixar-a Vice--Presidência

Executiva da PETROQUJSA, onde_d~senvolveu e vem
desenvolvendOnoTáVel trabalho, depois de ter passado
pela FOSFÊRTIL, que estava quase indo aos buracos,
V. Sa.. levan to_u a empresa - e todo~ _que trabalham na
PETROBRÁS sabem do traba(fio <iu6 ·v. Sa. deSenVolveu-ali- e não vá exercer um cargo de ação mais importante __do_que_ a própria Vice-Presidência Executiva da
PETROQUISA, pois, do contrário, isto não é rodízio.
Isto é substituição de pessoas por ou_tros interesses e por
outros grupos. Não foi por isto que nos sacrificamos,
sobretudo .nós do PDS, da Frente Liberal, os primeiros
3J parlamentares e senadores, que nos unimos, junta~
mente com o Senador João Calmon, para permitir uma
virada,_ de uma vez por todas, de_ uma página negra da
nossa História.
__ Cr_eio sinceram_ente _que V. Sa. já está na mrra-do rodí~
zio, não obstante aqui veio e prestou excelente_ e_ notável
depoimento. Não fez o canto do cisne, pois não acredito
- que um homem com as qua[ificações, com a inteligêncía,
a postura e a dignific<Jção pessoal de V. Sa. não venha a
ser aproveitado condignamente. Posso até ficar feliz
tliTi(illliTí, ao lom-áT c:õflhecimen_to de que tenha sido revis~
ta a -Sua substituição, já se tenha até a notícia do homem
altamente qualificado, conhec.edor profundo da petroqUímica, identirtcado por formação, por origem, com
tudo que est:.í çil;!ntro ~;teste tra~ath~ qu_e faz part_e do de~
põimeõto dado por V. Sa.
-~aç9 yotQ~d~_:,~lJn_e_n_te, que V. Sa. não seja mais rodi~
ziado, e contin_ue à frente da PEIROQU_ISA,--ou,e:ntã::o,
-se dela sair, vá prestar os seus serviços em outro lugar na
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PETROSRÃS, qu-e não Só e'ngrandeça como também
homenageie a própria PETROBRÁS.
No seu depoimento, Dr. Marcus Túlio, a respeito da
nafta,_ gue tem sido as~u_!].tO objeto de constante debate
nesta CPI, V. Sa. fez referência à diferença de preços de
Roterdã .....:.. 8%. Não consegui o preço exato do Japão,
em relação ao preço da _o afta no Brasil, que me possibilitasse a indagação.

O SR. MAKCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
Sr. Deputado José Machado, não como uma
_desculpa, mas por deficiência interna da PETROQUISA, eu estava num s_eminário e somente tomei conhecimento du convocação na quinta-feira, pela manhã,
quando trabalhava num despacho daquilo que fizéramos
- nos qias anteriores._lsto aqui é fruto de_um trabalho de
equipe, na sexta-feira, sâbado e domingo. Por isto dividi~
mos as tarefas. A parte do Japão ficou com o Dr. José
Jucá Bezerra Neto,_ que vai apresentar esses números. É
meu Diretor.
MELO~

-O SR."-JOsf MACHADO- Antecipo~mejá, porque
esta pergunta diz respeito ao que o Senador Roberto
Campos, o Senador Virgílio Távora e quase todos vêm
falando sobre o subsídio da nafta.
V. S• faloU que a diferença de preço de Roterdã é da
ordem de 8%, e, com relação ao Japão, não peguei o dado.

O SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO ~ Antes de_ fa)<;l_r sobre o Japão, tecerei alguns
comentários sobre este problema chamado subsidio.
O SR. JOSÉ MACHADO- Perdoe-me. Estou inteiramente_d_e_a_cordo c_om o prosseguimento do seu depoi~
menta. V. S• inclui o preço da nafta dentro de uma planilha de preços de custos, que no final, acaba sendo consumido, em razlio dus vantagens maiores adquiridas pela
soma de trabalhos, pela cristalização- de mais trabalho,
pela aderência de outros produtos importantes; em Roterdã, outras empresas controlam o mercado. Ali a nafta
vuria,-porque variam também os preços que participam
dessa tessitura. Estou de pleno acordo. Apenas minha
pergunta é porque gostaria de saber qual é a diferença
em relação ao Japão. EstoU de pleno acordo com a tese.

O SR. JO.SI': JUCÁ BEZERRA NETO - Esclareço
que, quando o Vice-Presidente Marcus Túlio falou em
estrutuxa japonesa __ di petroquimica, justamente dísse
que o tratamento que podíamos assemelhar ao do_ Brasil
seria o do Japão, porque na Europa ainda hâ o incentivo
de um gás a preço bastante conveniente. o Japão não tem
esse gás. Pelos últimos dados que temos aqui, numa
publicaçüo da CEITO, o Japão paga este ano, nos 4 pri~
meiros meses entre um dólar e um dólar e 90 por barril a
m-enos pela-nafta do que pelo-petróteo-i.mportado.-Anaf~
ta -no Japão tem uma diferença de um dólar a I dólar e
90. Isto nos 4 primeiros meses.
O SR. JOSÉ MACHADO - Em relação à nafta ·
a nafta fornecida pela PETROQUISA.

preço~ Brasil,

O SR. JOS!õ JUCÃ BEZERRA NETO- Tínhamos o
seguinte: pelos preços publicados no Japão, a média de
rreços, o Japão, pagou algo como 240 dólares por tone~
lada, e nosso preço foi de_221, numa reestruturação de
preços. Ou seja, o Brasil em relação ao Japão, pagou
88% do preço da nafta japonesa, se adotarmos que esse
preço publicado é uma realidade - 88%._ Em relação à
nafta nacionaL o preço nacional. O preço corrigido da
nafta nacional; o preço, em 28..02, deu 221 dólares, para
a retroquímica; o preço japonêS~ 242. Então, a indústria
petroqufmica brasileira estaria pagando 88% do preço
que o Japão paga.
O SR. JOS~ MACHADO 12% a menos.

A menos~ Quer dizer

O SR. JUê:Ã BEZERRA NETO - 12% a menos.
Apenas para complementar a informação. O eteno,·o
consumidor -nacional, o recebe a 87% do preço japonês; o
pro peno, a 68% do preço japonês, o butadieno, a 86% do
preç-o j~ronês; o benz~no, a 95% do preço japon_ês; o ~o
lueno. a 73% do preço japonês; os Xilenos mistos, a 76%
do preço japonês; e octixileno, a_ 99% do preço japonês.
--Portanto, em média, os produtos de primeira geração da
Peúoqiiímica brasileira--têm pieç-o inferior ao Japão. E.
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Desejo saber se isto também ocorre com as empresas
interessante também, aproveitando o ensejo, demonstrar
os_depoentes- tiveram receio de usar aqui- ela se justifi~_inculadas _e com as empresas coligadas à PEque há muita referéncía a preço Roterdã, e somos_obrica plenamente. Sobretudo porqu~, no curso do custo fiiROBRÃS. Se existe-alguma vinculação, se existe algum
gados a fazer refcrêm::ia ao preço Roterdã, porque é o únal, e:~ses aparentes subsídios de 8% em relação a Reterprotocolo violentando a Lei da Sociedade das Ações que
nico preço que vem sistematicamente publicado. No en~
_dã_._tt preços da data_- como bem disse o Ministro César
beneficie a minoria do capital estrangeiro nessas colitanto, o preço Roterdã é como se estivéssemos fazendo
Cais~ desaparecem. O importante é caracteriZar se hâ
gações e nessas vinçulaçôes em que a PETROBRÁS parreferência...
-~---~ -=--_,_--=..interesse do_ País, se há interesse da Nação,~se há interesse do Governo brasileiro em deseilVolvei-alildCiStria pe---- tic1ptC-iiã6-11i.iSU·êSenf que ela tem domfnio absoluto,
O SR, JOSÉ MACHADO - O preço trabalhado,
ma~ nas outras em que ela não tem domínio, ou até mestroquímica: se convêm ao interesse nacion_al. Se convém
mo onde e_la tem domínio absoluto. Se "eXiste ;~,1gum proao interesse_ nacional, tudo que se puder fazer para se obO SR. JOSI:: BEZERRA NETO - Ilustre Deputado,
tocolo, alguma coisa que impeça a PETROBRÃS ou o
ter resultados neste sentido é amplamanete favorável.
é- como- se estivésSemos fazendO referência ã.Q pico- da
grupo nacional, de exercer, de fato, seu direito majori-_
Sõu trancame"nte favorâvel, não tenho nenhuma dúvida
Neblina como a altura média brasileira ou algo parecido
túrio.
com relaG.ão a este ponto.
com isto, ou ao Pico d.a Bandeit? e, no caso internàciQ_- Dep~is-deSsa:-no-Ssa íittervenção, parece que os nobres
nal, ao Monte Evereste. No _caso,a Petroquímica,- Cin
O SR. MARCUSTÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
c-olegas, em parte, concordaram, porque se abstiveram
qualquer país do Mundo, terâ de ser feita no pãtarriar~
MELO- Eu diria a V. Ex~ que no início da PETROde fazer perguntas mais demoradas neste sentidq.
seja ela de que forma for, em preço inclusive, se terã que
QUISA realmente assinamos alguns protocolos, em que
adotar uma política média, um flat ou se farã através de
determinadas decisà_es teriam- que ser alcançadas com
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a palavra
grandes, aterramentQs_ ou_através de grandes escavaçõ_e_s
80% do capital votante, o que significava o direito da mio Dr. Marcus Túlio.
em matéria de preço. Adotamos uma política que consinoria. Com o decorrer do tempo, com o aprimoramento
dero extremamente realista, ou seja, adotamos urn~
O SR, MARCUS TúLIO ROBERTO SAMPAIO DE
_do _sis~ema, com o conhecimento que fomos ganhando
MÉLO" =-·oueria "abOrdar -um-Pollcõ" mã!S-sobr~ este teamarração firme e bem semelhante ao preço do petróleo.
dessas negociações ...
Nessa distribuição de que o Vice-Presidente falou, de se
ma. com o intuito de informar um pouco mais.
O SR~ PRESIDENTE (César Cais) - Interrompo
Quando uma nação, seja'ela qual for, publica em seus
manter uma coerência com a distribuição e custo, não
para perguntar, somente para meu esclarecimento, seduobrigando, como evidentemente aparece aqui na estrutujornais que está sUbsidiando um determinado produto,
mnte_estes 6 anos que passaram houve algum protocolo
ra de importação do Japão, a nafta _tem _o preço do peautomaticamente está dando o direitQ. de uma outra
-neste sentido.
tróleo, quando isto não acontece num país do porte do
nl!dio criar barreiras alfandegárias pai-a suas exporJapão, que importa 4,5 milhões de barris por dia de petações naquele equilíbrio.
O SR, MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
'tróleo~ e não acontece uma quantidade de algo de 500
MELO- Nenhum. Foi o aprimoramento que fizemos,
O SR. JOSÊ MACHADO -Isto é o grave.
mil barris por dia de nafta, ou algo semelhante. Com voe esse foi o pagamento que pagamos por sermos subdeSR. PRESIDENTE (C'
c ) _ s0 licit0 ao Delume des~a ordem, ele rea,lmen_te_~ita preçosexcep~ionais
senvolvidos. Ora, evidentemente, fomos aprendendo e
apesar d1sto, com o preço do petr61eo bastante aviltado.
_0
.
- ~s_ar a1_s
fomoS sendo orientados, e mudamos nosso comportaputa do Jose Machado abrevte as suas perguntas, porque
0 preço da nafta aínda ê 1 dóiªr, 1 dólar e 90 maiS baramento. Nisso obtivemos um grande aliado, que foi o
·- -- ------temos outros parlamentares querendo fazer suas arBanco Nacional do Desenvolvimento Económico e Soto.O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Consulto o Dr.
---güições e estão com 0 tempo limitado.
cial. que se nega a financiar qualquer empreendimento
-o SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO" SAMPAIO DE
Marcus Tulío se íncófpOr:i. ãs paravras· do seu assessor
que viole este direito.
como seu depoimento.
-_ _M EL_O -~~o ~r_asil~_o que o Governo, no meu entendimento pessoal. acertadamente faz é ditar-urrla política de
O SR. JOSE: MACHADO- A minha pergunta se deO SR. MARCUS_TULIO ROBERTOSAMPMº-DE
-preços administrados para desenvolver o consumo desse
veu justamente a isto, porque o Banco Nacional do DeMELO -_Perfcitamente~Aqui trabalhamos em conjunsenvolvimento
~conômico e Social se negou a financiar a
ou daquele produto, tudo em consonância_ com_ os elevato,
Mineração RiÕ-Norte,
!la época, tomando conheci- --=dos in_teresses do País. Evidentemente, nós, na PETROmento, fiz uma carta reservada ao então Presidente GeiQUISA, somos executores, e cabe aos Srs. fazer a legisO SR. PRESJDENTE (César Cais)- Como. V. S•_fez
sel,
que,
diga-se_
de
passagem,
não me deu a honra da res~
-lãÇ1fõ··e-:-cõmOrepresérifãfites-do povo, dizer para nós
um juramento, tenho de perguntar.
posta senão pessoalmente, em uma entrevista que tiveaquilo que é mais acertado. Certa feítã pensei, parecia
O SR._ MILTON CABRAL - Para aproveitar o temos.
com um soldado que voltava da guerra do Vietnã e, chema, qual é o preço_ inferior médio dõ- de.riv.adQ _d;a__ _ ~ gt~ndo aos Estados Unidos, era rejeitado por tudo que
A Mineração Rio-Norte ainda lá continua esse sistematéria-prima'?
ma e hú outras empresas que disso ainda se prevalecem.
fez em benefício de uma pátria que o orientou a fazer
Não vou dizer que durante o período do Ministro Cesar
-aquilo.
O SR.
- VarLou de 0,99 a 0,68.
Cais, mas em muitos isso acontece. Obviamente, se isto
O executor não tem responsabilidade sobre isso; ele
O SR. JOSÉ JUCÃ BEZERRA NETO - O grande
acontecesse em relação à indústria petroquímica, então,
tem obrigação de esclarecer, ele tem obrigação de pondeproduto de primeira geração da indústria petroquímiCa é
aí, eu estaria de acordo com o Ministro VirgOio Távora,
rar e de cumpiir- fielmente uma orientação governameno eteno. Esse eteno é 77% do preço japonês.
iàl. -r:.- iSfo--qu:e-Taz"emos.
--que esse subsídio acabaria por beneficiar as empresas estrangeias.
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
___ _D SR._JOSÊ MACHADO~- O executor só é livre de
-~Se realmente isto não acontece, não há por que ter reMELO - Este é a alma da petroquímica.
- _-_CUTnpfíf-Lim_a_Oi-dem manifestadamente ilegal. F~ra daí,
ceio, Somente V. S• e especialmente o Dr. Carlos Santarealmente é obrigado a cumpri-la, sob pena de ter que
O SR, JOSI! JUCÁ BEZERRA NETO-.,. Em segúi,
na foram os únicos que falaram que realmente haveria
~abrir_ mão _do cargo que ocupa.
da, algo como 50% do vOlUme-de -etenó, temos ·a-propesubsídio no fornecimento da nafta, tomando por base o

e,

no, que é 67 a 68% d.o preço japonês.
O SR. JOS~ MACHADO"~ O eteno ê 87%, e niÍo
77%.

O SR. PRESIDENTE (César Cã.ls)- Sobre_ o ass;p.nto, faço uma observação, que pode levar a outras indagações.
Naturalm~nte isso é feito em d6Jar, e o preço, pelo me~
nos para o mercado interno, ê cruzeiros. Como o _dólar_
varia cada dia, naturalmente essa relação é do dia em
que foi fixado. Hoje já é completamente diferente do dia
em que foi fixado, porque o dólar está custando mais
cruzeiros. Então, a relação estâ diminuindo a cad_a dia.
Só para inotivar novas indagações. Por isso quis
lembrá-lo a esta Caml!t&ã.O.- O SR. JOSf! MACHADO ..:..... Nobre Depoente, fiz
esta indagação porque, quando o assunto foi levantado
aquí, na última reunião da Comissão, indaguei dos
nobres Senadores que estavam preocupados com o
subsídio da nafta à in_d_ústri_a pet'i-Oqtifmíca. Essa indús-_
Iria petroquímica representã -efetivamentê: _o interesse d_ó_Governo. Se representa o iriteresse nacional, se o seu desenvolvimento convém ao interesse da.. Nã.ção, conv-ém
ao intereSse do povo, convém ao_ interesse nacional, ao
interesse do Governo brasileiro, evidente que, ainda que
se vá ter até que subsidiá-la - palavra que quase todos

O SR, MARCUS TÜLIÓ ROBERTO-SAMPAIO DE
MELO -.Correto. Perfeito.
_o'_SR.JÜSt MACHÃDO --Outra i~dãgação que tenho a fazer a v. s~ é a respeito das vinculadas_ e da participação que a PETROBRÃS- tem Com_ as empreSas trip~rtite_s~- caJ:?it~l _p_rivl!_do brasileiro_, _capi_t'!l estrangeiro e
capital PETROBRÃS; capital-PúbliCo. TenlOS ó caso; por exerriplo, da Mineração Rio-Norte.
-Neste sentido, fiz uma carta ao Presidente Geisel. A Mineração Rio-Norte, àquele tempo, dispunha de 41% do
- capital da Vale do Rio Doce e 10% do _Grupo Votorantim. O restante do capital era do GrUpo Alcoa e de gru. pos japoneses.. Ocorre, porém, que, violentando a legis~
~~la.çiio brasileira. se celebram os chamado:; .. Protocolos",
que prevalecem acima do controle acionárío. Para deter--minadas decisões, é exigido um percentual superior ao
F):le º_grup_Q__l!lajç_!ijáriO: Q.etém._Isso aco_n_tecia ~acontece
prãtiCamente em todos os lugares onde terTtõSvinculaCãocom empresas estrangeiras. Não obstante. aparentemente, o capital nacional ser majoritário, acaba o majori:tário se su_bmetendo fi.O minoritârio, porque_ os protocolos __impedem que determim!das decisões, ou as mais impórtafiTes;-ou:·as iTüfis-s-êrias, ou as Que mais conVêm -às
empresas,·sejam tom~das não em razão do dúmero das
açõe.~. mas de um percentual que leva a decisão ao grupo
mínoritúrio, que sempre é o gru-po" estrangeirõ.

preço de Roterdã. Já se verificou que, em relação ao Japão, que diga-se de passagem nunca é o exemplo a ser citado, porque o Japão corre o Mundo inteiro, dá a volta
ao Mundo para buscar minério de ferro, dá a volta ao
Mundç. para buscar manganês, dá a volta ao Mundo
para buscar tudo que é indispensãvel à produção do__ aço
e produz o aço mais barato do Mundo, então, o Japão ê
um país que não se deve tomar por exemplo.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Peço ao Deputado José Machado abrevie suas perguntas, porque há
outros parlamentares que desejam indagar e têm outros
compromissos.
O SR, MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Sr. Presidente, pérmita-me só complementar a
informação.
Dentro da ação de Governo, através do Ministro das
Minas e Energia, chegamos, durante estes 6 anos, a modificai:. se não me_falha a memória, pelo menos um contrato desses. Quando apareceu uma brecha, o reformulamos, no sentido de melhorá-lo a nosso favor.
Era is-to que tinha a dizer. A tendência é de realmente
nà.o_,se as.s.inar nenhum contrato, e tentar refazer aqueles
assinados no passado.
O SR. JOSt MACHADO- Agradeço, então, a V. S•
O Sr .. Presidente já me adverte, com toda razão, de vez
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que meus Colegas têm perguntas mais importantes e de
maior conteúdo a formular (não apoiado!) a V. s~ Entretanto, aproveito para encerrar o que na minha exposição
inicial niio deixei- claro.

O noticiário publícado em todos os jornais da imprensa, reproduzindo artigo assinado por um jornalista de
nome Nelson Lemos, salvo engano, e o telex dirigido ao
Presidente da República por vários técnicos, tentamos,
de toda a forma possível, identificar quem pagou- essa
matéria na imprensa, que não pode ter ficado em menos
de 100 a 200 milhões de cruzeiros, e não se sabe, não con-

seguimos saber ainda a origem. Deixa a entender que,
realmente, houve organização_ de um esquema que viesse
quase que forçar a decisão tomada na intímidade do gabinente presidencial da PETROBRÁS.
Muito grato a V. Ex• e me congratulo com a PETROBRÃS por ter homens da qualificação, da dignidade e da competênci-a de v. s'
~um orgulho para mim ser membro_ dessa Empresa e
hoje, como deputado federal, poder homenageá-la através de v. s~
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Agradecido.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a palavra
o nobre Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Sr.
Marcus Tulio, ilustre Deputado, peço, inicialmente desculpas pelo atraso, porque estava trabalhando em outra
comissão. Mas dado o adiantado da hora, vou tentar resumir ao máximo as minhas indagações.
Em primeiro lugar, complementando uma informação
do seu relatório: a PETROQUISA participa em maiofia
em três empresas. Em minoria em quantas outras?
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO -Atualmente 27.

Hú, por exemplo, uina empresa que realmente - eu
diria- é um filé mignon, apresenta 42% de rentabilidade, mas é um ponto fora de curva.
Para V. Ex~ ter uma idéia mais concreta desses nó meros, peço ao Dr. Lélio Martins da Costa, _que é o nosso
Dlretor da Área Financeira, cite alguns nómeros aqui e
CO:!!I-Ple_mente, se assim julga conveni_ente, aquil~ queres~_
pondi ao nobre Senador.
O SR. LÉLIO MARTINS DA COSTA- Poderia
apresentar as seguintes informações: apesar dessa rentabilidade muito grande, acredito que teríamos que fazer
uma avaliação e transformar isso em termos de dólares.
O patrimônio líquido da PETROQUISA atualmenteé
da ordem de I bilhão e 150 milhões de dôlares, e o nosso
luCro~ no- anO -passado, foi da ordem de uns 80 milhões de
dólares.
Então, na verdade, a nossa rentabilidade foi da ordem
de_ 8%, colocando-se a devida correção monetária.
Se pegarmos, por exemplo, a rentabilidade lucro após
o Imposto de Renda das empresas sobre o seu patrimôrlii:i líquido, na Petroquímica União, em 1984, foi de 9%;
nu COPENE, foi de 8%; e na COPESUL- como_disse
- -2%-; na PETROFLEX foi -de 7%; e temos um grupo
de faixa bastante mediana, quase tudo em torn_o de 12,
13, 14%.
-Temos COPERBO com 12%; POLITENO com 19%;
__ l'QLIFINAS com 13%; CPC com 12%; POLIPROPILENO com 14%; PTH com 12%; Sal-Gema com 11%; ME-TANOR com li%; PRONOR com 12%.
Então, ticarri- todas mais ou menos, nessa faixa.
Ó SR. MILTON CABRAL vuçào?

Permite uffia obser-

O SR.~l:é:LIO MARTINS DA COSTA- Pois não.
_Q_SR. MILTON CABRAL - Como o Dr. Marcus
Tulio disse, são empresas de capital intensivo. Então, esses lucros são fantásticos.

O SR. MILTON CABRAL- Fiquei impressionado,
Dr. Marcus Tulio, com os nómeros referentes à lucratividade, enfim, à exuberância das posições patrimoniais e
de vantagens obtidas pelo sistema petroquímica, no qual
a PETROQUISA funciona não como uma empresa holding, porque em 27 empresas ela é minoria, apenas é holding em três empresas.
Pelo seu relatório, ·vimos que o património subiu de
400% sobre o ano anterior. O valor patrimonial das
ações subiu de 358% ao ario e -o lucro das ações foi de
46.24, o que é unia lucratividade fantástica. Tenho para
mim que raríssimas empresaS, outras nacionaís podem
competir com uma lucratividade do sistema PETROQUISA, Cr$ 46,00 por ação.

O SR. LÉLIO MARTINS DA COSTA- Em valor
absoluto, sim.

O SR. MARCUS TÜL!O ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - O que acontece é o seguinte: -AS-e-inpresas do
sistema petroquímica são de capital intensivo. Então o
aparte, a formação delas necessita bastante de recursos.
Por outro lado, a maturação de uma empresa petroquímica leva de quatro a cinco anos para ser construída,
desde a sua concepção até à sua construção, e leva mais
ou menos de um ou dois anos para começar, a operar
plenamente.
Então, V.Ex' vê que são 7 anos de um capital intensivo
em que não entra nada, só saem recursos.
Quando aparecem os recursos, aParecem num valor
absoluto muito elevado. Então, se V. Ex~ fizer a comparação de~'Se resultado elevado com seu patrimônio líqui~
do, vai verifiCar, por exemPlo, que a COPESUL deu um
prejuízo de 2% de rentabilidade em rehi.ção ao pa-tdmô~
nio l_íquido do ano passado, que a Petroquímica União
ficou em torno de 9%, e que a COPENE ficou em tor-no
de 8% ...

O SR. MÁRCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Não é sobre o capítal. ~ sobre patrimônio
líquido. É diferente.

O SR. MILTON CABRAL -

De preju!io.

O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Não. De lucrq. Prejuízo foi só a CQPESUL,
porque ainda está naquela fase _de_ maturação.
Então, V. Ex' verifiCa que a B.nâlise tem que ser o"VOlume global de lucro em relação a todo o patrimônio, e aí
V. Ex~ tem realmente condições de dizer se não exíste nenhuma outra empresa altamente lucrativa.
Fizemos um ensaio lá sobre todas as rentabilidades do
nosso sistema, do sistema de qlie participamos.

O SR. MILTON CABRAL- V. Sa. está confirmando que _são lucros fantásticos.
O SR. LÉLIO MARTINS DA COSTA- Correto.
Em valor absoluto.
O SR. MILTON CABRAl- V. Sa.já pensou o Pão
de Aç.úcar, Supermercado, dar 12% de lucro? Seria uma
coisa astronómica! Eles vivem, sobrevivem e prosperam
com I, 2% de lucro.
O SR. Leuo MARTINS DA COSTA- É sobre o
patrlmônio líquido. Não é sobre o capital.

0--SR-. MiLTON CABRAL- Confesso que não é
neste momento, em lO ou 15 minutos, que vamos poder
descer a uma análise profunda deste assunto, tanto que
falei com o Sr. Presidente da necessidade de voltarmos
ao_ debate sobre alguns desses assuntos.
Por exemplo, esses preços são administrados pelo
CIP?
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- São.
D SR".N!TLTON CABRAL - Esses preços têm facilitado a exportação? Permitem esses preços que essa indóstria sej<J competitiva no mercado internacional?

O SR.. LÉLIO MARTINS DA COSTA- Sim. Têm
permitido que todas as nossas empresas consigam expOrtar, tanto que conseguimos exportar cerca de 30% da
p~odução do ano pass_ado.
oSR._-MlLToN_CABRAL- 30% déPrOdução é um
índice bom.
O SR. JOSt: MACHADO- Data vênia, O Presidente
falou que foram 40% no ano passado, na- exportação.
OSR..MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Foram 40%.
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O SR. MILTON CABRAL- Então, 40% da produção é exportado graçus ao preço competitivo e, assim
mesmo, esse preço competitivo ainda garante uma lucratividade elevada.
O SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Correto.
O _SR PRESIDENTE (César Cais)- Consulto o Dr.
Marcus Tulio se incorpora as palavras do Sr. Assessor
como suas.
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Sr. Presidente, quando não incorporá-las, aviS<trei.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Quero a sua declaraçào.
O SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Incorporo-as plenamente.
O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, o rela~
t6rio fala em privatização das empresas controladas.
Isso significa o quê? A retirada da participação da PETRúQUISA nesSas einpresas?
Ó SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Vou explicar a V. Ex~ Hoje temos três empresas controladas. Significa: temos mais de 51% do seu capital votante. Essas empresas são controladas pela Secretaria de Controle das Estatais. Essas empresas estão ·com
os seus salários fora do mercado de trabalho, porque são
regidas pelas decisões do Conselho Nacional de Política
Salarial. Então, há necessidade de se privatizar essas em~
presas sem que a PETROQUISA delas se afaste, porque
os recursos gerados pelas empresas é que permitem um
fortulecimento e uma expansão da petroquímica, unia
vez que não recebemos mais aportes da PETROBRÃS.
Se hoje uma dessas três tiver- recursos gerados inferna~
mente e quiser fazer investimentos, poderá não fazê-lo,
se assim o Governo o desejar, para fazer um combate ao
déficit público, embora ela gere seus recursos, e isso tem
ocorrido. Somos limitados Pela SEST.
Então, no interesse superior do País, não no interesse
da PETROQUISA, devemos acelerar essa privatização.
Ê por esta razão que no nosso planejamento temos estudos para privatí.zar. Não é para doar, como alguns gostariam que fosse feito. Não doamos. Se houver uma deter~
minação, vamos doar, mas sob protesto. A nossa obrigação é privatizar, quer dizer, que o capital privado pague aos cofres da União o que realmente vale. E quando
agimos assim eles pagam realmente.
O SR. MILTON CABRAL- Partindo do princípio
que o objetivo da PETROQUISA é promover a indústria petroquímicll"no Pais, sem àúvida a retirada, ou fiCar
a PETROQUISA minoritária em todas as empresas, seriu realmente Uil']a política de privatização e, na minha
opinião, até louvável.
O SR. MARLUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO -Correto. É este o objetivo,
O SR. JOSÉ MACHADO pelo capital brasileiro. -

Desde que substituído

O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Sô brasileiro.
O SR~ MILTON CABRAL~ Este é um detalhe im~
portante _que iremos abord~r a seguir.
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Em nenhum momento pensamos em capital
estrangeiro.
O SR. MILTON CABRAL- O problema da nacionalização.
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE·
MELO - Exatamente.
__O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, estou
fazeJldO um esforço para condensar as minhas perguntas. Selecionei umas 3 ou 4 apenas, porque já estamos
quase às 13 horas e 30 minutos.
o problema de tecnologia v. s• apenas abordou-o no
seu relatório, não ·desceu a detalhes, não disse, por exemplo, recursos aplicados nem resultados obtidos. Este é
ponto que permitiria uma conferéncia de uma manhã in~
teira neste plenário.
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O SR. PRESIDENTE (César Cais)- PodeS. S• mandm inclusive por escrito, depois, essa informação.

O SR. MilTON CABRAL - Também V. S• nào
abordou u possibilidade do úiCQ_pl como subs!ffúiíVo do
pclróleo cm alguns produtos produzidos oa petroqufmica.
O SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- o·álcool serve para produzir eteno a partir"" do
álcool c temos o problema da alcoolquímica lá em Pern<lmbuco.

Empréstimos, 1.1.4; Despesas Operacionais, 7,4. Em tecnologii cjuanto foi?
·
·

uma importância e a empresa entra com outra importância'?

OSR. AMILCAR PEREIRA DA SILVA FILHOsuprimos de_ tecnologia do
:"""PETR.OBRÂS, que faz aplicação, hoje, etn
Petroquímica de cerca de 6 milhões de dólar~. Hoje~ na
gerência-técnica da PETROBRÁS, estamos gastando em
torno de 3 milhões de dólares. Mas, esta é a aplicação direta ..

O SR. MARCUS TOLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Exuto.

Et_l}~~eC-ri"61ogiú; 'dirc~~me-nte

ctNP~E:S

O SR. MILTON CABRAL- Do ucionist;;l?
O SR. AMILCAR PEREIRA DA SILVA FILHO-

O SR. MILTON CABRAL- E se está limitada a isto
só? Só se limita à ulcoolquimica?
--

Nu o. Di reta da _PJJTR0QUISA 0 Na PETROQUISA ...

0 SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAM PAlO DE
MELO - Âlcool pam :i petroquímica.

O SR. MILTON CABRAL- Os Srs. têm estudos
i1CitC Scitlído? ~:?:e--controle?

O SR. MILTON CABRAL- ~limitado apenas_ a esses dois campos.

OSR. AMILCAR PBREIRA DA SILVA FILH9Q-uanf9 -~~:~~la?as\_ podemos fornecer as iilfor-IT\açõeS-:- maS 6-díSpendio das controladas e coligadas na
- PETROQUISA não temos neste momento, aqui, à disposição,

O SR. MARCUS TÚLJO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Quanto à questão da tecnologia, V. Ex,f disSeo bem é um assunto que merecerá ... entendo que ê o mais; importante que existe, hoje, da PETROQUISA,. Poc isso
trouxe o meu Gerente-:Técnico. o- Dr. Amilc~t Pereira
-· · ·
du Silva Filho.

O SR. MILTON CABRAL- Recursos· aplicados e
resultados obtidos, e esclarecer realmente o qu"e significou de avanço tecnológicO nesse selar depois que surgiu
a PETROQUJSA. Não sei se o horério vai permitir, Sr.
Prcsidcn te.
O SR. MARCUS TOLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Pediria apenãS que V. Ex~ permitisse que eu
solicitasse ao_m_~u Assessor, Gerente-Técnico. Dr.-Ami_lcur Pereira da Sílva Prado, que é responsável peta Área
Tecnológica da PETROQUISA, que o sintetiza a respost<l à pergunta.
O SR. AMILCAR PERBIRA DA SILVA FILHOA PETROQUISA, tecnologicamente, tem atuado, primeiro, estimulando as suas coligadas e controladas__ a_assimílar e desenvolver a sua tecnologia. Esse esforçO de
coligadas e controladas permitiU a nacionafização de
vários processos. O número, para ser mais-explícito, te--nho aqui uma tabela de tecnologias de processos petroquímicos e alcoolquímiCos disponíveis hoje no_ Grupo
PETROBRÃS-PETROQUIM_ICA, mas somente no terreno da petroquímica e alcoolquímica.
No que concerne à produção: produção de e_teno, via
álcool, hoje dominamos dois processos, um processo de
desidratação adiubática e out_ro processo de desidratação
isotér_mica. Esses processos jã estão sendo utilizados na
SALGEMA, umu dus nossus coligadas, e no COPER-_
BO, outra coligad~ nossa,
- N:.iciOiiilfiZUffioS. ·rambéitl os· t>rodut·os·actti-Cos;-áddoacético, butano!, acetoaldeído. Tecnologia_s, algumas delas, já em utilização na COPERBO.
Hoje já nacionaliz<imos- a tecnologia de ~_BR e estamos
implantando, no Rio Grande do Sul, a nossa fábriêa
nova de borracha SBR, com tecnologia totalmente nacional.
Desenvolvemos tecnologia para a "resina SAN e polibutadieno líquido hídroxilado. Este último produto é
importante para um programa aeroespacial do CTA, do
Governo. _
Desenvolvemos também uma tecnologia de MTBE;
que componente da gasolina que evita a utilização de
chumbo tetretila. Já temos uma fábriCã -e-m opei'aç~o m_l
COPENE e estamos projetando uma outra fábrica no
COPESUL. Essa fábrica na COPENE, hoje, opera produzindo cerca de 70 mil toneladasjano, desse produto
totalmente exportado, agora juntado à nafta nacional,
para a \'aiorização do ...
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f).SJ3.;. MJ_l,.,JON. ÇABRA~--: E claro. Então, peço o
sCguint~ fiiYO:r::--que· enviem esses vá.Iores aci'eScídos de
outm informãçtio. No inlcio da instalação das empresas,
Qu<mtõ elas pagavam eeraní transferidos para o exterior,
em tecnologia, seja em que nom-e for, royalty, ou qualquer coisa, e quanto pagam hoje? Qual o progresso a(~
cançado na naci_onalid.ade de teconologia em termos
reais, para termos uma idéia realmente _dQ progresso, do
.avanço tecnológico em função de custos.
O SR, PRESIDENTE (César Cais)- Consulto o Dr.
l\1ar~U§ Tu_lio se incorpora ao seu pronunciamento as
palavnls de seu assessor·?
O SR. DR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE MELO- Farei apenas uma modificação, é
"equivalente em dólar", e não "dispêndio em dólar''. É
""equivalentes em dólar",

O-SR. MILTON CABRAL- Dr. Marcus Tulío, hã
ouU:_<LcJJri.9sid:lde -ª-qui. O siste_ma da PETROBRÀS tem,
na sua política de pessoal, um fundo de pensão -o PETROS,
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Correto.
O SR. MILTON CABRAL- O sistema petroquímico participa da PETROS'!

O S-R. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
- Participa.

~~_LO

O SR. MILTON CABRAL- Inclusive os da empre-·
sa_ p~i_vada?
O SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Não. Pela regulamentação da PETROS, inicialmente somente as empresas que eram controladas
pela PETROBRÁS. Aquelas que eram controladas e deixarum de ser e continuam na PETROS, _t{oje ...

O SR. MI[TON CABRAL- De maioria de capital...
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- ... com a minoria da PETROQUISA.

O SR. MIL"fON CABRAL- No entanto, participum da PETROS.

O SR. PRESIDENTE (César Cals) - Peço_-ªº- _Dr.
Mmcus Túlio, atraYés de seu Assessor, que esta explicação no·s fosse mandada por escrito. O lmportarite é ó
que o Sr. Senador _Mi_lton Cabral perguntou- os inve:S'timentos aplicados em tecnologia.

O SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- VOu. dar um exemplo. COPER"BÜ ·no passado. era uma controlada da PETROBRÃS~ Então, ele
pertence à PETROS. Ela foi privatizada; mas a COPERBO continua utilizando-se da P.,ETROS. Hoje, sou
membro do Conselho de Curadores da PETROS e
posso-lhe adiantar que existem estudos interno_s no sentido de fazer com que esses companheiros nossos da petroquímica que pertencem a empresas coligadas possam,
também, participar da PETROS. Esses estudos estão em
andamento dentro da PETROS.

O SR. MILTON CABRAL- Lembro ao Sr, Assessor o seguinte: aqui, na pt'l"gina 32, a PETROQUISA informa que aplicou, em 1984, 145 bilhões de cruzeiros.
Portanto, Investimentos, 63%; Serviço de Dívida, 0,6;

O SR. MILTON CABRAL~ Tenho uma curiosidade muito grande, que até hoje não consegui esclarecer.
Como é qu_e_ funciona a _contribu_ição da empreSa nesse
sistema da PETRüS? O trabalhador é descontado _de

Ü SR. MILTON -CABRAL buição, como é que funciona?

Em termos de contri-

O SR. MARCUSTÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- P<tra_nãO d-ur-un-1 número errado, a contribuição, hoje, é paritária. Já não foi no passado, No início da décadu...

ü-SR. MILTON CABRAL- E paritária, E o percentual do_ salúrio, __qu_a_!!_t<! é_qu~ o empregado do sistema é
descontildo do seu próprio salário?
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Varja __cm função do se:u próprio salário.

O SR. MILTON CABRAL- Mas é paritário. Então,
quanto que o empregado aplicu no fundo de pensão? A
empresa dá igual contribuição.
O SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Preferia dar essa informação por e.<>crito, para
não cometer erros.

O SR. MILTON CABRAL- .Ê importante porque ...
O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO - Exatamente. Por isso é que prefiro dar pores~
cri to.
O. SR. MILTON CABRAL - .. o que está acontç~
ccndo - é uma observação à parte --é que estamos
criando no Brasil realmente, aliás de forma elogiável, um
sistema de Gomplementação salarial - nova previdência
- em q~c é beneficiada uma porcentagem mínima d_os
trubalhadorcs brasileiros. A outra percentagem fica fora,
não tem a sorte de trabalhar no sistema PETROBRÁS,
no sistema das estatais etc. Aqui, no Congresso Nacio~
na!, por exempro;-·nossos funcionários não têm esse privi~
légio. A aposentadoria de um funcionãrio do Congresso
Nacional é extramamente ridícula.

O SR. JOSÉ MACHADO -Talvez a palavra mais
adequada seja são privilegiados. Uma minoria, só as
grandes empresas do Brasil tem a PETROS.
O SR. MILTON CABRAL- Não. A Caixa Econô~
mica tem, o Banco do Brasil tem, o sistema siderúrgico
tem. É ótímo. Poderíamos criar uma maneira de esten~
der, porque a contribuição de 50%, paritãria, representa
um encargo financeiro enorrrie para a instituição.
O SR. MARCUS TQLIO ROBERTO SAMPAIO DB
MELO --Eu lhe dou isso por escrito.

0 SR. MILTON CABRAL - Gostaria de ter esses
dados, muito -mais no sentido_ de ap~o~~itar lição, para
examimrr_ a possibilidade de se estender ou de se aumentar u oportundiade de- outros trabalhadores gozarem dos
mesmos benefícios.
Sr. Presldente, na realidade, já estamo-nos aproximando das 14 horas. Prefiro, de minha parte, examinar detidumente este_ relatório e, em outra data, convocar o pessoal da PETROQUJSA, tendo o Dr. Marcus Tulio à
frente ou o futuro- estãô falando que S, s~ vai ser suQstituído, não sei- seja quem for, prestar os esclarecimentos complementares.
Por enquanto é isto, Sr. Presidente.

a

~ O SR. PRESIDENTE (César Cais)_:_ Concedo a palavra ao nobre Deputado Mário Lima. Solcito ao nobre_
Deputado Mário Lima seja breve, nào por mim, e sim
porque outros· Companheiros têm compromissos.
O SR. MÃRIO LIMA- Ilustre Senador César Cais,
Presidente desta Comissão, Srs. Senadores, Srs. Deputados, ilustre Depoente - Dr. Marcus Tulio, apesar do
adiuntado da hora, procurarei ser breve, mas considero
importantes algumas colocações.
No ano de 1963, quando começou a indústria petroquímica na Bahia, com o Conjunto Petroquímica da
Bahia. Era eu Deputado Fe-deral e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Petróleo. Presidente da República o grande brasileiro Dr. João Goulart e Presidente da. PETROBRÁS o eminente Professor Francisco
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Mangabeira, filho do grande brasileiro João Mangabeira.
_

O SR. MARCUS TÜLIO ROBERTO SAMPAIO.DE
MELO- Não sei.

Acompanhamos de perto o que foi o choque de inte-

o SR. MÁRIO LIMA- Qu_ando v. s~ fala emPreço
:.idministrutivo de nafta, peço nos dê isso numa linguagem mais acessível, porque tudo que se passar nesta Comissão, e sou Presidente, m:.~is uma vez, do Sindicato dos
Tnlbalhadores de Petróleo, isso vai ser levado ao conhecimento de todos no Sindicato, pois uma das falhas do
Sistema PETROBRÃS é que os trabalhadores da PETROBRÃS são ínt~irameTlte desinformados do querepresenta, pam os destinos da Nação, a PETROBRÃS, as
suas subsidiárias e- tO-dO o seu conjunto. Então, peço a V.
S• tmduza isso numa linguagem inais acessível.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Em face do que
foi feito em relação ao Senador Milton Cabral, ao nobre
Deputado Mário Uma liste as suas indagações para se-rem respondidas, se for o caso, em nova convocação.
Tambem vou listar as rilinhas indagações e, logo em seguida, encerraremos a reunião, em virtude de absoluto
impedimento regimental.
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resses, particularmente entre Norte e Sul do País.
Não adianta fugir, existe uma luta- surda, mas existe. Tentou-se, de todas as maneiras, impedir que surgisse
um pólo petroquímicO. Naquela ocasião tivemos oportunidade de fazer gestões junto ao Presidente da República, quando se tentou, jnclusive, paralisar as obras do
Pólo Petroquímica.
Com os idos de 1964, com a implantação do regime
forte, ditatorial, fui afastado do mandato, do cargo de
Presidente do Sidicato e acompanhei à distância a- situação. Há alguns anos o Pólo Pe_troquímico na &h ia é
umu realidade. Não me cabe c.ontestar essa realidade. A
est.a Comissão cabe analisar, verificar onde as coisas não
vão bem e sugerir medidas corretivas.Pessoalmente vouwmc debruçar sobre o relatório do
Dr. Marcus Tulio. Gosto dci tema. Tenho a assessoria de
inúmeros companheiros e, como disse em discurso que
prof1.'fi em 1963, não se entende, não se compreende que
o Parlamento Nacional fique distante da~ coisas da PEW
TROBRÃS. Agora não digo das coisas da PETROBRÃS. Das cois:.~s da PETROBRÃS, das suas sub·
sidiúrias, das suas controladas, de tudo isso que representa o Sistema PETROBRÁS.
A minhu preocupução não é,tanto com o problema
dos custos. Há muita gente se Preocupando com isto.
Inquieta-me, sobremaneira, não hajB. muita preocupaçü.o com o problema do relacionamento dos seus traw
balhudores com a direção dessas estatais.
Dr. Marcus Túlio, faço questão de registrar, V. s~. em
seu depoimento, é o primeiro que se preocupa com orelacionamento dos trabalhadores e a administração, se
bem que de modo aligeirado, mas se preocupa. Registra
alguns aspectos que os depoentes anteriores passaram ao
longe.
As empresa.s estatais, nos últimos 20 anos, não fugiw
rum à regra. Acompanharam a violência e o arbítrio com
que o Poder Central governou à mão de ferro este País.
Há exceçõcs, mas a maioiia, e falo com absoluto conhecimento, manteve um relacionamento arbitrário, que impediu o norescimento do __d_e_b_a_te_criador. Conheço de
perto alguns técnicos que foram alijados, porque, numa
posição putfiótica, tenta mm divergir dos mandatários, e
foram de imediato rotulados de divergentes e da acu~
sução que muito floresceu neste País, de subversivos e
comunistas, quando, na verdade, queriam manter um
debate construtivo com os homens que dirigiam essas
empresas.
Vimos recentemente o Banco do Brasil demitir 53 bancários de uma agência no Galeão, com base em suposições. Essas suposições foram conseqUência de averiguações da administração anterior.
Esses trabalhadores não tiveram a menor oj>Ortunidade de defesa. Vimos na CHESF engenheiros com curso
de especialização no exterior serem demitidos sumariamente. No Sistema PETROBRÁS conhecemos inúmeros
casos. Vou registrar apenas um. A PETROBRÁS manda
um ilustre engenheiro à Europa fazer estâgio sobre unidade de craqueamento catalítico fluído. Esse homem
volta, depois de ficar lá mais de um ano, com um vultoso
investimento da empresa; ao chegar, ao sentar-se à sua
mesa, vem um contínuo e lhe entrega um formulário
para que ele optasse pelo Fundo de Garantia. Ele achou
aquela atitude desrespeitosa e inusitada, e disse: se é
opção, eu a faço ou não! Aí lhe disseram: mas é para fa~
zer. E esse técnico foi afastado, demitido da empresa só
por isso. Há inúmeros casos a registrar.
Farei ao ilustre Depoente, Dr. Marc.us.Tulio Roberto
Sampaio de Melo, homem profundumente comprometido com o que há de melhor nos quadros da Empresaprobidade, dedicação, espírito voltado para a essência da
Lei n<? 2.004, as seguintes perguritas:
"I<? qual o tipo de relacionamento entre a DEw
TEN e a PETROQUISA?"
O SR. MARCUS TULIO-ROBERTO SAMPAIO DE
MELO -Somos minoritários na DfTEN. Somos s6w
cios lá com o grupo UNA e c_o_m_o grupo UNI PAR.

O SR. MÁRIO LIMA - V. s~ convive com este
problema há anos. Então, é um c·raqrre no assunto.

·o

SR. MA.RCUS TU LIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Vou ti-aduzif, ou teiliai' tradUzir pelo m_enos.
__ Qu..indo refin.amos o -petróleÕ-, vamos a-dmitir que dele
tirússemos nafta, gasolina, diesel, querosene e óleo comb_uslívc_I_._N~_o_é possível, em nenhuma parte do Mundo,
saber os custos diretos para cada um desses produtos elaborados. Enttío, a técnica que se usa ê fazer o somatório
de tQd_Q_S _Q_S ÇJJ.~QJi:. E_illão, s_~ temos o custo _global_ do refino. Agora, como é que vou dizer qual é o custo da gasolina, como é que eu vou dizer qual é o custo do querosene, como é que cu vou dizer qual é o cus_to do combustivel'? Então, no intere_sse superior do País, ele dita os
preços, e por isso nós chamamos administrados, para
que umn dona de cozinh~. por exemplo, possa, no se~
tãO, CoZinhar com o GLP, para que aquele que tem o dinheiro para comprar uma gasolina e queimar no automóvel sustente um caminhoneiro que está transportando
riquezus para o Pais. A isso-se ~hama preço administr:_a- dO, e a isso ou~ras pesSCYas· chamam dC subsídio._ Só que
eu prefiro chamar de preço administrado, porque estou
dcJ'cndcndo o meu País quando ele exporta produtos
para o exterior e ilão sofre uma barreira alfandegária,
porque cu disse que havia aquele subsídio. Então, eu
nunc<l disse isso. _Eu digo que o preço é administrado.
Deu para ... Eu tentei ..

O SR. MÂRIO LIMA- Pessoalmente tenho conhecimento dessa realidade.
O SR. MARCUS TÚLIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Eu sei.

O MÃ_RIO LIMA - Sua explicação foi brilhante e
clara.
A segunda pergunta. No seu relatório, V. S• destaca,
hã hora em que fala de recursos humanos, a participação
cm entidades de classe, e V, S• separa, quando fala em
manter relacionamento ético e amistoso coin os sindicatos. o que é que v. s~ considera?
O SR. MARCuS-TULIO ROBERTO SAMPAIO DE
MELO- Vou explicar isso aí. Quando cheguei à PE~
TROQÜISA .... A PETROQUISA tem vári!ls épocas, e
se cu vivesse uma época passada provavelmente o meu
sucessor estaria fazendo a apreciação que hoje faço. A época que encontrei foi o término de construção, o inlcio
de maturação de grandes empreendimentos. Então, todos voltados para terminar um projeto, todos voltados
para começar a produzir. N-Jo-sei-se-por.que..e.ntram_qs na
fase da maturação, não sei-se pela minha formação pessoal, não sei se pela minha vivência, acho que antes de
pensarmos em construção, em maturação, em operação,
temos que olh_uf:O hotil~!TI. porque ele é a razão de ser de
tudo isso. Ent::io, não adianta se ter algo operando muito
bem, dando um lucro muito elevado, se temos o responsável por tudo isso insatisfeito, sem objetivo. Então, escrevemos, -em debate com os diretores chegamos à conclusão de que precisávamos perseguir este objetivo. Por
isso é que ele está escrito. E digo para V. Ex~ que temos
um êxito muito grande. Eu diria, por exemplo, que não
temos -problemas com o Sindicato. Brigamos bastante
com o presidente do Sindicato. Ele defende arduamente
o_s_ pontos de viStU dele, eu defendo os meus pontos de
- vi-s tu. Mas sempre depois de um debate,_ não de discussão, conseguimos assinar antes dos demais os acordo.s.
Vivemos em paz, tranqüilos, trânsito livre, é tudo aberto,
quülquer informação que pedem ..

O SR. MÂRlO LIMA- Farei três perguntas rápidas,
-e podem ser respÕndidas a posteriori.
Primeira, se a PETROQUISA distribui lqcro com os
seus servidores, pouco mais de 300 servidores, e desde
qu<!ndo e__até quando pratica essa distribuição? Outra
pergunta: se esse procedimento de boa convivência apenas se v~erifica nas- três_ empres.:.ls que são controladas, ou
se se estende às 27 onde a PETROQUISA participa acionariamente.
Registro um fato, para que V. S• averigüe, onde essa
pnítica de boa convivência não se está verificando.
No Pólo Petroquímica de Camaçari foi criada, de
acordo com a lei, Associação Profissional dos Trabalhadores nas lndústriÚs Químicas. O Presidente chamawse
Ivan Pugliesi. Associação foi reconhecida pelo Governo,
pelo ilustre Ministro Murilo Macêdo. Esses trabalhadores sofreram represálias, sendo demitidos.
Por último, registro, quando digo que esse relacionamento autoritário ainda persiste, um fato altamente auspidoso. O ilustre Ministro das Minas e Energia, Dr. Aureliano Chaves de Mendonça, ac:.~ba de se comprometer,
já estú sendo criada uma comissão para reexaminar as
punições a trabalhadores, técnicos e engenheiros por
motivação política, Vemos nessa medida do ilustre Mi~
nistro uma fórmula verdadeira de ac_a_bar com o ressentimento e conciliar toda a família PETROBRÁS.
Registro com a mais_ profunda alegria esse gesto patriótico do Ministro, que está tendo toda a colaboração
do ilustre Presidente da PETROBRÁS, Dr. Hélio Beltrão. O passado passou. A grandeza da PETROBRÂS, o
seu comprometimento com o futuro deste País não cabe
esse tipo -de ressentimento nem esse tipo de discussão.
Temos que tocar o carro para a frente.
O Ministro César Cais, o homem dos 500 mil barris de
petróleo, no início do seu mandato o encontrei no ministério e me disse que a meta da sua geStão eram 500 mil
barris, e eu lhe disse: "Ministro, é uma meta superousa~
da''. Ele disse: "Vocé vai ver. Eu quero ter o prazer de receber o seu abraço". Eu tive a felic-idade de dar o abraço
no ilustre e querido Ministro, quando a nossa empresa
ãtingiu os 500 mil barris.
_ br. Marcus Túlio, congratulo-fie com V. S' pelo seu
depoimento. V. S' serve de símbolo do executivo da PE-TROBRÂS. Participei ativamente das gestões junto ao
Presidente da República quando foram escolhidos os
dois primeiros diretores Saídos dos quadros da empresa.
Registro, no meu currículo, com muita alegrfa, ter tido
uma participação efetiva e decisiva n·a escolha. Não sei se
foram os melhores da época, mas sei que foram por nós
indicados e nos pareciam os mais competentes, os mais
dignos. Os dois primeiros diretores que a PETROBRÃS
teve, saídos dos seus quadros, contaram com a nossa entusiástica e decidida participação. Congratulowme com
V. s~ pelo seu depoimento, bem como com a ComissãO,
com os ilustres Senadores, particularmente com o Senaw
dor César Cais, que tem procurado dar tod_o o esforço
para que esta ÇQ~_issão fun_cione. Se funcío"nar bem ou
mal, a responsabilidade será nossa, dos deputados e particularmente dos senadores que compõem esta Comissão.
O SR. JOSE. MACHADO- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESiDENTE (César Cais)- Com a palavr~
o Deputado José Machado.
O SR. JOSf: MACHADO- Sr. Presidente, não podemos pussar despercebido, e sou muito atento às coisas
que são declaradas aqui.
O ilustre Depoente tem sa!ientado permanentemente
os preços administrativos e chamado a atenção para os
_equívocos que se cometem contra os interesses da Nação
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ao se falar em subsídio e preço. Esse recado precisa ser
bem entendido, pois, enquanto insistirmos em falar em
subsidiar a nafta na indústria petroquímíca, estamos es~ -timulando o levantamento de barreiras contra os produtos eluburados, nessa área, no País, que vêm aumentando crescentemente. Ano re~rasado exportamos 30%; ano
passado, 40%. Se Assim continu.ar, poderemos aumentar. Essa tese do subsídio poderá promover o levantamento das barreiras, impedir a eXportação, enfraquecer
o desenvolvimento da in_çiústria petroquí~ica- n~<>__sei
se é este o objctivo - e I:l.OS levar, inclusive,--ª- serJito~ __
obri~ados a entregar essa indústria ao capital e.'itrangeiro. E muito sério atentar para o que foi dito aqui pelo
ilustre Depoente. Por duas ou três vezes V. Ex• chamou a
atenção: .. Nilo podemos falar cm subsidiar, não devemos ... É preço admin-Istrativo. Isso pode gerar coriseqllências sérias".
Realmente, constantemente tem-se a preocupação de
se falar em subsídio_s que são dados à indústria petroquí-

mica, através da nafta. 1:: bom ponderar isto, porque()

interesse nacional deve estar acfma de quaisquer outros
interesses qlie porventura representemos.
O SR. PRESIDENTE {César Cais)- Vou lista~--t-am
bém as minhas indagações, para serem respondidas por
escríto:
I~) relações formais entre a PETROQUISA e a NOR-ouiSA;
2·') produção da NORQUISA vendída rio mercado
interno e no mercado externo;
3•) por que V. S• foi contr~t a criação da SULQUISA,
no Sul do País?
4~) se a COPENE está usando madeira no Nordeste,
se est(l com um projeto de replantio.
· Entendi do seu depoimento que a COPENE estava
substituindo petróleo por madeira nas termoelétricas.
Era a segu_n_ç!a termoelét_rj~a. ~ndago a ":,~ Ex• se tem um
projeto de replantio para não se devastar a mata do Nordeste.
-------s')Se há VíúOITidade de um pólo carboquímico apro- __ v~_it_'!~-~g o__ ~r~ã'! ~'! _Sul_d_~ País:
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6~) qual a posição da PETROQUISA em relação à
proposta da Argentina de criar um pólo de produtos pe·
troquímicos aproveitundo o gás natural da Argentina?
Tem a palavra o Senador Milton CabraL

O SR. MILTON CABRAL- Solícíto uo Sr. Presid~nlc da- PETROQUISA o relatório de 84 de todas as

empresas que estão ligadas à PETROQUISA.
O SR. MÃRIO LIMA- Sr. Presidente, apenas uma
indagação: V. Ex• já tem os nomes dos dois próximos depóentcs1
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- O próximo será
o Presidente Hêlio Beltrão, o segundo, o Díretor Armando Guedes Coelho. (Pausa.)
AgradCço ao Dr. Marcus Túlio e o cumprimento pela
sua cxposiç5o, bem como agradeço aos Srs. Senadores e
aos Srs. Deputados que ficaram solidários até o final.
DccJuro encerrudu a reunião,
I Ll!va]rta-se a reunião às 12 horas e 45 minutos)

