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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, Jos_ê Fragelli, Pr.esidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

'
DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1985
Aprova o texto do Protocolo concernente à emenda ao Acordo de C.ó_Plércio e Pagamentos,, 1.e 5 de junho de

1975, entre o Governo da Repúblicà· FOderativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Romênia, concluído
em Brasília, a 29 de dezembro de 1983.
Art. I•. É aprovado o texto do Protocolo cpncernente à emendll ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de junho
de 1.975, entre o GQvemo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Romênia, concluído em
Brasília, a 29 de dezembro de 1983.
A!t. 2•. ·EsteDe.cretoLegislativoentra em vigor na data de sua publicaÇão.
Senàdo Fed,yral, em 31 de outubro· de 1985, -Senador José Fragelli, Presidente.

PROTOCOLO CONCERNENTE À EMEND~AO
ACORDO DE COMiiRCIO E PAGAMENTOS
ENTRE O GOVERNO DA 'REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA SOCIALISTA DA ROMI>NIA,
DE 5 DE JUNHO DE I 975

b GOverno da República Federativa do Brasil e
O Governq da República Socialista da Romênia,
Desejando desenvolver e fortalecer as relações comerciais entre os dois pa[ses, em base de igualdade de interesse mútuo, e
Considerando que um volume de in~ercãmbio compatível com as reais necessidades dos dois pafses requer
instrumentos mais aperfeiçoados.
Decidiram, de comum acordo, dar nova redação aos
artigos XY.. e XV II do Acordo de Comércio e Pagamentos firmado entre os dois Governos,-ém Brasília, a 5 de
junho de, 1~75, como especificado abaixo:

_ A_!_iíg"õ I

Artigo II

O~ arÜgos XV e XVII do Acordo de Comércio e PagamentOs entre o Governo da República Federativa do
-Brasil e o Oôverno da República Socialista da Roménia
passaw a ter a seguinte redação:
"~rtigõ XV- A fim de facilitar o intercâmbio comerciaLentre ,os dois países, as Partes Contratantes concedem, de modo recíproco, um crédito técnicO renovâvel
de.'uSS :io,Ooo,Ooo.oo (vinte milhões de dólares america.nds)1.utilizâvel nas formas méticioriadas no artigo "XIV.
A 'taxa de juros a incidir sobre o saldo das mencionadas· contas, bem como sua periodicidade de câlculo, registro e pa.gameiltõ, serão_objeto Pe entendimento entre
o Banco Central do Brasil e o Bahco Romeno do Comér,cio Exterior.
Artigo XVII - O Banco Central do_Brasil e o Banco
Romeno do Comêfcio Exterior estabelecerão, através de
·entendimento, as cOndições para reguÍarizacãO dos ~sàldos das contas mencionadas no artigo XIV, inclusive de
eventuais excessos sobre o limite do crédito técnico".

. Permanecem em vigor as demais disposições do Acordo de Comércio e Pagamentos entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da
Roménia, de 5 de junho de 1975.

1

Artigo III
O J)resen.te Protocolo serã aplicado provisoriamente a
partir de li' de janeíro de -1984" entrarã em vigor na data
da última notifiCãÇã.o pefa qual as Partes Contratantes Se
comuniquem reciprocamente o cumprimento das forma~
lidades, previstas nas respectivas legislações, concernentes à entrada em vigor _çios acordos internacionais.
Feito e assinado em Brasilia, no dia 29 de dezembro de
1983, em dois originais, nas línguas portuguesa e romena., ambos igualmente autênticos ..
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
,
·
Pelo Governo da República Socialista da: Rcimênia:
Gheorghe Apostol.

e
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.---------:SENADO FEDERAL-------.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VII, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 120, DE 1985
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução du art. 213 da Lei Complementar n' 28, de 1982, do Estado da Paraíba.
Artigo ún!co:-É·imspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva soSupremo Tribunal Federal,
proferida em .1 O de maio de 1984, nos autos do Recurso Extraordinãrio n• 100.148-8, do Estado da.Paraíba, a execução do art.
·
·
~. ·
·
213 da Lei Complementar n• 28, de 1982, daqu~le-Estado. ·
Senado Federal, em 31 de outubro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
1.2.4 -:- Discursos do Expediente

I -ATA DA 213• SESSÃO, EM 31 DE OUTUBRO DE 1985

SENADOR ADERBAL JUREMA - Aspectos
das próximas eleições municipais e do pacto social
proposto pelo Governo.

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministre;. Cbefe do Gabinete Civil
da Presidência da República
·

SENADOR LUJZ CAVALCANTE-Mordomias
na Nova República. Observações sobre o pagamento
de jetons aos parlamentares ausentes.

N<? 739/85, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério do Trabalho com a finalidade de
instruir o estudo do Projeto de Decreto Legislativo nt
16/84.

O SR. PRESIDENTE - Esclarecimentos sobre
tópicos do discurso do Sr. Luiz Cavalcante:
SENADOR LUIZ CAVALCANTE, em explicação
pessoal- Aduzindo novas considerações ao pronunciãmento feito por S. Ex' na presente sesSão.

1.2.2 - Leitura de projeto
N' 328/85, de autoria do Sr. ~enador Nelson C~-:_ __
neiro, que atribui à carteira de radialista a qualidade
de prova de identid~4c para todos os efeitos legais.

SENADOR NELSON CARN~'IIW ~Denúncia
d~ boicÇJte i). rnú$ica brasileira pelas emissoras de rãdia e televisão.

1.2.3- Comuniclição da Presidência
Recebimento do Ofício nl' S/43, de 1985. (_nl'
145/85, na origem), do Sr. Gove;rnador do Estado de
São Paulo, solicitando .autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar ope-.
ração de empréstimo externo no vaJor de US$
80,000~000.00, para· os fins que especifiCa.
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos com Ordem do Dia que
-designa.

SENADOR N/VALDO MACHADO- Encaminhando à Mesa, projeto de lei que dispõe sobre a progressão ·vertical dos integrantes da Carreira de Maglsterio Superior n-ãs instituiçõ-es- federais de_ensino
superior.
~

. 1.3 -ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei do :senaao n9 201/85- Complementar, que cria o Estado de Tocantins, e dã outras

providências. (Em regime de urgência.) VotaÇão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nl' 3f81 (n9 1.889/76,
na Casa de origem), alterando a redação dos arts. 79,
99 e 10 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 providêncías. Votação adiada por falta de quorum.
-ProJeto de Lei da Câma,ra n9 13/81 (n9 78/79,
na Casa de origem), introduzindo modificações na
Lei n' 605, de_S_d_i!janeiro_ de 1949, que dispõe sobre o
repouso semanal remunerado e o pagamento do salário nos_ dias feriados civis e religiosos. Votação adia·
da por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nl' 14/81 (nç
2.977/80, na Casa de origem), que suprime a alínea.
"b'' do arL 39 da Lei nl' 3.$07, de 26 de agosto de
1960- Lei Orgânica da Previdência Social, Votação
adiada por falta de quorum.
- ProjetO de Lei da Câmara n9 9f82 (n<? 3.048/80,
na Casa cl_e_ origem), que faculta ao segurado a retificação do enquadramento correspondente a seu tempo de filiação à Previdência Social. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 10/82 (n9
4.608/81, na Casa _d~_orig_em), que autoriza o Poder
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-Projeto de Lei _dá Cârru~ra n'~' 55/82 (n'l
2.631/80, na Casa de _origem), -a.cr~sCentando pará-,
grafo ao art. 27 da Lei n~> 3.274, de 2 de outubro de
1957, que disciplina o regime penitenciâriO. VOtaçio
.adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n"' 22/83 (n'
5.4SOJ71, na Casa de origem), que concede anistia a
mães de família condenadas até 5 (cinco) anos deprisãd. Votaçio adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei__ da Câmara n' 17/84_ _(n'l'
:2.845/76, na Casa de orig~m), que acrescenta dispositivo à Lei n~" 3.807, de26 de agosto de 1960, para-dispor sobre o segurado que tiver assumido cargo públi~
co e perdido o prazo para continuar contribuindo
como autônomo. Votação adiada por falta de quo-

-Projeto dC Lei do SC:nado n'1 2-44/81 - cOmplementar, acrescentando o § 49 ao art. 29 da Lei Complementar n9 1/67, que visa a reduzir, em ~sos que
especifica, o limíte populacional de que trata o inciso
I do mesmo artigo. Votação adiada por falta de quo-

rum.

-Projeto de Lei da Câmara_ n' 14/85 (n9
2.393/79, na Casa de origem), que altera a redação
do art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de
1943, que dispõe sobre a concessão das férias anuais
remuneradas. Votação adi.ada por falta dC quorum.

- ~ Prqjeto. de Resolução n9 115/85, que autoriza a
·Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) a elevar em
Cr$ I 00.988,400 (cem milhões, nov~ntos e oitenta e
oito mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta dequorum.
-Requerimento. n9 423f8s; de -~~gên~ia Para o
Projeto de Lei da Câmara 124/85 (n9 4.014/84, na
Casa de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas'jUI-isdicionais brasileiras e dã ootras providêntiás.-Votaçio adia~a por falta de quorum.

- Projeto de Lei da Câmara n9 -17 j85 (n9
2.296/83, na Çasa--de origem), cjué dispõe sobre a defesa de médico, servidor público, em processos judiciais decorrentes do exercicio da profissãO. Votaçio
adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n" 173}82., que altera
o dispositivo da Lei n\' 6.515, de 26 cfe dezeml>_ro de
1977. possibilitando o divórcio entre pessoa nunca
_antes divorciada e ootrajã divorciada anteriormente.
Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n' 50/81 (n9
na Casa de origem), que dâ nova redação

2~048/79,

Ata da

d~

- Proj~to de Lei do Senado _n9 96/80, que dispõe
sobre _a participação dos servidores nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que menciona.
(Tramitando em conjúnto com o Pcojeto de Lei do .
Senado n9 129/80) Votação adiada por falta de quo-rum.

.- Pr<?j,eto de ~ei_. da Câmara n9 -60/82 (n'
3.427 j80, na Casa de origem), que dispõe sobre aregulamentação do exercício de enfermagem e dá ou~
tras providências. Votaçio adiada por falta de quo-rum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 33/85 (n\'
1.550/83, na Casa-Qe origem), que declara feriado na~
clonai o dia 20 de novembro, já celebrado D~a N acio~
n3.1 da Consciência Negra pela Comunidade Afro~
Brasileira. ~otação adiad• por falta de quorum.

213~J
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- Projeto de Lei do Senado n9 2.25/83, que cria e
regula aplicação pela Censura Federal, o certificado
liberação restrita, e dá outras providências. Votação :adiada por falta de quorum.

ao§ 2'Í' do art. 458 _da Consolidação das Leis dp Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 19 de
maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de
transporte para o trabalhador. Votação adiada por
fa\ta de qttorum.

Executivo a instituir a Fundação Üniversidade das
Missões, com sede em Santo Ângelo ...... RS. Votado
adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 55/84 (n' 759/83,
na Casa de origem), determinando que os depósitos e
repasses dos órgãos públicos federais do Nordeste sejam feitOs-no-banco do Nordeste do Brasil S/A.BNB. Votação adiada por falta de quorum.
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--:- Proj~to de Lei do S~a4o n'1 129/eO. que assegu'!a a participação dos empregados na direção das em. presas públicas e sociedades de economia mista. Votaçio adiada .por faltâ de quorum.
-ProjetO-de Lei do SenadO n• 336/80, que dispõC
sob.re privilêgios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dâ outras providências. Vo-.
tação adiada por falta de quorum.
1

1.3.1 - D!scursos após- a Ordern

do D~a

SENA DOI! LOUI!lVAL BAPTISTÁ- Jubileu
Sacei-dotal de_ Ouro de Dom A velar Braridão Vilela.

1.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
·
·
1.4- ENCERRAMENTO

2-ATOS DA COM'iSSÃó DIRll:TORA
N•s 26 e.27,

de 1985

3-ATAS DA COMISSÃO
4-;- MESA DIRETORA

5-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
.

Sessão. em 31 de outubro de 1985

3~ Sessão Leg:fs1ativa Ordiná.ria, da 47~ LegisÚJ.túra
Presidência· do Sr. Jo~é Frag~!Ü
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORÉS:
.

- Aloysio Chaves - Hêlio Gueii-õs - AlexandrC ··
Costa...:._ Alberto Silva- Helvidio Nunes- José Lins
-Martins Filho- Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado --Carlos_
Lyra - Louríval Baptista - Passos Pôrto - Nelson
Carneiro- Benedito Ferreira- Mauro Borges- José
Fragelli - Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fmgelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regim-ental. declaro a6~rta a sessão.
Sob a proteção "de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. -I~-Secretârio irã-proceder à leftura do Expediente.

t

lido ~ seguinte

_naJfaá<ie-aC-IDStfiilr .O estudo do Projetp dc.Decrei:Oie~
gislativo n\' 16, de 1984, que uaprova o texto da Con~
venção n9 87, relativa à Liberdade Sindical e à Proteção
do Direito Sindícal, adotada em São Francisco em 1948; .
. por ocasião· da 31 • Sessão da Conferência Internacional
do Tral1alho, da Organização Internacional do Trabalho".
(À Comissão de. RelaÇões Exteriores.)

O SR. PRESIDENTE (losÓFmgeÜi)- O Expediente
lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}'- Sobre a Mesa, projeto de lei que vai ser Iído pelo Sr. }9-Secretârio.

J:: .lic:lo o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 328, de 1985.
H

EXPEDIENTE
AVISO
Do Ministro Chefe do Gabinete Civil ila Presidência da
. República
N~

739/85, de 31 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestadós pelo Ministério do Trabalho com a fi-

Atribui à carteira de radialista a qualidade de
pa_ra todos os e:r~tos _legais."

prov~ ~e ide~tidade

O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 A carteira de radialista, expedida pelos sindicatos da categoria, constitui prova de identidade para todos os efeitos legais.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
rubllcação.

Art. 39

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçio

Algumas profiSsões, devidamente regulamentadas,
constumam atribuir a seus exercentes ã vantagem de
considerar prova plena de identidade a carteira expedida
pelo ôrgão sindical competente ou órgão fisca1izàdor do
e>;ercício profissional.
·
Entreta~to, para que tal aconteça, é preciso que a lei o
diga expressamente, como, por exemplo, na Lei n• 4.215,
de 27 de abril de 1963, disciplinadora da atividade profig...
sional dos advogados, cujo art. 63, § 1~, cujda d~ dar à
carteira expedida pela OAB o carã.ter d~ ·~rov.a de identidade para todos os efeitos legais".
·
O rnesmo_ tratamento pode e deve ser dispensado ao
radialista (profissão regulamentada pelo Decreto n9
52.287, _de 1963), çuja carteira 'profissional, expedida
pelo sindicato da categoria, tem todos os dados ou elemento!i individuadores do portador, tais corno fotografia, nome completo, filiação, data de nascimento, assinatura, habilitação rrofissional específica;-etC.
Ê o que_ aqui se pleiteia.
Sala das Sessõés, 31 outubro-de 1985:-Nelson Carneiro.
( Ã Comissão de Constitui{"ào e Justica.)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido à comíssão competente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu o Ofício nl' S/43, de 1985 (nl' 145/85, na origem),
do Governador do Estado de São Paulo, solicitando, nos
termos do. item IV do art. 42 da Constituição, autori~
zaçãó do Senado Federal a fim de que aquele Estadopossa realizar operação ·de empréstimo externo nO valor
de USS 80,000,000.00 (oitenta milhôes de dólares nOrteamericanos), para os fins que especifica.
~·
A matéiiã Será despachada às Comissões de Finanças
·
..
e de Constituição e ~ustiça.'

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão conjUOfil.-a rCaliza_r-se hoJC, às 18 horas e
10 minutOs, rio plenário" da Câmara dos Deputados, des~

tinada à discussão da Proposta de Emenda à C6risti.: -tuição n'~ 78, de 1984, que determina que a eleição de Juiz
de Paz nos municíPiOS será fe'ita por-sufrágio direto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Hã oradores
iilsáitos.
q,ncedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurem a.

O SR. ADERBAL JUREMA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE A REVISXO DO~~~~~K SERÁ PUBL(C/JDO POSTERIORO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL_- AL. Pronuncio_
o_seguinte discurso. Serri revisão do orador.)- Sr. Presi:
dente, Srs. Senadores-:
De certo tempo a esta parte incorporei aos meus hábitos a leitura diária do Estado de Minas. Em seu número
de ontem, o grande matutino miileiro publica primoroso
editorial sob o t_ituJo "MordorriiáS- Teimosas", do qual_
p-inço os três tópiCos -segumfes: -- - "MORDOMIAS TEIMOSAS
As mordomias continUam send"o um problema
para a Nova República, a julgar pela recomendação
que o Presidente José Sarney reitera ao seu Ministro
da Administração no sentido de que sejam tomadas
providências objetivas para a extinção ou pelo me-nos o controle das que ainda existem no serviço
público federal."
Segundo tópico:
"A extinção de mordomias- e não só a chama~
da residência funcionai - é compromisso ·que diz
respeito, à moralidade pública e à recupei-ação de
uma imagem que o governo federal vinha perdendo,
ainda por força de uma série de outras situações, inclusive a corrupção direta atravês do_ tráfico de innuência e vârias outras fórmulas de envolvimento e
dilapidação patrimonial. Existe ainda a imperiosa
necessidade de contenção do gasto público, que já
apresenta um dé.(icit que o governo pretende cobrir
com elevação de impostos, sacrifício lançado sobre
a população, em que J)e.<;e ter -o siStema tributár_io
correções a fazer para melhor distribuição de participações."
Terceiro e derradeiro tópico:
"'A austeridade, vista Como n9rma geral que deve
presidir todas as ações que dizem respeito à coisa
pública, precisa ser implantada no Brasil como ins~
trumento de recuperação da credibilidade da admi~
nistração --e exemplo, espeCialmente no momento em
que o governo discute a eliminação de seu grande
défidt,-prõcura·renegocíar a dívida externa e enfrenta movimentos s_ociais por toda parte. É preciso qi.Je
sejam exibidos· à Nação os números e-as p-ro'!'ldências concretas que comprovem a extinção real das
mordomias."
E agora falo eu;
__
No campo da austeridade e no campo das mordomias,
o Congresso tem a d01r uma mesma apreciá"vel contribuição, pois absenteismo é uma mordomia, e, como tal,
briga com a austeridade.
Locupleta-se dessa mordomia o que é useiro e veSeiro
em faltar às sessões e à~ votações, e ganha cOmo se a elas
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tivesse compare_cído, tolerância essa que ê uma das cau~
sas do esvazia-mento dos plenários da Cãmarà e do Sena,do, além de frontal infrin-gêncía à Constituição.
f: nas sessões extraordinárias conjuntas das duas Casas que esse esvaziamento se torna mais aberrante. Dos
548 parlamentares de que se compõe o Congresso, nem a
metade da dezena (48) corriparece costumeiramente às
-sessões extraordinárias. Então, como não há quorum
para a votação, as matérias -que deram causa à convocaçãQ ficain açl~a,das para a próxima sessão, na qual se
repete este mesmo ritual: findo o pinga fogO, um Deputado ou Senador pede suspensão da sessão por evidente
falta de quorum, pedido que é atendido pelo Presidente,
não sem antes convocar outra sessão para 2 ou 3 minutos
depois. Daí as 60,70 e até 80 sessões extraordinárias a
cada mêS, qúe- ficariain reduzidas à terça parte, ou à me~
tade,_~~ votad~ (osse: a matéria 11a. pfimeira_ veZ. E como
cada sessão extraordinária custa à Nação um mínimo de
50Q __milhõ~s_ge_ ~ru~eiros, a ~u~ressão de 20 sessões men:sais jã pouparia O dispêndio de 10 bilhões a cada mês.
lss_o _não._salv_aria a PâJ;rü~-• mas sc;:ria, merecido culto à
aUsteridade.
E. para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
lembrar aqui o que de certo V. Ex• jã Sabem, ou já leram.
No rom"ailce ''As Aventuras de Zadig", de Voltaire, o
grande eSCrftOfTra-ncês- conta que Zadig ao chegar à Ba·
bilõnia erl.CõntrOu uma terrível diss~nsão a respeito de
uma lei di!"Zof0a5tro que proibia comer carne de grifo. O
grifo era anirital da mitologia persa, ·com corpo de leão,
- Citbeça e a~<)S de águia e o costado c~berto de plumas. A
populaçãO da Bàbilônia estava dividida em duas facções
a_ r_espeito da proibição de Zoroastrg ... Mas como proibir que se coma-gdfo s.ees_se animal não exiSte?", _o_bjeta~
varil uiiS.-''1:: mister que exista, posto ·que Zoroastro não
quer que se co_ma da sua carne", retrucavam outros.
O astulo Zadig pós, então, as duas partes em perfeita
paz e harmonia mediante este conselho: "Se hã grifos,
~-º-ÇQ!!lill!l_9~~~,_~. s~ n_iQ_Q_S _bMQITI-ª--1TI9§ ai_l!da me~
nos, e desse modo todos obedeceremos _a Zoroastro".
Pois bem, o parlamentar fattoso contumaz se inSpira
em Zudig para dizer a si próprio e talvez a mais alguém:
"Se não há sessões n_o_Congresso, não compareçamos lã,
e, se há sessões compareçamos ainda menos, e deste
modo todos ganharemos mais".
Eri:l. o que eu tinha a díiei', Sr. Presidente e Srs. Senadores.
O_ SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Srs. Senado""ieÇ"áesejO-dar uma rápida explicação sobre o pronuncia~
mento do nobre Senador Luiz Cavalcant~.
Âs seSSões dei Cori_gress_o _têm -que·se-r convocadas para
cumprir a Constituição. Nós convocamos essas sessões
para questão da vot.ação dos decretos~leis, que têm que
entrar na Ord~m do Dia em çlez s_essões cons_ecutivas. Ile
sorte que havendo ou não número, para que um decreto~
lei entre em apreciação e votação no Congresso, deve-mos fazer essas dez sessões consecutivas, sem o que não
deCOrre O pni.zO p"ai'ã a discussão e votação dos decretos~
leis~ Q_uan.do acontec_e_que há verificação-de votação, ou
_qmmdo acontec_e que seja exigido _um quorum especial,
Coroo d_e 2 terços, tenho levantado a questão. Ainda_ ontem levanteLA melhor resposta está aí, ontem tínhamos
duas sessões, e como na primeira não ha.._,i~ _o quorum
qualificado que se exigia na segunda, não convoquei a
segunda sessão ontem. E assim é que nós temos procedido.
De sorte que o artigo lido por V. Ex• mostra desconhecimento do Regimento Comum da Casa, e da Consfi~
tuição, em matéria de decreto-lei. Assim, fazemos ·estas
convocações para cumprir o dispositivo constitucional
rc;:ferentc;: ;;tQ§ d<;:cretos~leis, e para cumprir o Regimento.
E quando se exige um quorum qualificado, insisto, e não
há númer-o:-c-o-ri10 3.iltdã o_ntenl 8.çon_teceY- por ãCaso, não
convoquei a segunda sessão. Então, não ê sempre que,
apesar _d~_ h_aver falta d~ número, se convoca a sessão,
quando é apenas para leitura e discussão, e não votação,
nós podemos convocar a segunda sessão, apesar de não
ter núffiero para votação. Isso ê do RegítrientO- e aSsim
sempre se procedeu. De sorte que há um desconhecime_n~
to do que dispõe a Constituição e o Regimento Comum
Q;1_Casa, para se fazer a critica que agora mesmO foi feita, através de uma leitura que S, Ex' fez de um artigo
publicado, parece_~ me que num joi'rial de Minas Gerais.
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O Sr. Luiz CaYalcante- Sr. Presidente, sendo citado
por-v. Ex• peço a palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL- AL. Para explicação PessOaL Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
De fato sou quaSe jejuno em Regimento e em Consti~
tuição, embora tenha sidomifitar por 30 anOs.
.
Mas nào há obrigatoriedade alguma que a apreciação,
pelo Congresso, de um decreto-lei, se estenda por tocjas
as lO sessões. Absol_utamente. Se a apreciação for completada na primeira sessão, as_ outras 9 não serão realiza·
das. Se for iniciada na primeira e completada na segunda
sessão, as 8 restantes não serão realizadas. Mas, no Con~
gresso, via de regia; são eSB;otadas todas as to :Sessões e
il"UO Se-decide coisa algUITta. Passa~-se, então, às votações,
em sucessivas sessões, pOiS- tanlbém não há quorum. E
ontein- mesm-ó, V. Ext, numa sessão extraordinária da
riosSa CaSi, do Senado, deixou de submeter a matêria ã
votação por falta de quorum.
Nada mais tenho a dizer, Sr. Presidente
O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli} - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - (RJ - Pronuncia o
seguinte diScurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.A Ordem dos Músicos do Brasil encaminhou um rela~
tório ao Governo, como representante de trinta e dois
mil músicos inscritos, denunciando emissoras de rádio e
televisão que desrespeitam o critério de obrigatoriedade
contido no Decreto n~' 50.929, de 1961 deixando de
transmitir um mínimo de~inqlienta por cento de músicasbrasileiras,_ chegando algumas delas a divulgar mais de
noventa por cento de músicas estrangeiras.
Esse boicote à produç_ão musical brasileria_ produz
aguda crise no mercado de trabalho afetando os músicos profissioi:tais, limitados a atuar nos bares, boates, hotéis
e-casas de diversão, onde também cresce a utilização de
música estrangeira gravada. Ocorre, então, a maior crise
de desemprego da classe no País, atingindo compositores, .cantores, instrumentistas, regentes e arranjadores,
sendo que, dos trinta e dois mil músicos inscritos no Rio
r.k Janeiro, apenas três mil têm trabalho regularmente.
Paralelamente, ocorre uma evasão de talentos, quando
muitos s.e vêem obrigados a emigrar, recebendo, no exte-rior, fariia e õuti'aS compensações materiais, com a opor~
tunidade de trabalho. Assim acontece com nomes famo~
sos, comO- Sérgio Mendes, Airton Moreira, Elmir Deo~
dato e Nélson Ned, com o seu talento consagrado pela
aceitação internacional, enquanto o País se empobrece
no campo artfstico por esse abuso das emissoras.
Além disso, a importação Qa música estrangeira, nos
mais variados tipos de reprodução, resulta em perda de
precíoSãs divísas, que-não recuperamos pela exportação
artística, desfalcados os nossos quadros dos melhores
criadores e executores. O pagamento de direitos aütorais
pelo Brasil, além de direitos de execução, pressing fees,
resulta da importação diretã de discos, fitas, caSsetes,
vidOO-clips e filmes musicãiS,- Cada dia maiS crescenteS.
É preciso que as autoridades_ tomem providências contra esse .boicote da música brasileira, quando não adúúl.ta mais ao radiouvinte ou telespectador mudar do canal,
generalizando o abuso, com os mesmos enlatados em todas as emissoras e ao mesmo tempo.
Só escapa à discriminação o·rock in roll brasileiro, des~
prezados os ritmos inusicais realmente criados no Brasil.
Enquanto lsso, os jõvens-e crianças, recebendo essa
carga de música estrangeira, passam a desinteressar-se
_ dos __ ritm_ps _na9iQI:l-als, cO_nveo~_ndo~s_e: de que ttossa
língua é inexpressiva, nossos ritmos bárbaros, nossa poes-ia incolor. Esse processo de lavagem cerebral, que vem
durando anos, transforma~se num prejuízo irreparável à
nossa cultura e agora, quando temos um ministério exclusivamente destinado ao_ equacionamento dos proces- .
sos culturais, esperamos_ qu~ essa secretaria de Estado se
interesse pelo problema da desnacionalização da música
brasileira, pondo-lhe cobro, pela fiscalização enérgica da
legislação em vigor, em defesa dos noSsos artistas e da
sua produção, sem-prejuízo da divulgação da obra seleM
cionada de autores alienígenas.
Era o que tínhamos a_ dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR- NIVALDO MACHADO (PFL- PE, Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Valendo-me desta oportunidade, vou apresentar à
corisideração do Congresso Nacional projeto que dispõe
sobre a prqgressão vertical dos integrantes da carreira -de
Magistério Superior, nas insfituiÇões de ensino superior
federais. É um problema que precisa ser detalhadamente
estudado e, apesar da existência de algumas proposições
que cuidam do assunto, entendi conveniente submeter à
consideração dos representantes do povo, o Congresso
Nacional, projeto a cuja leitura vop- proceder:

PROJETO-DE LEI DQ SENADO
No
DE 1985
Dispõe sobre a progressão vertical dos integrantes
da carreira de Magistério Superior nas Instituições de
Ensino Superior Federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I'i' Haverá progressão .vertical" na carreira de
Magistério Superior, Salvo para a classe de Professor Títular:
I -da referência 4 da classe inferior -para a referência
I da classe superior consecutiva, após iriterstício de dois
anos, e mediante avaliação do desempenho global do docente;
11- independentemente de insterstício:
a) da classe de Professor Auxiliar para a -de Professor
Assistente, após -obtenção do grau de Mestre;
b) da classe de Professor Auxiliar ou da classe de Professor Assistente para a de Professor Adjunto, apóS a obtenção do grau de Doutor ou do título de Docente Livre.
Art. 2"' CaDerá à Instituição de Ensino Superior estabelecer os critérios a serem observados para efeito da
progressão vertiCãl por ãvaiiã:Çãõ do desempenho global
do docente,
§ ("' Na fixação dos-Critérios de avaliaÇão doS docentes, a Instituição de Ensino SUpericii- corisíderarâ todas
as atividades de magistéf:io superiOr~ a-:Sãber:
I - as pertinentes à pesquisa e ao ensino de graduação
ou de nível mais elevado, que visem à produção, ampliação e transmissão do saber;
I I - as que estendam à comunidade, sob a forma de
cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os
resultados da pesquisa;
) I I - as inerentes à direção ou assessoramento exercido por professores _da própria instituição ou em órgãos
do Ministério da Educação.
§ 21' Para os docentes em regime de vinte horas semanais de trabalho, a Instituição dC Ensino Superior deverá considerar a sua administração para a atribuição
exclusiva de encargo didático, assim entendido o ensino,
a orientação, o prep-aro das -aulas e a a.Yi:iHS.çâo,
§ 3~" Para os docentes em regime--de quarenta horas
semanais de trabalho, com ou sem dedicação exclusiva, a
Instituição de Ensino Superior deverá cOnsiderar, além
dos encargos referidos na parágrafo anterior, também
aqueles constantes dos respectivos Planos de Ati vidades.
§ 41' Para os efeitos da progressão vertical, o provimento do cargo ou emprego de Pr_ofessor Assistente, admitido no regime do Útigo 2t, I, da Lei n~' 6.182, de 11 de
dezembro de 1.974, é equivalenttr ao grau de Mestre.
Art. _3_9 __ Na progressão vertical por titulação, os critérios das Instituições de Ensino Superior deverão considerar:
I -os graus e títulos acadêmicos nacionais ou estrangeiros reconhecidos como_ válidos pelo Colegiada Superior de Ensino_ e Pesquisa da Instituição de Ensino Superior, comprovado terem sido obtidos em condições equivalentes às que são exig'idas em cursos credenciados de
pós-graduação;
II - exdusivamente os graus, títulos e certificados obtidos em áreas de conhecimento correspondente ou afins
àquelas em que seja ou venha a _~er exercida atividade de
magistério.
Art. 4~' O docente, em qualquer regime jurídico ou
regime de trabalho, poderá requerer sua avaliação para
efeito da progressão vertical no decorrer do ano em. que
completar o interstício bienal na última referência de sua
_classe.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

§ i"' Nu realização do processo de_ progressão vertical; a Comissão Permanente de Pessoal Docente, cujo
propósito principal é o de permitir a aferição do desenvolvimento do docente na carreira do magistério, deverâ
ainda levar em conta:
I -exigência de apresentação, pelo docente, de um
programa de utividade de magistério, aprovado pelo Departamento, em consonância com o Plano Departamental pura determinado período;
_II- o acompanhamento e avali~çào terão por base os
resultados alcançados pelo docente em relação- ao seu
programa de atividade;
III -o acompanhamento e ::lvaliação dos docentes,
Com exercício em unidades de admínisthção da Instituição de Ensino SuperiOr, Súão procedidos pelos seus
superiores imediatos;
1V- u periodicidade da_ avaliação deverá ser consentânea com a programação das atividades docentes,
§ 2~' A ComísSãõ Permanente de Pessoal Docente remeterá o processo de cada docendo ao dirigente da Instituição de Ensino Sliperior, co-m parecer furidamental,
opinando pelo reconhecimento ou não da progressão
vertical.
Art, 51' -O ato do- dirigente da Instituição de Ensiil.o
Superior autorizand_O a progressão vertical retroagirá e~
seus e(ei(Os, iriCiusfve financeiros, à data em que o docente cumpriu o ÍÍltersitkio bienal, ou obteve o seu grau de
Mestre, de Doutor ou o título de Docente Livre.
· Art. 6~"_ O Colegiada Superior de Ensino e Pesquisa
d_a Inst_ituiçUo d_e Ensino Superior participará do pro_cesK
soda progressão vertical da carreira de Magistério SupeK
rior, nos seguintes casos:
a) para fixéição-Ou -alteraÇão âos critéricis, coÍtfcirine
estabelecido nesta Lei;
b) para decidir sobre casos omissos no processo, mediante provocação da Comissão Permanente de Pessoal
D-Ocente, de_ Conselho Departamental ou de qualquer
doCente Interes-Sado;
c) em grau de recurso, da decisãO do dirigente da
Instituição de Ensino Superior negando a progressão
vertical requerida, nos prazos regimentais.
Art. 7~" O ~ocente que tiver negada_a sua progr~ssão
vertical por avaliação do desempenho g!Õbal poderâ, em
cjÜ<li<jUer té"mpo, renovar O seU p_edi~Õ-, desde ciue adu~
zindo clemeniõs comprobatóríos de novas atividades.
Art. 8~' Esta Lei entra em Vigor--ria data de sua publíK
caçào.
- Art. 9"' São revogadas as disposições em contrárfô.
~-

Justificação

De acordo com a legislação relativa ao magistério superior federal, o docente pode progredir de uma classe
pura u que lhe é superior por dois processos distintos, a
saber: o que se relaciona com a titulação obtida e que
__ pode ocorrer a qualquer tempo, independente de inters(cio, e o que se vincula a uma avaliação do- seu deseiTipenho global, somente podendo esta ocorrer após o interstício de dois anos na referência final de sua classe.
O presente Projeto de Lei tem como escopo evitar distorções na aplicação do mecanismo da progressão vertical da carreira de magistério superior, eventualmente
ocorridas em algumas universidades.
O sentido primeiro é separar, de modo mais nítido e
inconteste, os dois processos de progressão vertical: o decorrente da obtenção da titulução e o que resulta de uma
avaliação- do desempenho global do docente. Isto porque
existem instituições que estão cobrando dO docente, na
avaliação periódica do seu desempenho global, a aprovação em curso de pós-gradu<~çào, que é o outro processo verticul.
Ao disciplinar a mecânica de avaliação _do desempe-- nho global do docente, é__conveniente se deixar clara que
esl.a deve considerar todas as ati vidades de magistério superior, tais como definid::ls pela legislação pertinente, e
não apcnás parte delas,_procedimento que privilegia algumas dentre as do elenco, em detrimento das outras.
Jguulmen_te, enfatizar ql,!e as _ativ!dªd~;~ de magistério
superior desempenhadas pelos docentes em sendo resultantes de contratações diferentes, para regimes de trabalho diferentes, a avaliaç--do do desempenho somente deveM
rá considerar as obrigações contratuais e as constantes
dos respectivos planos de trabalho, jamais outras que
não. estejam pactuadas.
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Outro ponto fundamental se relaciona com a equiva~
lência ao grau de Mestre, uma das exigências da legislnçào vigente, No entanto, pelo Artigo 21 da Lei n.,
6. 182, de II de dezembro de 1974, permitià-se que o_ cargo_ ou emprego de Professor Assistente fosse provido
através de um processo seletivo especial, no qual o grau
de Mestre, normalmente exigidO como requisito de inS:.
crição, fosse substituído pelo estágio probatório de, no
mínimo, três anos, como Auxiliar de Ensino. Não parece
lOgico que os auxiliares de ensino admitidos no regime
duquele Artigo, dispensados da comprovação do grau de
Mestre para galgar a _classe de Professor Assistente, tenham este requisito cobrado, depois, quando foram desobrigados de possuí-lo no momento da inscrição.
A ·Proposição ainda cuida do procedimento no sentido
de tornar mais transparente a mecânica da progressão,
. unificando as inStâncias e os efeitos dec_Orrentes, inclusive financeiros. Neste particular, deve-se ter em mente
que o direito à progressão vertical se dá, ou no momento
da obtenção do grau de pós-graduação (e seus equivalentes), ou no momento em que se completa o interstício. O
resto do processo é de verifíCUção e formalização, não
cubendo ao candjdato a responsabilidade por eventuais
- -·delongas ãdminiStrativas.
Finalmente, é democrático pen:nitír"-quC:;-se num determinado momento, o docente avaliãõo não tenha êxito na
sua postulação, o seu pedido possa ser renovado posteriormente, não sendo cortada, de modo defini_tivo, a possibilidade de progressão a quem teve, eventualmente, um
insucesso.
Sala das Comissões, em
. - Nivaldo Machado.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Gaivão Modesto - Luiz Cavalcante- João Calmon
- Amaral Furlan - Henrique Santillo.
O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli) Hora do Expediente.
Passa-se à

Estâ finda a

ORDEM DO DIA
Não há quorum, para deliberação .
Em cons_eqüéncia, as matérias da Ordem_ do Dia, todas
em fase de votação, constituída do Projeto de Lei do Senado n"' 201/85- Completar; Projetas de Lei da Câmara nos 3,13 e 14, de 1981; 9, lO e 55, de 1982; 22/83; 17 e
55, de 1984; 14 e 17, de 191l~; 50/81; 60/82; 33/85; Projeto de Lei do Senado n"' 244/81-Complementar; Projeto
de Resolução n"' 115/85; Requerimento n~' 423/85; Projetos de Lei <lo Senado n's 173/82; 225/83; 96,129 e 336, de
1980, ficam com a sua ãPieci!lção adiada para a próxima
sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Co"ricedo a
palavra ao nobre Senildor Lourival Baptista.

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Designado pelo Sr. Presidente do Senado Federal, o
eminente_ Senador José FrageHi, tive a honra e a satisK
fação de participar das homenagens excepcionais tributadas a Dom A velar Brandão Vilela, Arcebispo Metropolitano de Salvador e Cardeal Primaz do Brasil.
Na qualidade de representante_ do Senado Federal, estive presente em várias comemorações programadas com
u finalidade de festejar o Jubileu Sacerdotal de Ouro desse insigne prelado - orgulho da lgreja Católica, cujo
apostolado honra o Nordeste e o BrasiL
Cumpro, portanto, o dever de registrar o memorável
aconteciinentO, -adstrito a alguns dos seus aspectos mais
sign ifi<:ati vos.
_De -lníCíO, -CkVe ser-assinalada a concelebração da eucaristia que durou cerca de 3 h 30m,_contando a missa
com a participação de 200 ó5ilcelebrantes- solenidade
de incomparável beleza litúrgica, aco-mpanhada de cântíw
cos, sob a orientação do Comentador, Monselhor José
Luna,
Além de Cardeais, Bispos, Padres e religiOsos, mais de
30_ mil fiéis lotavam o Estâdio da Fonte Nova,
Co_ube ao Presidente da Confederação Nacional dos
Bispos do _Brasil (CNBB), D. Ivo Lorscheiter, faze~ a ho-
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milia, depois da proclamação do_ Evangelho de Jesus
Cristo, segundo João (Jo. 18, 33-37).
Nas arquibancadas do Estâdio da Fonte Nova, onde
concentrou a grande massa de tiéís, compafeceram cára:vanas de quase todos os MuniclpioS do Estado da Bahia,
além da família, de amigos e parentes do homenageado,
vindos de sua terra natal, Viçosa, do Estado de Alagoas.
Compareceram, ainda, delegações de Petrolina, Teresina. Aracaju e Macei6.
,
Particip-aram da concelebração, presidida pelo própriO
homenageado. o Núnci9,Apostólico, D. C!!rl? Fumo e_?
Goverrta:dor da Bahia, João Durval Carneiro - repte~
sentando o Presidente José Sãrn.eY .Que lhe envíou o seguinte telex.:

"Governador João Durval Carneiro
Palácio do Governo
Salvador- Bahia
Solici_to a V. _Ex'" representar~ me tias- solenidades
comemorativas do jubileu sâcerdotal de __Quro do
eminentíssimo e reverendíssimo Senhor D. Avelar,
Cardeal Bran_dão Vilela, arcebispo metropolitano
de São Salvador da Bahia e Prirng do Brasil,
transmitindo~ lhe, com os meus cumprimentos, a -seguinte mensagem_:
Vós sois o sal da terra- são palavras de Mateus
que expressam a ação criadora e restauradora nas
dio_ceses que sua presença marcou tão forte, D. Ave~
lar. Cito Vieira, no Sermão de Santo Antônio aos
peixes, que escolheu Mateus por mote de pregação e
lembrou o efeito do sal sobre a terra: impedir o mal.
O. A velar Brandão Vilela, nestes 50 anos do seu magistério eclesiãstico. Vossa Eminência Reverendíssima só fez o bem. Seu exemplo de homem sério e de
pastor fiel à doutrina c_ristã, foi tão _forte quanto
suas palavras, candentes de fé e no díscerníniento do
roteir6 a seguir: ~·vida e obra como o sal da terra.
E com grande alegria na alma que venho apresentar humildemente os votos mais puros do primeiro mandatário da Nação a um homem de bem na
festa de seu jubileu de ordenação." José SarneyPresidente da República Federativa do Brasil."
Presentes, também, o Arcebispo de São Paulo, D.
Paulo Evaristo Arns, e o Presidente do CELAN, D. Antônio Ouaraccino; oS Ministros Antônio -Carlos Magalhães, das Comunicações, e Waldyr Pires 1 da Previdência
Social, o Governador de Alagoas, Divaldo Suruagy, o
Dr. Carlos Pina de Assis, representando o Governador
João Alves Filho, de Sergipe, o Prefeito de Salvador Manoel Castro e os ~Ddidat_os a prefeito de Salvador,
Fraf!ca Tel_xeira- e- M~_r,lo.J<ertesz...
_
Não seria possível enumerar a impressionante quantidade de políticos, autoridades, empresários e personali·
dades que prestigiaram a solene concelebração eucat(stica em Ação de Graças pelo Jubileu Sacerdotal de Dom
A velar Brandão Vil~la, _-evento que marcou o encerramento das comemorações.
Na oportunidade, o Núncio Apostólico, Dom Carlos
Furna, proclamou a mensagem e bênção de Sua Santidade. o Papa João Paulo H, cujo texto solicito seja incorporado a este meu sucinto pronunciamento como um documento de permanente valor histórico.
O Jubileu Sacerdotal de Ouro de Dom A velar, Cardeal Brandão Vilela. Arcebispo de São- Salvador da
Bahia e Primaz do Brasil, realizou~se de 13 a 27 de outubro de 1985, através de atas comemorativos e eventos
cívicos integrarites de uma programação que obtev~ êXito integral.
-· Foram vários dias Qe c_or:nemorações da mais alta significação religiosa, cultural e social, de uma beleza s_em
precedentes, que empolgaram todos quantos tiveram o
privilégio de participar, demonstrando o carinho, a admiração, o profundo respeito e a alegria da população,
pelo transcurso dos 50 anos do admirável sacerdócio de
Dom Brandão Vilela.
O venerando Cardeal, aos 73 anos de idade, continua
desenvolvendo surpreendente atividade pastoral, na plenitude de um desempenho caracterizado pela exemplar
bondade, fé cristã, equilíbrio, c-aridade, e uma mentalidade arejada, reveladora das extraordinárias potenciali-
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dades de um }lomem de vasta cultura e capacidade empreendedora.
Nascido em Viçosa, Alagoas, a 13 de junho de 1912,
ordenado presb'íferO a 27 de ou_tubro de 1935, por Dom
. José Tomás Gomes da Silva, 19 Arcebispo de Aracaju,
cidade _onde estudou e exerceu mJ.iltiplas atividades pas·
torais e edu_cativas.
Cônego aos 27 anos de idade, Dom A velar Brandão
ViLela .(Ql_eJ~ito Bi~po Dioces~ri,O d~ Petrol_ina, (!?ernam6Uco) tendo ã. sUãOrdenação e-piscopal ocorrido a-27 de
outubfo __ de 1945.
Durarlte 9 anos exerceu o seu_ ãj,õSiof:3.do em Peifoll~
na. _de_t_al forma que sua atuação projetou-o, em todo o
País. pelo muito que fez em beneficio das populações_ Da-_
geladas pela calamidade das secas.
·-A 19 de novembro de 1955, Dom A velar foi nomeado
pelo Papa Pio XII, Arcebispo Metropolitano de Teresina, Piauí, onde _chegou a 5 de maio do ano_ seguinte, e
consolidou o seu prestígio, conquistando_ a estima e a
gratidão dos piauienses pela maneira comQ exerceu_ as
suas responsabilidades episcopais até 1971.
A 2 de fevereiro de 1973, Dom A velar logrou ser eleito
Cardeal, assumindo o Cardinalato no Vaticano,- em Roma, a 5 de riiirco do mi!sm-o ano, sendo então Pontífice
da Santa Igreja Sua Santidade Paulo VI, que o confirmou na Arquidiocese de São Salvador e co_mo Primaz. do
Brasil.
Seria impossível assinalar, na vitoriosa e brilhante tra. jetór-iã--dis_Sj; ql!_(êfi_çlo -e-_v~loroso prelado nordestino,que honra o Brasil e a Igreja, - e ncis limites deste conciso pronunciamento, os inestimáveis serviços, as obras, os
relevantes empreendimentos e os benefícios que vem
prestando à Nação brasileira, no decorrer de 50 anos de
seu fecundo apostolado.
Estimai-ia-cOncluir solicitando a incorporação ao texto
d~te surná.rio _r_e_gis.tJ:O, dos seguintes _docu_men"tos, cuja
transcrição se impõe pelas informações que proporcionam, elucidando os aspectos básicos das reçém. encerradas comemorações do Jubileu de Dom A velar,
Card~al Sra,ndão .Y]ela, e sobretudo, enaltecendo a personalidade do insigne e nobre antiste:
--19). Me~em do Papa João Paulo II, divulgada pela A
Tarde, Salvador, edição de 28 de outubro de _1985;
29) Oração de Agradecimento pronuncíada pelo Cardeal Brandão Vilela,- in A Tarde, de 28 de outubro de
1985;
J9) Dom Ave-lar na CNBB, artigo de Dom Aloisio
lorscheider, Cardeal Arcebispo de Fortaleza, - ln A
Tarde, Salvador, 25 de outubro de 1985;
49) Dom A velar Brandão Vilela - Traços Biográfico
- fn A Tarde, de 25 de outubro de 1985 -de autoria de
Monsenhor Walter Magalhães;
S:'1) Apelos Pastorais do Jubileu de Dom A velar à Igreja
de Salvador - Dom Frei Angelo Domingos Salvador,
Bispo Au:'Ciliar- in A Tarde, 25 de outubro de 1985;
Ó"') Fé e Religiilo Popular- Thales de Azevedo--:- in A
Tarde, 25 de __outubro de 198,5;
79) No Acolher, o Pastor se revela - Camita Overback, in A Tarde, de 25 de outubm de 198S;
---8~) Os Padres de D. José.- Jo~é Calasans, in A Tarde,
de 25. de ·outubro de 1985;
- 99) Dom Avelar Brandilo Vilela -de Manoel Cabral
Machad_o, artigo publicado no Jornal da Cidade, Araca- ·
ju (SE), ~~!de outubro _de 1985;
I.ÜI') Programa das Comemorações- edição di Arquidiocese de São Salvador da Bahia, setembro-de 1985, sob
...a_j!l_~_rvisão de Dom Tomaz Guilherme Murphy, CSSR
:._ Bispo __ Aux_iliar.
· AcreditO Que essa documentação basta para proporcíonaÍ" uma· VíSãO de conjunto, abrangente e realista, das
dimensões e da histórica importância das comemorações
dif homenagem a uma das mais vigorosas, importantes,
beneméritas e venerandas personalidades da Igreja Ca~
tólica do BrasH e do.mundo moderno.
Finalizando, anexo a este pronunciamento, telegrama
que recebi Ontem do Cardeal Dom A velar Brandão Vile-la:
"Se_nador Lourival Baptista
Senado Federal
Brasília- DF
Sua presença amiga nossas festas jubilar®
trouxe-me grande alegria PT Telegrafei Presidente

Senado agradecendo representação ilustre PT Pelo
antigo et sempre cordial relacionamento mantiVemos desdé Aracaju VG envio-lhe saudações et votos
~e feJici(Jad~et paz cordialmente. Dom Av~l~r_Bran
dão Vilela, Cardeal Arcebispo Primaz.''
Eram estas as considerações que entendi formular,
a,_c~rca da_ m-issão que me foi atribuída, no sentido de representar o Senado Federal, por ocasião do Jubileu Sacerdotal de Ouro de Dom A velar, Cardei Brandão Vilela, digno Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil.
(Muito bem_\ Palmas. O orador é cumprimentado.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
A Tarde - 28 de outubro de 1985
A MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
Do Papa João Paulo II, dom Avelar Brandão Vilela _recebeu ta_mb~m a_ propósito do jubileu, a seguinte
mensagem:

Tua carta cheia de zelo e amor, que nos enviastes
no mês de março, anunciamos que neste mês de outubro celebrarás não só o -qainqüagésimo aniversário de_ordenação sacerdotal, mas tambêm o trigésimo nonQ de consagração episc_opal.
Isto, venerável' irmão, além de nos encher de muita alegria, tal qual um irmão sente em relação a out[o ir111_ão, est_amos certos de que aconteceu conforme o plano diviiio; vistO qUe toda a tua vida, quer de
sacerdote., quer principalmente de bispo transcorreu
para a glória de Cristo Rei, filho inefável do eterno
Pai, por quem foram feitas todas as coisas. Tua piedade insigne sempre serviu e continua a servir à
glória de Deus, alimentando tudo que fazes, como o
Ve11to":alimenta a _chama; serve-te a ti _mesmo a tua
que brilha também para os outros, semelhante a
uma luz que, como a pupila dos olhos, tem para ti a·
mesmo preço que a tua própria vida; igualmente se
muni festa t_ua prudência em escolher os meios que
ajudem a grei, afastem os perigos, levantem os fracos para que não desfaleçam como presa dos maus,
sempre serviu e continua sempre a servir à glória de
Deus excelso a tua singular caridade, sempre viva,
indefectivel, ilustre, pródiga das suas riquezas, inata
em teu coração ao mesmo tempo alimentada pelos
preceitos do Santo Evangelho.
Podem portanto, venerável irmão, ajustar-se a ti
o que Cristo, filho de Deus, os Santos Apóstolos, os
Veneráveis Padres da Igreja afirmam a respeito dos
bons pastores da igreja e dos membros do Rebanho
num canto perpétuo de louvor.
Todos sabem quanto isto tem beneficiado os teus
fiéis, movendo-os a altos graus de virtude, como a ti
e a nós isto alegra, tocados por tão grande solicitude
do rebanho.
'
Exulta, portanto, venerável irmão nosso e goza a
doura de um e outro evento bebe de fontesão saudável-a Largos HàUstos: c.om efeito, como são os dias
de labor e suor, assim são também os dias brithant_~~im~?_s_d_~ Sol (Cf. Qoélet, 3, passim); nos quais
gozemOS da luz alegre, ã saber, do dom de Deus que
não cessa de nos amar. A quem dilet!ssimo irmão,
rende justas gfaças (e nós juntamente contido) por
causa dos dons de tão rico sacramento que não hã
outro rn_iÜQr_;__~fetiv~mente não existe entre o"s homens outra-dignidade tão sublime quanto o sacerdócio e o episcopado, assim como não há maior altura que a do cipreste. Mas já nos apraz, venerável,
irmão __ nosso.-a-estas coisas que dissemos, acrescentar, embora brevemente, algumaS que realizaste,
para que resulte honra ao Pai Celeste e louvor a ti.
Como o ouro reluz pelo fogo, assim brilha a virtude
e a verdadeira piedade pela ação. Nem te faltou a
experiência das coisas e das pessoas e dos ânimos
quando foste Bispo de Petrolina, Arcebispo de Teresina, Metropolitana de São Salvador no Brasil (off--cjo que ainda exerce) PreSidente da.Co_nfer~ncia dos
Bispos de toda a América Latina ·de 1966 a 1972.
Finalmente, rico de méritos, foste elevado pelo
nosso predecessor Pauto VI, em 1973, ao Cardin_ala-
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to. para seres um experimentado e fiel conselh.eiro_
dos Sumos Pontífices.
--- - -Estas coisas fizeSte, durante longo espaço de

unos, como sacerdote e Bispo, em disponibilidade
pará servir; fizeste tudo o que um bom pastor costu~
ma fazer. Mandaste celebrar as &emanas rurais, para
beneficio_ e ins_trucào dos a_gricultores, criaste a Sede_
ou Centro Poo XI em Teresina para tratar dO estudo e da situação da.s questões sociais; niSto tanto
cresceu tua caridade que distribuíste terras da igreja
aos mais pobres.
Além disto, por tua determinação, pouco a pouco se multiplicaram as habitações populares com
grande proveito de todos. Para isto, quer na Arquidiocese_ de Teresina, quer em outro lugar cuidaste
pelos meios de comuntcação social, de difundir arelíglão cristã, e cristã; a· doutrina, a ·opinião reta da
igreja a respeito da questão social e humana, sendo
fundados por ti institutos de catequese, sem os quais
todas as outras coisas se enfraêjuecerri.Nada para admirar~se tão grande grei, o clero, os
colegas, os Bispo-s, os- Pontífices noss-o-s--antecessores~ te tenham tido sempre cm alta consideração,
como Nós.
Continua, continua, pois, venerãvel irmão nosso,
a seguir o caminho por onde começaste, com a aju.
da de Deus, a inspiração da graça e o testemunho de
uma reta consciência.
Finalmente concedemos a bênção apostólica: a
ti, a.os teus auxiliares, ao clero e ao povo, aríssimos
a Nós, e efuslvamente a quantoS te amam.
Do Vaticano, [I' de outubro de 1985, 71' ano de
nosso pontificado.
João Paulo li, Papa.

Durante a festa de ontem, pelo seu
Jubileu de ordena~ào sacerdotal, o
Cardeal Brandão Vilela pronunciou a
seguinte oratão:
Cheguei, Senhor, ao topo da colina cinC)Uentenária, trazendo braçadas de flores e cestas de frutas,
cicatrizes na alma e no corpo, das batalhas travadas.
Senhor, como é lindo o horizonte festiVo que
meus olhos contemplam.
Vejo muita luz e sombras também.
Cl1eguci, meiO-Tã:tigado, que 50 atias-não podem
ser comparados a 50 dlas. A viagem foi lOnga! D~s
matas verdes da minha Viçosa querida, passei por
Maceió, a capital das lindas praias acolhedoras, por
Aracajü, -a s_egunda terraRmãe, onde nasceu o meu
sacerdócio em Cristo Jesus, pOi' Petrolina, o campo
inesquecível de meu primeirõ apostolado episcopal,
por Teresin"a, a chapada do corisco transformada na
Cidade verde da esperança. Enquanto isso, percorri
outras terras e cumpri todas missões, a serviço da
Igreja latino:americana.
-Partidpei"do Concílio Ecumênico VaticanO II~ de
Sínodos Romanos que dek nasceram.
Servi à direção·nacional da CNBB, na qualidade
de vice-presidente, e ao Conselho Episcopal LatinoAmericano- CELAM.
rarticipei ativamen"te--de Medellin e _de Puebla,
duas notáveis conferências episcop-ais que exerceram influência marcante na vida da Igreja d~ nosso
continente.
- Ao longo desse meio século de vida pastoral,
rasguei sertões e estradas poeirentas. Vi desertos se
transformarem em vergeis e vi vales úmidos se tornarem estéreis.
-Encontrei~ me _com secas mortíferas e inun-:
dações destruidoras. Vi os homens lutarem entre si,
como se fossem feras. Vi a ira estraii.gular a bondade, o orgulho vilipendiar o pequenino, a ambição
'matar sonhos de fraternidade. Vi corações sedentos
de Deus,_como_a planta ressequida das longas estiagens, à procura das águas redentoras.
- Muitas vezes, sentei-rrie debaixo da sombra do
junípero, tal como Elias para refazer as energias
perdidas, com o pão da vida e ãgua da purificação.
-Cheguei, Senhor, a festa é vossa, mas é minha
também. E minha e é do povo que v_os pertence.

Çheguei, carregando uma pesada cruz de 50 metros,
tuda iluminada. pelos clarões da Páscoa de Jesus
Cristo.
- O amor que me destes não se apagou ·no co~
ração. O espírito de solidariedade qu_e me empres1 tastes procurei distribuí~lo, _tanto quanto possível,
entre os que deles mais necessitaram.
_ o-_discernTmenti,:l que<? Vo~so. ~pfri_to inseriu no
nieu espírito procurei usâ-lo, em favor ~:la comuida·
de, na medida ~o possível.
- Mas, atenção, senhoras e senhores! E eu, que
passei pOr tantos lugares e estabeleci cantata com
tantas regiões do Nordeste, onde é que me enconR
tro?
_
Ê aqui. em Salvador, a Cidade de Tomé de Sou~
Za. aQUi, a terra do Nosso Senhor do Bonfim, aqui,
á lerra de Nos_sa Senhora da Conceição ila Praia,
aqui, a terra dos brancos e dos pr~tos, dos morenos
c dos cafuzos, dos mestiços que formam a grande
raça nacional, entrelaçados à cruz de Jesus Cristo,
cobertos pelo manto imaculado da Sempre Virgem
Mãe do Salvador.
Mas, senhores e senhoras, amigos do Nordeste e
do Brasil, que viestes fazer aqui, nesta Fonte Nova
- de tantas peleJiis, rieste estãdio enorme que jã testemunhou também as celebrações tricentenãrias desta
Arqúidiocese, e as- maravilhas de Deus, durante o I"'
Congresso Eucar)stico Regional de Salvador, em
1983?_
Que ·viestes fazer aqui? DiZei·ITie. Homenagear
-uffi homem? Um homem-Pastor? Somente isto, por
acas9? O. que viestes fazer?
Para isto, eu pr6f)iio não estaria aqui. Acreditai·
me_L Sim, não e'staria aquL
Pois, eu vos digo: aqui estou, aqui estamos, por
razões maiores; por argumentos mais altos do que a
Terra, mais profundos do que O mar,_mais amplos
do que os horizontes continentais.
Eu, de minha parte, estou aqui para homenagear
o Sacerdócio Ünico e Eterno de Nosso Senhor Jesus
Ctisto. EU estou ;l-qUi para dizer, corno o salmista,
no Cap. 115: "Não a mim, Senhor, não a mim, mas
_ _ao vosso nome da glória':.
_ - _
_
- Eu vim aqui para recordar o texto do Leyítico:
"E a glória do Senhor_ _apareceu a todo o povo".
Eu vim até aqui e aceitei que todos vós aqui viésseis para: "aclamai a Deus toda a Terra, cantai a
glória de seu nome", conforme o Salmo 65,
Por acaso fui eu que fiZ O que fiz, fuf"c:lu·em deu o
h1c-rcm.ento às sementes plãii.tadas~ que realizou as
·obras de seu amor e defendeu a juStiÇa" e o- çlireito
contra os erros e contradições da vida?
-Porventura sou eu o "Bom Pastor", aquele
que dá _a_vida pelas suas ovelhas que conduziu as
ovelhas ao redil da paz e do amor?
Fui eu_ que, por acaso, recebi a coragem de falar
diante da-consciência nacional <i-Palavra de fé e de
raciocíniõ, quan-do era preciso fazê-lo, sem vaciR
- --laÇõeS'?- -Meus--irmãos, sempre me cOnsiderei um
_
_
--soldado de Cristo Rei._
- ~ FOi:-por isso; que--eu -deixei o rileá-pai e a minha mãe, a minha terra e meus sonhos de criança.
Por Ele, o Senhor .da Glória, o TriUilfad,or da
Morte, o Rei do Infinito Amor.-.\.Tarde25 de outubro de 1985
DOM A VELAR: 50 ANOS DE PASTOREIO
Dom Avelar na CNBB
Dom .A lofsio Lorscheider,
C3i-d.f:al-arcebispo de Fortaleza
Dar um testemunho sobre a presença do -cardeal
_ d()m A'{elar ~randão Vilela, primaz do Brasil, na
___ ÇJ".!BB Ç.9-mo vice-presidente, é tarefa delic~da, se
bem que agradãvel.
. _pciicada\ jâ que facilmente se omitem asPectos
importa11tes_~ agradável, porque faz saborear uma
"açãO calma, prudente, sâbia, sempre poSitiVa.
AnteS- de referir-me ao _perípdo de vicepresidência exercida pelo citrdeal primaz, desejo relembrar o meu primeiro contato com a sua pessoa.
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A primeira vez que ele chamou a minha atenção
foi nos anos 47 qUando, em Belo Horizonte-MG,
um Congresso sObre a AÇ~.-o católica.
Na época, eu era estudante de Teologia no Convent_Q Santo."Antônio, dos franciscanos, em
Divinópolis-MG. O "Diário", jornal católico de
Minas, fundado por dom Antônio dos Santos
Cabral, trouxe longa reportagem sobre a participação dos-biSpos.-0 bispo, qUe então ocu.pou maior
e~pl.lço, foi o de PetrcilinaRPE, dom Avelar Brandão
Vilela:
Mais tarde, fui encontrar dom A velar em Roma,
_durante o ConcHio Ecuménico Vaticano II (1962\965). Não me: le_mbro_se dom_ A velar, naquele tempo, ocupava algum cargo na CNBB. Só me lembro
que a partír de 1964 ele foi sempre uma grande presença nas assembléias e nos serviços da CNBB.
Em 1971, no mês de fevereiro, em Belo
Horizoiltê~MG, dom Avelar era eleito vice-rJrCsidente deste organismo tão benemérito -para a
Igreja no Brasíl, a CNBB.
Aprovada em Belo Horizonte a reformulação do
Est;,1..tuto da CNBB, que criava a Presidência e a Co·
missão Episcopal de Pastoral, sem outras comissões
ou secretariados nacionais, como tinha sido o caso
antes, ini.ciava-se nova fase. A colegialidade
tornava-se também na vida executiva da CNBB realidade mais vivida. Dom Avelar que desde a·começo
da CNBB marcara sempre prese-nça relevante, neste
momento de nova caminhada, assumia lugar de importância. -· ~ ·
·
·
Não é fácil na CNBB a tarefa de vice-presidente.
Aparcritemeilte -in-tervindo poucas vezes, ficando
pcir iSso de 3lguln-a forma na penumbra - o que
pede muita humildade, muita discrição e muito tato
-. dom Avelar soübe entender otimamente o seu
papel. Pessoa. suave, delicada, cortês, amiga, dotada
de invejável equilíbrio, exerceu a sua missão com
graride perspicáci_a. Além da facilidade de administh.idõr, como se costumã dizer hoje, conflitos, dom
A.-velii possui uma- admirável capacidade de síntese
e de intelecção (de intus-legere: ter por dentro!) das
propostas e dos seus conteúdos teológicos. Em poucas pinceladas, ele é ·capaz de resumir, com clareza;
toda uma-·dís'càssão, colocarido-a em seus devidos
termos. Esta capacidade impressionou~ me não poucas veze....
No período da vice~presidência _de dom Avelar
na CN BB, encontravamO-rros em situações dificeis
da História do BrasiL O tempo entre 1971 e 1975 foi
bastante duro e preocupante para a Igreja no Brasil.
Foi talvez o período mais complexo-do movimento
rcvolucionãrio ou regime de exceção começado em
março de \964. Tornaram-se, por-parte dos bispos
do Brasíl, necessáriaS denúncias de fatoS desabonadores-de nossa prõpriã ·nacionaldiade. O desrespeito
às pessoas, às torturas, os desaparecimentos de criaturas humanas, a morte misteriosa de outras, as prisões arbitrárias, o ·clima de medo, tudo deixava a
Nação brasileira, perplexa. Num regime de exceção,
quem ainda poderia falar? Praticamente só a Igreja,
fato explicãvel pelo passado de sua história. E, todavia, quantas hesitações! quantos momentos de anR·
-gústia! quantas inCertezas!, além das mais variadas
tendências de grupos dentro· e fora da Igreja. O que
-fazer? Qual a missão da Igreja em tal contexto?
A palavra e a figura de c;lom Avelar foram muito
importantes nas sugestões sobre o caminho a segUir,
nos- cantatas coin' Os nleios de comunicação sQcial,
nOs diálogos com pessoas do governo, na redação
de notas, declarações, documentos. Ele encontrava
sempre de novo a maneira correta de dizer o que se
deveria dizer, o jeito de levar a situação sem trair a
missão da Igreja, a maneira forte de falar sem agredir as pessoas, sem se deixar levar por express_ões intempestivas óu -irritantes. Era sempre_ de novo o
equilíbrio evangélico que se faziã sentir. PoderRse-ia,
de algum modo, afiimar que se tocava a simplicidade da--pOmba aliada à astúcia da serpente.
Fazendo um balanço da_ação de~do_m Avelar
Como vice-J)i'esldente da CNBB, creio ilãO Ser"injusto se digo" Qu_e foi muito positiva. Ajudou a singrar
realizava~se
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mares encapelados e concorreu, em meio ;a muitas
dificuldade..;:;, para a Igreja cumprir a sua missão e
colaborar no arnadureciiilento de uma- ordem mais
democrática para o nosso País.
Estes 50 anos de sacerdócío oferecem, pela memória de um testemunho, de vida fecunda, a melhor
oportunidade para se exPressar ao cardeal dom
A velar Brandão Vilela, ocupando a Sé PrLmacial no

Brasil, o mui~p obrigado de toda uma Igreja que se
sente feliz por tê-lo como irmão, como filho e como
sacerdote.

DOM AVELAR BRANDÃO VILELA
TRAÇOS B!OGRÃF!COS
Mons. Walter Magalhães
Nasceu Dom A velar, a 13 de junho de 1912, em
Vicosa das Alagoas, sendo seus pais Sr. Elias e D.
Isabel Brandão Vitela. Na Igreja Matriz do Senhor
do Bonfim de sua te_rra natal, foi batizado, crismado
e fez a primeira comunhão. Sentindo~se vocaciona:
do para o sacerdócio, ingressou, aos 13 anos no Se..
minârio Menor de Maceió, transferindo-se depois
para o Seminário Maior de Aracaju e de Olinda,
Ordenado presbítero na festa de Cristo Reí, a 27
de outubro de 1935, por Dom José Tomás Gomes
da Silva, \'?wBispo de Aracaju, em cuja diocese fora
incardinado. Exerceu em Aracaju múltiplas atividaw
des pastorais, sociais e literárias, destacandowse as
runções de capelão da Igreja de São Salvador, prow
ressor e diretor espiritual do seminário, assistente
eclesiástico da Ação Católica, do CentrQ Dom Vital, da Obra das Vocações Sacerdotais, da Cruzada
Eucarística lnrantil, da Liga Eleitoral Católica,
dedicando-se também â catequese das crianças e jow
vens e à rormação intensiva de catequistas. Profesw
sor sucessivamente de Português, de Literatura
Luso-Brasileira, e de Psicologia no Ateneu Sergipense, Cônego aos 27 anos de idade e quatro de sacerdote, organizou em 1939, a Primeira Semana Caw
tequética de Aracaju.
Bispo de Petrolina

Eleito bispo diocesano de Petrolina, _a sua ordc:w
nação episcopal ocorreu a 27 de outubro de 1946.
partindo em dezembro do mesmo ano para seu
novo campo de apostolado. Prega inicialmente o retiro do clero petrolinense e realiza visitas pastorais
para melhor conhecimento da diocese duramente
castigada pela seca. Lança o jornal diocesano Cristo
Rei, implanta a Ação Católica Diocesana, realiza a
Semana Cateq-uética e promove curso intensivo de
Religião, História Eclesiástica e Liturgia idealiza,
organiza e realiza com pleno êxito. em 1948, o 1'Congresso Eucadsfico Diocesano - marCo extraordinário de sua açào pastoral - o maior movimento
religioso e social t;le Petrolina em todos os tempos.
Instala o Posto de Colonização -em convênio -com
o Ministério da Agricultura - para uma experiência pioneira e bem-sucedida de irrigação, na margem do Rio São Francisco, Semanas Ruralistas são
promovidas para tratar de assuntos prãticos da vida
rural. Consolida e: amplia o Instituto São José, inaugura o Centro Social Pio XI, cria a Escola d_e Economia Doméstica, estimula a atuação _do CNR, nos
moldes do que depois se denomiÍJ,oQ. ~·Educação de
Base". __Pela vez primeira v_ai à Roma, em peregrimação do Ano Santo de 1950, para participar. a I~"
de novembro, da solçne proclamação, pelo Papa Pio
X I I, do dogma da Assunção de N assa Senhora.
Arcebispo de Tereslna
A 19 de novembro de 1955, Dom Avelar roi nomeado pelo Papa Pio XII, arcebispo metrOpolitano
de T_eresina, Piauí, onde_ chego1:1_a 5 de maio do ano
seguinte, tomando posse canónica de süá..Prlmeira
Arquidiocese. Ali iritplantou a Ação Social Arguidiocesana (ASA) cjue raVOreceu a·ctiá.t;"ão de vários
centros sociais nas áreas mais po_bre$ e necessitadas.
F'undou a Râdio PiOneira,, colocada a serviço da
evangelização, divulgando em toda a -região seus
programas "A Voz do Pastor" e "Oração__ por UJE
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Diu Feliz". Instalou a Faculdade Católica de Filoso_fia e- ajUdou a criar a Faculdade de qdontologia.
Rest~_uro~ o Colégi? Diocesano, entregando-o aos
P~QreS J~u(tas para-que Serrrj)re cUidassem da eduCáÇãO dos _joven~- piauef!ses. LutoU -para que fossem
insfala=aos-32 ginásios por todo o interior do Piauí.
Acolheu, eni 1962, o MEB- Movimento ae Educaç_;ão de Base, dando ênfase especial à alfabetização
e educação profissional. RealizOu três se-manas ruraljst~_s, apoióú--d~isivafnerite Q projero de colonização do Vale do Gurguéia, conseguiu a aprovação
do_Dec~:et_o feQ_e_ral de n9 64.359 que_ possibilitou a
construção da Usina Hidrelétrica da Boa Espe-rança. Co.nwuiy q no.va sede do CírcuJo Operário.
Criou novas paróquias, trouxe para Teresina a colaboração de mais três congregações regiliosas, implantou 3. Ação Católica Arquidiocesana, rez numerosas visitas pastoris, promoveu missões gerais e celebrou o li' Congresso Euca:rístico_ A,rquidiocesano
de Teresina.

Na CNBB e no CELAM
Exerceu na CNBB as funções d~ Presidente das
Çomiss~?es de Açào Social, de opinião pública, do
clero, e do SCAI {S.erviço de Colaboração Apostá li~
ca, Int_er_nacional)_ de Vire-Presidente eleito em 1969
para OUTio-quadriênio. Delegado da CNBBjunto ao
CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano),
men:'lbro ~a ~omissão representativa da CNBB e
Presidente da Comiss_ão. _Episcopal do Regional
Nordeste"lll (Bahia e Sergipe).
Foi Vice-J_>residente do CELAM, eleito em Assembléia Geral do Episcopado LatinoAmericano,ieatizado em Roma, em novembro de
1965, no final do Concílio Vaticano 11. Com a morte
do bispo chileno Dom Manoel Larrain. então Presidente do CELAM, Dom A velar assumiu a presidência provisoriamente até a próxima assembléia geral.
Nessas condições, presidiu o Encontro LatinoAmericano em MÚ dei Plata~ Argentina, em 1966,
sobre_~'_Presença ativa da Igreja no desenvolvimento
e na TríteS:nii;:ãO da América Latina". Na Assembléia
Geral de Mar del Plata foi eleito por unanimidade
Preside~te da_ C_ELAM para completar o periodo
que ter~inarlã: em 1967, quando foi reeleito para
outro período.
Nomeado pelo Santo Padre Paulo VI, Presidente
da -Conlís1õão organizadora da Assembléia Geral_ de
Medelin; Colômbia, proferiU os discursos de abertura e encerramento dos trabalhos, quando procurou
fazer a aplicação dos textos do Concnio Vaticano II
à re31ídãde de nosso continente, tendo antes conseguido que o Papa Paulo VI fizesse na Catedral de
Bogotá, o discurso inaUgural daquela magna assembléia. Inaugurou ainda, com a vinda do Papa a
Bogofá, a sede própria do CELAM.
Dom A velar participou de todas as sessões do
-Concíli~ Ecumênico Vaticano 11 , de 1962 a 1965 e
dos Sfndolos Eclesiais, realizados até 1974 em Roma. como Delegado da CNBB, proferindo oito inw
tervenções de plenário e sendo elei.to presidente de
grupos de estudo 4e que fez parte durante os mesmos sínodos.
Arcebispo Primaz do Brasil

A 27 de março de 1971, o Papa Paulo-VI nom-eou
Dom Avelar para ocupar o sólio principal brasileiro, do qual tomou posse canônica a 30 de maio,
como o 23~ a_rcebispo de São Salvador da Bahia e
primaz do BrasiL Também aqui a presença atuante
do pastor em favor da com unidade, particularmente
da gente sofrid~. se tornou um con_s_tante em seu
-3.-póstóhido, Na Colina Sagrada do Bonfin_i, promoveu, em 1972, rrutuosa _Setna_na Mis:sioriáriª-, pregando ele mesmo todas as noites para a multidão
concentrada na praça para a reflexão da palavra de
Deus. PrOclamou, em nOme de Paulo VI, Nossa Se-------nhora da COnceição da --e"raia; padroeira_ principal
- do ~studo da _Ba.hia, graça que obteve da, Santa Sé.
·crio-u ã.S comissões arquidiocesanas de Arte Sa,cra e
de Justiça e Paz.

Cardinalato
A 2 de fevereiro de 1973 é eleito cardeal da Santa
Igreja, recebendo do Vaticano, a 5 de março, ovarrete cardinalício das mãos_ de Sua Santidade o Papa
P:.wlo VI,__lomando posse, em Roma a lO de março,
como titular da Basílica de São Bonifácio e Santo
=-Aleixo.

Em seu governo pastoral foram criadas 27 novas paróquias na Arquidiocese da Baf1ia, cujo triw
centenário ocorrido em 16 de novembro de 1976,
mereceu condignas e solenes comemorações, reunindo, ao final, no Estâdio da Fonte Nova, em memorável conc_elebração eucarística, 300 sacerdotes,
inclusive 70 cardeiais, arcebispos e bispos do Brasil
e do exterior; perante 80 mil fiéis participantes.
Vai a Roma em agosto e outubro de 1978 para
tomar ·pa-rte nos conclaves que elegereram os Papas
João Paulo I e João Paulo II. Participa ativamente
da 1Il Conferência do CELAM, em Puebla de Los
Angeles, México, de 27 de janeiro a 13 de revereiro
de 1979, tendo redigido a mensagem aos povos da
_América latina, incorporada aos documentos daw
quela magna assembléia episcopal latino--ªrtlericana.
É confirmado pelo Papa nas congregações pontifícias para a causa dos santos, para o clero, para
educação católica, para assuntos pastorais da Igreja
na América Latina.
O ano de \980 é marcado por intensos preparativos-para a visita do Santo Padre João Paulo H que,
nos- dias 6 e 7 de julho, permanece em Salvador e é
hóspede de Dom A velar em sua residéncia episcopaL
Nesse mesmo ano, a 19 de dezembro, na Catedral
Basílica de Salvador, o núncio apostólico Dom Carmírl"e Rocco, entrega o título canôniccr de Sé Primacial à Arquidiocese de São Salvador da Bahia e o de
primaz a seu arcebispo. Era o reconhecimento oficial pela Santa Sé de um título já historicamente
consagrado.
Através de carta pastoral, de 25 de janeiro de
1983, Dom Avelar convoca a Arquidiocese da Bahia
)'lara celebrar um Congresso Eucarístico Regional,
precedido de santas missões, em comemoração do
Jubileu Áureo do 1" Congresso Eucarístico Nacional Brasileiro, realizado em Salvador em 1933, do
qual participara ainda como seminarista. Largo
programa pastoral foi realizado, ocorrendo a multidão de fiéis ao Estádio da Fonte Nova em concentrações marcadas pela ré, pela oração, pelos cânticos, pela pregação e reflexão da palavra de Deus,
pela aclamação de Jesus Cristo- Caminho, Verdade e Vida. Chegamos, assim, a 1985, quando a Arquidiocese Primacial do Brasil vive o Ano Jubilar
do Pastor que completa, em 27 de outubro, 50 anos
·de sacerdócio, dos quais 11 em Aracaju, lO em Pe'trolina. 15 em Tcresina e 14 Cm Salvador. CinqUenta
anos de exemplar vivência de sacerdócio fecundo e
operoso, a serviço de Deus, da Igreja e da Pátria.
Dois princípios pastorais têm norteado a sua vi"w
da: conseguir ~ .. unidade na variedade" e proclamar
a "ver-dade na caridade".
E no que tange aos problemas sociais, dentro de
um mundo em contradição consigo mesmo buscar a
·~puz na justiça e no amor cristão".
Longa vida pastoral de Dom Avelar que, na sua
rtlenitude continua palpitante de fé, de esperança e.
de caridade, vida plena de doação generosa de um
pastor magnâmimo, exímio pregador da verdade,
do amor, da justiça e da paz.
Dom frei Angelo Domingos Sa{~-ad(Jr,
bispo auxiiiãr

APELOS PÃSTORAIS DO JUBILEU DE
DOM AVELAR Ã IGREJA DE SALVADOR.
Fontes de- ape_IOs pa;i~rais .... ~
·
Sinij)!ifíCãn-dÔ~ podemos destacar três fontes
__ principais de apelos para a pastoral em nossa arquidioces·e. Síinifica diZer <jue podemos buscar em três
referências as díretrizes para a nossa ação pastor.al.
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O patrimônio do cristianismo baiano
O cirstianismo tem identidade_ própria. E um
modo específico de estar no mundo, inaugurado por
Jesus Cristo, continuad_o por sua Igreja e vivido
concretamente segundo as diferentes realidades.
Como tal, têm um conjunto de verdades, conhecidas
pela Revelação; um conjUnto de meios de_ santifiC<tção, consubstanciados nos Sacramentos; e um
conjunto de normas de comportamento, conhecidas
com o nome de Mandame:nto_s da Lei de Deus e da
Igreja. O cristianismo e-o mesmo, sempre e em--toda
a parte. Mas pode ser vivido de mOdOs diferentes,
em razão dos diferentes tempos e ·das diferentes culturas. O cristianismo baiano já tem uma longa história de SOO- aOoS: Nesse tempo, criaram-se sólidas
tradições, que refletem a experiência cristã de muitas gerações. Lembremos, entre outras coisas, as
inúmeras irmandades com suas igrejas e com seu
modo próprio de expressar sua experiência cristã.
Assim, os apelos pastorais procedem em primeiro
lugar da inspiração origio~l do cristianismo e_dQ
modo próprio de expressá-lo que é a experiência
cristã baiana.
As novas condições de nosso tempo
A arquidiocese de São_Salvador tambêm se defronta com os 'ttovos tempos. Realidades novas, ao
lado de realidades antigas. Cidade nova e cidade antiga. O centro e à periferíà; a1êm do meio rural. Costumes ancestrais e a modernização, Os centros mais-sofisticados, como ·o Igautemi, e a pObreza mais miserável, como os Alagados. A exibição- da riqueza
esnobante, ao lado dos casebre desumanos. Vias
públicas extremamente amplas e bairros sem a mínima infra-estrutura. Do ponto de vista religioso,
igrejas ricamente adornadas, uma ao lado das outras, na cidade velha, e imensas populações sem o
devido espaço para se reunir, nas imensas periferias.
A prática de liturgias its m<iis tradicionais, ao lado
de celebrações as mais participadas. Associações
centenares, com seus templos próprios, ao lado de
movimentos religiosos fua"is recentes. Mentalidades
extremamente conservadoras, em todos os níveis da
população crístã, ao lado de mentaHdades extremamente liberais igualmente em todos os--níveis. Um
cristianismo de tradição, ao lado de um cristianiSmo
comprometido. A descrição pâderia-se ampliar quase indefinidamente, manifestando sempre novos
contrastes. Tais realidades contrastantes apresentam apelos pastorâis também contrastantes, quer
um nível interno da vída da Igreja, quanto no seu relacionamento externo, em suas relações com as realidades temporais. No duplo aspecto, convivem na
Igreja de Salvador opções e experiências religiosas
igualmente contrastantes. Ao lado do tradicional
sincretismo religioso, a Igreja Católica vê-se agredida assustadoramente pela avalanche de seitas reli-·
giosas autonomas que surgem e se propagam do dia
para a noite, arrastando consigno número cada vez
maior de adeptos, tradicionalmente ligados ao catolicismo popular.

A índole do pastor
Assim como o mesmo cristianismo pode ser vivido de modos difere-ntes segundo os tempos e as culturas por que passa, da mesma forma o mesmo cristian-ismo pode ser vivido com acentuações diferentes, segundo a índole das pessoas que o assimilam e
a ele aderem. O cristi:inismo transforma as pessoas;
mas as pessoas, por sua vez, dão um nome próprio e
singular ao cristianismo.
Além disso, cada Igreja particular deve ter o seu
próprio clero, os pastores da Igreja, os quais, em
princípio, devem ser nativos. Daí seu nome: clero
diocesano, que procede da diocese e destina-se pela
incardinação à mesma diocese.. Isto faz com que o
clero tenda a ser o reflexo da__ realidade sóciocultural com que se defronta. Destínado por vocação cristã e por missão divina a transformar a realidade, construindo aí a Igreja de _Deus, sofre, por
outro lado, a influência de seus contrastes. Decisiva
influência exerce na diocese o bispo diocesano. Em
primeiro lugar, por razões teológicas. A ele cabe,
como cabeça da Igreja, mais do que a ninguém, o
exercício do tríplice munus eclesial de profeta, como

mestre da verdade; de sacerdote, para a santificação
do povo; e de guia do rebanho, como seu pastor. Tal
exercício, porém, traz sempre e inevitavelmente a
__mure~ de sua ir.tdividualidade, de sua índole e de sua
formação, tanto dos dons recebidos, quanto das virtudes- conquistadas. No caso específiCO de São Salvador da Bahia, nosso_ pastor Dom A velar Brandão
Vilela, a par dos longos anos de experiência paStoral, em variados campos de ativid~;~.des e dos altos
cargos- que oCUpou na Igreja, possUi uma p_ersonali_dade: bem marcante, além de uma forte consciência
de pastor. Todos lhe reconhecem o profundo s_enso
de equiHbrio, que o faz ponderar com surpreendente
eqUidade e naturalidade as situações mais envolventes_. Todos, igualmente, lhe reconhecem a hab_ili<la_de
com_ que sabe abrir espaços para todas as visões e
mentalidades, dando mostras irrefutá.veis da prática
d_e um verdadeiro pluralismo pastoral em sua arquidiocese. Da mesma forma, em consonância com a
índole baiana, não obstante ser alagoano, sabe, com
sua liderança inconteste, conduzir a vida e as atividades de sua grei com o__mínimo de normas e organização, como ele mesmo afirma, mas com máximo
de paternidade. Ele mesmo, não pesando a avançadu idade, exerce atividades em número e variedade
tão grande, que não é fácil acompanhá-lo, e em cujo
leque se incluem desde a ação junto às classes mais
altas até sua presença nos lugarejos mais distantes,
~colhendo a todol! sem qualquer diferenciação.
Tudo isto constitui-se em referência obrigatória
para discernir os apelos específicos da pastoral em
nossa arquidiocese.
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ja. O apostolado precede ao sacerdócio. Jovens engajados em compromissos pastorais tomam gosto
pela vida da Igreja. t por este caminho que se manife_s~um os apelos de Deus para a vida sacerdotal.
AléiTI desta razão vocacional, deve-se acrescentar
uma outra de relevante importância. Devemos reco!Jhecer_que os minislr_os ordenados, ao menos nos
Próximos anos, não terlio condições mínimas, pelo
seu número reduzido, de atender a todas as necessi-dades da Igreja em far;e da explosão demográfica. A
relação entre o crescimento de ministros ordenados
e o crescimento populacional demonstra que o índice proporcional é vertiginosamente desigual. A participação dos leigos, jovens e adultos, nos ministérios da igreja, já não é somente uma exigência teológica- ••o cristão ê, por natureza, um apóstolo"mas é também uma exigência pastoral. O movimento missionário desencadeado por ocasição da preparação do_ Congresso Eucarístico Regional deve
tornar-se uma prática normal na vida da arquidiocese, passando de um momen_to forte para vir a ser
processo de rotina pastoral.
Formação de Lideranças Leigas
As necessidades da Igreja não são atendidas apenas através dos ministérios o"u de atividades especificamente pastorais, mesirio que se estendam até a dimensão mission.ária, incll!-índo outros povos do
mundo,. Isto ê necêssãrío para desenvolver a vida
"ad intra" da Igreja. Mas é indispensável também
socorrer as necessidades "ad extra" da Igreja, isto é,
a ordenaçUo da vida- temporal segundo Deus, fazerldo com que a lei de Deus entre nas estruturas do
mundo. O magistério pastoral da Igreja pode contri-buir com_ sua pregação ética, mas ..gravar a lei divina na vida da cidade terrestre" ê competência especifica_dO~ leigos, aillda que não de modO exclusivo.
O sacerdócio ministerial de Dom Avelar ê também,
um apelo para o fortalecimento do "Sacerdócio seculur" dos leigos. "Chamados por Deus, para que,
exercendo seu próprio ofício, guiados pelo espírito
evangélico, a modo de fermento, de dentro, contribuam para a santificação do mundo" (L.G. 31)

Apelos Pastorais à Igreja de Salvador.
Minha tarefa, neste breve trabalho, não é a de fazer uma síntese ou uma exp!anação das diretrizes
pastorais da ArquidíõCe"se, bem como de Dom,_ _Avelar. As direiriies da arciuidíoceSe- São conhecidas
atravês dos planos de pastoral já. publicados. Por
outr_o lado, o pensamento pastoral de Dom A velar
foi muitas Vezes mãniféstado, por ele mesmo, nos
seus sermões e nas suas comunicações pela imprensa. Trata-se, agora, de refletir sobre os apelos que o
Jubileu de Ouro de Dom A velar faz à Igreja. Que
nos diz, de que nos fala tal jubileu? Além do apelo
para a ação de gruças a Deus pelo dom do sacerdócio concedido u Dom A velar, podemos discernir -outros apelos de natureza pastoral.

Pastoral Familiar

Apelo à Promoção Vocacional
A celebração dos 50 anos de vida sacerdotal levanos a pensar na obrigaÇão de dar sucessores a Dom
A velar. Não me refiro, evidentemente, à Sé Primacial de São Salvador da Bahia. Isto é competência
' da Sé Apostólica. Refiro-me sim-, aos sUcessores de
su~ vida sacerdotal a serviço -do Rein_o de Deus na
Igreja. Tenho plena certeza de que a maior ale&ria
de Dom A velar seria a de poder completar a lista de
50 ordenações de novos sacerdotes para seu último
- campo de trabalho na arquidiocese. Atualmente,
nossa arquidiocese conta com 25 seminaristas ao
longo do sexênio da formação. Mas se atentarmos
para a população da arquidiocese, deveríamos contar c_om nada menos do que 250 seminaristas. Estamos muito longe das reais necessidades. Dom Avelar apóia aberta e francamente todos os_esforços de
promoção vocacional . 1:: também premido pelas necessidades religiosas do povo, que ele acolhe benevolantemente todos os sacerdotes q_ue se dispõem a
_dar sua colaboração em nossa arquidiocese. Nós necessitamos dar uma resposta a este apelo. Umas daS
prioridades da pastoral vocacional e a de multiplicar grupos de jovens, nas paróquias e zonais a fim
de ajudã-los a discernir os apelos de Deus. Isto exige
que se multipliquem os agentes de pastoral vocacional, que se disponham a dedicar parte de seu precioso tempo no acompanhamento e na orientação de
jovens no processo de resposta ao chamado de
Deus.
Multiplicação dos Ministérios Leigos
A experiência -tem demonstrado que o interesse
pela vida sacerdotal vem sempre precedido de interesse e participaç~o nas atividades pastorais da lgre-
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Uma das capacidades que devem ser examinadas
nos candidatos à vida sacerdotal é a de poderem
"arcar com o ânus sacerdotal" (O.T.6). Em face das
tremendas responsabilidades de_que são investidos e
das grandes renúncias que devem realizar, os sacerdotes devem possuir comprovada resistência ou
consistência ps.icológicã.
Ora, a .consistênçia: psicológica, se pode ser solidificada por formação posterior, tem seu fundamento indispensável numa sã vída familiar. O equilíbrio
nas relações familiares é o ambiente insubstituível
da formação do autoconceito equilibrado, em que, à
base do senso de importância, sem o qual nada de
importante se faz, são confrontadas, sem tensões,
conflitos e angústias;-as limitações, de um lado, e as
reais capacidades, de outro.
Se Dom A velar nos impressiona por sua capacidade de enfrentar com naturalidade situações as
_m~_R; tenSas, isto se deve, sem dúvida, à virtude por
ele conquistada ao longo de sua larga experiência,
mas se deve também às virtudes domésticas de sua
família, que deu à Igreja vultos· religiosos como o
próprio Dom A velar e vultos políticos, como Teotônio Vilela.
Por essas razões e também porque constatamos a
crescente ·deterioração da família baiana; a vida sacerdotal de Dom A velar, com base sólida na vida familiar, é para nós um apelo para que nos empenhemos sempre mais pela restauração da vida das
famflias. Veja-se, por exemplo, que em certas regiões e ambientes de nossa arquidiocese são uma
ínfima minoria as famílias que têm vida matrimonial e fami!iar conduzida com regularidade. Também em razão da probreza, é insignificnate o número de casamentos civis menor ainda o de casamentos
religiosos. E os matrimônios desfeitos com subseqUentes ajuntamentos são praxe de todo día isto, de
modo algum, é fator faVorável de formação do "ho-
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mcm novo" que esperamos para a construção de
uma sociedade nova.
Comunidades Eclesiais de Base
É minha convicaçào que ninguém ou multo-poucos, especialmente nOs- ffieios populares, conseguem
hoje proteger, sozinhos, a sua fé católica. A pressão
do ambiente pós-cristão, a agressão diária do proselitismo das seitas e as p-róprias deficiências_da pastoral da Igreja, fazem com que todos necessitem do
, auxílio de associações religiosas. -Entre as associações ou grupo relJgiosos, notabiliZa-se, entre nós,
pelo seu poder de coesão e pela comunhão eclesial
que realizam, as Comunidades Eclesiais de Base.
Elas podem tornar-se o lugar privilegiado da promoção vocacional, da multiplicação dos ministérios, a da formação de lideranças leigas e da pastoral famíliar da Igreja.
Apresentamos algumas amostras de apelos pastorais que o Jubileu_ de OurO de Dom Avelar pode
suscitar à Igreja de Salv;;J.9Qf,_Cru:fa um_de nó~ _pode
continuar a reflexão e, de acordo com __ sua visão,
acrescentar outros apelos.
_
Demos graças a DCus pela vida sacerdotal de
Dom A velar e que a celebração de seu jubileu seja
um ''tempo oportuno" para o afervoramento.e.a renovação de _nossa Igreja _de Sal_vador.
F~

ç:

RELIGIÃO "POPULAR"
Thales de Azevedo

A religiosidade popular é um dos temas, com~
preensivelmente preocupantes da História, da Sociologia e da pastoral da Igreja no Brasil atual. A literatura a respeito" é ilumerosa e varia e-rr( suas ç:o1çcações e interpretações. As cartas pastorais antigas
já se ocupavam do assunto, contrastando essa ex~
piessão da fé com os preceitos e as normas prescri·
tas pela Sé de São Paulo, istõ é, pela Santa Sé e pela
tradição. Não falta literatura a respeito também nas
reVistas eclesiásticas e de Teologia, bem como no:s
ensaios" de analistas lâicos. Uma das dificuldades d~
lidar com a matéríã -tem caráter semântico: recordo
a posição tomada, muitos anos ãtrãs, pelo arcebispo
da Bahia, D. Augusto Álvaro da Silva, distinguindo
religião de religiosidade. Talvez nenhum _outro prelado haja feito cãi:'aterização mais precisa _dos dois
conceitos como eram vistos de dentro da Igreja; tive_
ocasiãO _de aproveitar seu modo de pensar numa das
notas a meu livro O CãtoliciSirio no Bra_sil(1955):
.. Se, pafi -SerniOs -justos, quisêssemos definír o
espírito religioso de nosso povo, teríamos que confessar: religiosidade, muita; religião, muito rrienos
do que parece. Mas, religiosidade e religião são coisas muito diferentes. Não é religião~ está claro, ~~se
sentimentalismo-inato, esse pendor natural, pronun_-eiado para coisas misteriosaS~ essa tendência evidenciada em riossa gc;nt_e para o desconhecido, mas
tudo inteiramente estéril e vão. A religião ver~adei~
ra importa num conh~mento e:sçlarecido, _numa
consciência formada, numa prática ittteligente, respeitosa, constante de tudo que forma a verdadeira
religião católica". E interroga: "Onde está esse conhecimento? Onde está a consciência formada e "firmada? Onde está a prática fervorosa, copstante, de~
sassombrada e prudente do verdadeiro catolicismo?
Eis porque, mai~fdo que nunca, precisamos de, pelo
mais oportuno e eficiente dos meioS, reorganizar,
intensificar e aperfeiçoar a (armação religiosa do
nosso rebanho". Ou_tros têm escrito sobre. "a religião verdadeira" do _nosso povo, do povo nordestino, conceituando-a de determinado ponto de abordagem, sempre a distinguir diferentes expressões da
vivênCia da fé.
A religiosidade é hoje, como vocábulo descritivo,
tomada como a forma, -o caráter, a manifestação
observável da religião. Aí se considera para quaisquer fins, sejam pastorais e teológicos,-seja historiográfiCos e sócio-an"trOj:)ológicos, como religiosidade
a maneira comQ ~~presenta a concretização pessoal e social da_crença que incorpora a religião, isto
é, a doutrina e os preceitos. Isto se verifica, ·por si-

nal, em- relação ao catolicismo como a todo cristianismo, ao islamismo, ao budismo. No mundo católico, a distinção é inevitável e importa até cm conceituar a legitimidade_, a autenih::idade, a fidelidade
de cada expressão encontrada, O extraordinário
ffiestre da SOCiologia e dO f'OTCIOre; que é Câmara
Cascudo, coloca-se no particular de um modo muito apropriado. Ao invés de falar de religiãQ. "do"
povo, escreve Religião no povo (1974), procurando
comunicar o que observa dos modos des.erreligioso
e católico do brasileiro, sobretudo__no Nord_este.. E
não confunde ''religiosidade_ popular" coma a. "Igreja PopUlar" criada pela imaginação distorcida_de
uns poucos teólogos.
Paf.i os Õbjetivos da hodíe"rna pastoral não é pertinente menosprezar a religiosidade do povo, desde
quando a mesma se insere no espírito, na formação,
~ na existência e vivência da fé .cristã ensinada e pregada pela Igreja. Esta, aliás, nunca excluiu a chamada religiã()popular de suas cogitações e de seus planoS-de ação, desde quando constitui o principal da
vivência de nossa gente. A tal ponto isto se verifica
que;-ê: dos estrato_s da sociedade dominados pcir esse
moâo de ser católico que vem tradicionalmente, a
·m~ioria das vocações sacerdotais e d_as ma_nifes- - façôeS- ôe fé com as prodssões, as feStãs; -as ce-·leDrã.ções litúrgicas .Pas massas e a cultura nacional
--sob o ângulo espirituaL Por certa influência europeia, desde alguns anos, adotou a_lgreja no Brasil instituir cUrSos de esclarecimento sobre batismo, o ma~
trimônio, -a co-n_fi_rmação ou J;:riS:rlla; Cõmó pãfa suprir certas carater[sticas da religiosidade popular
que não tinham em suficiente conta o significado
_dos sacramentos, desde quando na generalidade do
pOvo os sacramentos não eram considerados meios
neCessários.da graça e da santificação. Mas as conferências do episcopado__ latino-amedcano em
Puebla, em Medellin, vieram a tomar em merecida
conta a religiosidade popular, vendo_ nela genuínas
delnon~traçõe~ da crença. e__ da fé_ da gente deste continente, no Brasil e nos outros países desta parte da
Arnlrig,o.§g_ment~ ª!g!ln$. puristas, menos cônscios
de nossas -realidades, rejeitam in linúne, como nãogenuínas as práticas e até as idéias correntes, independentes de classes sociais, em matéria de religião,
Se bem que não seja aceitável o princípio de que o
válido é. a_ religião arbitrariamente concebida pelo
po-vo coln ·abstrã.Ção dei-magistériO da Igreja. O certo e correto é tomar em consideração o popular, não
em contraste, mas comexten_s_ão_do ~ruditQ, do forinãJ, ~~oficial, do canônico e agir emrconseqUência,
_sempre no intento de dar à vivência "popular" o suficien-te_ de" ge[luíno e de fiel ao depósito-da fé inculcada pela Igreja. Mater et Magistra, mãe e mestra.
A posição d_o nosso 0,_ Avelar é notoriamente essa,
evidenciada em sua pregação, em suas atitudes, em
sua "Oração Dominical" em_seus programas pastoruis; ele não extrema, não opõe uma modalidade à
outra,_t!luito _me~_()S um estrato da população ao que
_incorpora_:_e_ v_ive ª~ norm::t$ -e-õs preceitos mais diretameflte emánandos clã--cátedra pontifícia e o -faz
sem desviar-se da fidelidade ao ensino e a inspiração
JaJgreja de que é pastor e vigilante guia entre nós.
A Tarde

26 de outubro de 1985
NO ACOLHER, O
PASTOR SE REVELA
Carmita Overbeck

QuantC?S ªrtigos não serão escritos n_esse cihQUentenáriç:t d.e_vi~3.:_cons_~grada-de dom Avelar1
_
__ Quatltãs Pessoas com mais capacidáde do que eu
poOôeT""ãó--escrevet ~robre -o nosso cardeal!
---'_~as já que foí pedida a minha colaboração para
aS-Comemorações deste ciiiQUe-riteoário, não me posso furtar de dá-la e o faço .com Simplicidade, respeito e alegria.
_
_Com simplicidade, porque é o meu modo de ser,
não sei fã.l"ar; nem sei-esc-rever de maneira floreada,
- COm- elegância de estilo ou realce de forma, só sei fa- fur e escrever com 6 coração:
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Com respeito_, porque fui formada aprendendo a
· respeit<ir a autoridade consiítufda e, como cdst!i, tenho muitp gravadas dentro de mim_ as palavras do
Senhor Jesus: "Quem vos ouve, a Mim ouve; e
quem vos _rejeitã~ a Mim rejeita'' (Luc. 10, 16); as--sim. proCúrO-sf:mpre Ver na hierarquia da Igreja de
Cristo. não tanto seus erros e _sua maneira de ser.
mas o Cristo que cada _um representa.
Com alegria, porque numa época em que a fideli~
dade ao compromisso assumido, quer na vocação
sa~erdotal, quer na vocação matrimotüal, vai-se tor-rlando -tão falha~ -tãÕ vu!Of:rávei; como é belO contem_plar _a vida_5fe _alguém que se manteve fiel a esse
compromisso! Uma alegria que não apenas se fixa
nos 50 anos de vida sacerdotal, mas que extrapola e
penetra na parusia, imaginando o abraço que Jesus,
a quem dom A velar consagrou sua vida, lhe dará dizendo: "Vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do
reino que vos está preparado desde a criação do
Mundo" (Mat. 25, 34.)
Ne~~e: arti&o singelo o que desejo ê falar de uma
qualidade de dom Avclar. Certamente elas são muitas e muitos delas irão falar, Mas eu quero referirme uma que particularmente me encantou desde
que conheci dom A velar e_com ele tenho convivido
nO- trabalho do -reino. Uma qualidade que descobri
]()g~ que ele aqui chegou para assumir a nossa arquidiocese: a qualidade de Saber acolher, de saber
rec_eber. Saber acÇ>Iher com paciência a todo~, grandes_ e pequen9s, ticos e pobres, intelectuais e analfa- betos. velhos, joVens e crianças. Acolher sempre
com o mesmo sorriso, com a mesma paciência, o
mesmo abraço, sempre querendo compreender todos, atender a todos, agradar a todos, mesmo que
nem sempre o consiga. Não importa! O Senhor Jesus tambêm não conseguiu. Mas o importante é que
ele tenta, deseja, se esforça, e, para Deus, é sempre
mais importa-nte o que tentamos fazer do que o que
conseguimos realizar.
Foi uin pequenino fato que descobri e fiquei encantada c_om essa qualidade de dom A velar; ele havia acabado de chegar a Salvador e num fim de sema-iiã-noS:enCOiltramoS em Ttapuã, no Centro de
Treinamento de Líderes, ele, meu marido e eu. Jan~
ta mos e depois do jantar batemos um bom papo. Lã
pelas 9 horas ele levantou-se e disse; "Bem, vamos
dormir" e dirigindo-se à uma das irmãs do CTL pediu: "Irmã. por favor, um copo d'água". A irmãzinha rápida dirigiu-se à copa e de lâ voltou toda sorridente, trazendo uma laranjada. Dom A velar tomou o copo, bebe_u aJiraojada, s_entou-se nQv_amente.e..conversou _mais um tempo. E voltou novamente
-a pedir: ~·Irmã, por favor, um copo d'água". A irmã, pressurosa partiu e voltou trazendo um refrigerante. Ele bebeu e conversou mais um tempo. Lá pe·
las lO horas novamente pediu: "Irmã, por favor, me
traga um copo d'água". Desta vez veio mesmo o tão
desejado copo· d'água! Ele agradeceu, bebeu e depois se retirou para seus aposentos,
Aquela paciência me encantou! Quantos oão teriam dito - pelo menos na segunda vez,: "Irmã, pedi, quero, prefiro, um copo d'água". Mas ele não!
Bebeu a laranjada, bebeu o refrigerante, vendo neles
a solicitude e o carinho da irmã querendo obsequiar
o novo pastor, procurando agradar, oferecendo
aquilo que ela julgava melhor, mais gostoso. E ele
acolheu aquela solicitude, recebeu aquele carinho e
pacientemente esperou o que realmente desejava:
um copo d'água!
Fiquei encantada com aquela acolhida, com
aquele saber receber e fiquei pensando:- amar ê difícil, mas muito mais difícil é deixar-se amar! Dar,
nem sempre é fácil, mas saber receber é virtude difícil, virtude dos pequenos e ''dos pequeninos é o reino dos céus"! Saber_acolher, saber receber, saber
aceitar tudo aquilo que os outros pensam que é o
melhor para nós, que é mais gostoso, que vai nos fazer m:;tis prazer é virtude preciosa e rara.
Que o Deus a quem há 50 anos o senhor consagrou sua vida, dom A velar o conserve assim acolhendo, recebendo, aceitando, u_m dia certamente,
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ele o acotherã, o receberá, o aceita rã nos ta vernáculos eternost
Com simplicidade, respeito, alegria e tambêm
com muito carinh-o peço a Deus que o guarde, o
abençoe c o conserve fiel até o fim.
A Tarde,

23 de outubro de 1985
OS PADRES DE D. JOSS
José Calasans

Na história do desenvolvimento cultural de Sergipe, ~s padres de D. José aparecem de modo relevante. Os padres de D. José, primeiro bispo de Aracaju, são os sacerdotes cuja formação religiOsa e intelectual se fez no Seminário do Sagrado Coração
de Jesus, fundado em 1913, por D. José Tomás Gome.<> da Silva, paraibano ilustre, pregador eloqUente
e apreciável conservador, que viveu graride parte de
sua existência no seio da gente sergipana. Seu seminário foi, durante" dilatados·a.nos, o principal centro
de estudos de Sergipe, dele saindo não apenas sacerdotes de Cristo, pastores do rebanho católico, mas
também homens de boas e apuradas letras, muitos
deles com admirável formação clâssica._ O ensino
público, no Ateneu SergiJ)ense e na Escola Normal
Rui Barbosa, sempre contou com a colaboração de
padres iluslres, que se tornaram também mestres da
Universidade Federal de Sergipe. Muitos e mUitoS
deles trabalharam na imprensa do Estado, tomaram
asse nto na Academia Sergipana de Letras, figuraram entre os pesquisadores do nosso passado, integrando o quadro social do Instituto Histórico e
Geográfico de Sergipe. Na bibllografia sergipana
existe muito do esforço produtivo do nosso clero.
VáriOs enVeredaram pela política e na tribuna dos
comícios se mostraram tão atuantes como no púlpito de suas igrejas. Foram presenças marcarifes ria
província e igualmente no .âmbito mais amplo da
comunidade brasileira. O episcopado nacional contou e ainda conta com a ação pastoral de padres formados no Seminário D. José. Quando se começou a
falar numa atuante ação socíal da Igreja, muitos religiosos serglpanos logo se colocaram a serviço dos
novos ideais. Parece-nos que os estudiosos da nossa
ter_ra, tão interessados em boas e oportunas perquirições do evolver regional, estão em dívida com o
Seminário do Sagrado CoraçãO de Jesus-. Aíildii não
lhe reconstituíram a históría, situando seu valioso
papel na formação religiosa e intelectual do povo
sergipano.
Muitos e muitos nomes bem merecem ser
lembrados e exaltados no quadro sacerdotal do seminário, ande figuram também mestres da casa. A
história sergipan·a sem- dúvida alguma, no século
que vivemos, seria bem mais pobre no seu desenvolvimento cultural e em sua projeção tiistórica sem os
padres do SemináríO D. Jo_sé Tomás. ComO, po"rém,
aqui não estamos para pagamento âe-àíVida histórica que registramos acima, cabe-nos, apenas, mencionar um nome ilustre, cujas bodas sacerdotais estamos comemorando. Em termos de seminário sergipano, seria o padre A velar. Na conjuntura nacional contemporânea, D. A velar Brandão Vilela, arcebispo primaz d o Brasil, cardeal Bran.dão Vilela, o
mais projetado dos padres-de D. José_Tomãs_Gomes
da Silva. Aquele a quem a Providência Divina incumbiu de desempenhar missão maior no seio do
povo de Deus, o que ele tem executado com espírito
cristão e compreensão humana.
Jornal da Cidade

27 e 28 de outubro de 1985

DOM A VELAR BRANDÃO VILELA
Manoel Cabral Machado
Nesse 27 de outubro, o Cardei-Arcebispo de Salvador Bom A velar Brandão Vilela comemora o jubileu de ouro, no sarcedócio. São_cinqüenta anos de
serviço á Igreja. Uma contínua dedicação à causa de

Cristo. Dom A velar ê um dos padres do Seminário
de Dom.José Tomaz Gomes da Silva, nosso primeiro bispo e que ordenar no seu episcopado 52 sacerdotes, e ainda sagrara, na ordem episcopal, cinco (5)
bispos, inclusive, Dom A velar. No ano do seu jubileu de ouro, Dom José, no dia 27 de outubro de
1946, na festa de Cristo Rei, na Catedral diocesana,
recém-restaurada pelo zelo e a inteligência de Mons.
Carlos Camelio Costa, Dom José, ante a imensa alegria dos católicos, sagrava sucessor dos Apóstolos o
se-u dileto sacerdote, Pe. A velar. Essa consagração
fora o coroamento final do longo, fervorOSo e profícuo episcopado de Dom José. Dom Mário de Miranda Vilãs Boas, amigo de Pe. A velar, na oração
gratulatórfa da consagração, chamo-o de "bispo de
ouro" para "as bodas de ouro'' de Dom José.
Ordenado padre, em 1935, Dom Avela_r iniciara
o ministério em Aracaju. Na ópoca, a maior expressão do clero sergipano, pelas virtudes e pelo brilho
cultural era, o Con. Mario de Miranda Vilas Boas.
Agora, com Pe. A velar os dois começam um ativo
apostolado da inteligência, renovando a· catequese.
O. Centro Dom Vital assumia a atiVIdade cultural.
Depois Dom Mário, ordenado bispo, permanece_ o
Pe. A velar, ampliando os trabalhos apostólicos.
Nessa época, a "inteligência" sergipana, anti---clerical e cientifista, entorpedaMse, pela inércia, nos.
restos do pensamento filosófico da Escola do Recife. Velhos professo-res do Ateneu, membros da Acadentia Sergipana de L_etras_ e alguns bachareis conM
servavam o cientificismo_ tobiático .. No centenãrio
de Tobias Barreto, em 1939, fazem a Semana Tobiãtica. Nas louvações ao filósofo, considerado gênio,
destacam o anti-clericaHsmo da sua· penúltima fase e
atacam a Igreja. O Centro Dom Vital, com Rubens
Figueiredo na direção e Pe. A velar, José Amado
Nascimento e outros reagem, fazendo também uma
comemoração do centenário de Tobias, eis que objetivam defender a Igreja e dar ao filósofo sergipano
uma justa colocação na história do pensamento. Há
reações e ataques. Nessa fase polêmica, o jornal ..A
Cruzada'' responde, e publica os artigos do Pe:. Avelar, defendendo a Igreja e a fé cristã.
Se antes, Roma é o atraso e os católicos são "ratos de sacristia", Pe. A velar e o seu grupo, no Centro Dom Vital, e -na Aç~o Católica, promovendo
manhãs de formação, conferências, debates publicações_em "A Cruzadas", fazem mud'ar a inteligência. O talento e a cultura dos católicos da nova Igreja _amortecem o cientifismo tradicional, enquanto
surglã oUtra Torça a-ntl-C-ri.Stã --=.-o- marxismo.
Assim, conquistada a inteligência, o Pe. A velar
pelas Suas virtudes piedade, zelo sacerdotal, pureza,
e ainda pelas qualidades intelectuais -grande orador sacro, talentoso e culto, - e, sobretudo, pela
simpatia pessoal e afabilidade- todos esses "caris-- maS" empolgavam a alma católica sergipana. f: que_
o Pe. A velar empreendera um novo apostolado participante e criãtiVõ. A Açãó Caiólic'a, Sob sua assistência, empreende uma moderna catequese. Vencida
a fase polêmica inicial, hâ, agora, lugar para os católicos, no mundo da ~ultura. A Igreja e, então, respeitada, admirada e valorada, pela sua presença renovadora.
Além do Centro Dom Vital, o Pe. A velar é Diretor Espiritual do SemináriO Diocesano e professor
respeitado do Atheneu Sergipense. Promovia retiros
espirituais. Pregava nas solenidades e festas religiosas- eis que se manifestava o orador sacro excelso,
além de compreensivo e aberto ao diálogo. Contame o colega Cons. CarlosAI_berto que, ao ser conviM
dado para participar do Rotary Club, resolveu conM
sultar o Pe, A velar, pois, na época, dizia-se ter ã Igreja vãrias restrições ao Rotary. O Pe. Avelar,
aconselhou-o a aceitar o convite por entender que a
Jgreja devia cristianizar todos os ambientes. _
Em conseqUência, no ápice da popularidade e da
admiração dos sergipanos, o Pe. A velar é eleitobispo de Petrolina, sendo isto também a demonstração -do alto_ prestígio de Dom José, junto à Santa
Sé. Sergipe vibrou de contentamento com a escolha.
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Ap-ós as festas da consagração, promoviam-se homenagens do povo, das autoridades das instiuições
culturais, religiosas c dos colégios. Fui um dos oradores a louvá-lo, não só falando, em nome do povo,
em frente ao Seminário, após a procissão de CristoRei, no dia da sua consagração, e ainda coino orador oficial da sessão solene de louvação, realizada
pelo In.stituto Histórico_ e Goegráfico de Sergipe.
tsgotados, portanto, esses festejos, o novo bispo
-segue a sua carreira apostólica. De Petrolina, salta para o arcebispado de Teresina e, por final eleito
Cardeal Arcebispo de Salvador. Sempre é o serviço
intenso pela causa da Igreja e do Homem. Nesses
dias tumultuosos de antagonismos, inclusive no seio
da Igreja, Dom Avelar, no episcopado nacional,
projeta-se pela presença de moderação e de
equilíbrio difícil. Sua Igreja não se perde nos horizontalismoi), e não se fecha, abismada, nos mistérios
da divindade. Quer uma Igreja viva e atuante, ser~
vindo a Deus e aos homens.
Dom A velar é alagoano de Viçosa. Seminarista,
transferiu-se já maiorista, para o Seminário de Dom
José. Aqui concluiu Teologia e antes da idade canónica, por licença da Santa Sé, foi ordenado seminarista, aos 23 anos.Conheci, Dom Avelar, seminarista, em ·capela,
em 1932, númas férias juninas hóspede do nosso comum amigo, J?r. Nicanor de Oliveira Leal.
Relacionaram-se, na vi_agem de navio para a Capital
Federal quando da inauguração do monumento a
CristoMRedentor (12-10-1931). Participava também
dessa peregrinação o meu tio-padre José da Mota
Cabral. A viagem, portanto aproximou os três. Ficaram amigos e desde 1932, vinha o jovem seminarista á Capela, nas fériasjuninas. Hospeda~se com o
amigo Dr. Nicanor. Muito tímido e recatado, só
lentamente começOu a -pregar na Igreja Matriz, por
estímulos do Pe. Juca. Em casa do amigo, recolfliase para orar e também escrever versos num caderno
que escondia cuidadosamente. Dr. Nicanor desejava conhecer esses versos. Combinou, então, com a
innã, a jovem Mi'i-alda que numa das vezes em que,
à tarde os dois saissem a passeio, ela, Miralda, des.cobrisse o caderno e copiasse algumas poesias. O
que foi feito. Miralda, ainda hoje, guarda seis sonetos, escrito pelo jovem seminarista, nessa época.
Um deles - "Nascer ... viver ... ou morrer" tem a
data de 26-07-31. D. M'iralda deu-me cópia desses
sonetos. Nem sei, se hoje, Dom Avelar lembra-se
dessas poesias. São versos de mocidade. Valem, não
como peças literárias; mas por relevarem a sensibilidade e a inteligência do nosso hoje Cardeal Primaz
presentes, desde a Iongiqua mocidade. Ainda numas
férias do Colégio São José- dirigido pelo Pe. Juca
Cabral; Dr. Nicanor Leaf e Dr. Joef Aguiar, nos discursos-, Pe._Avelar fazia comperações e trocadilhos
com os nomes dos diretores. Pe. Juca Cabral não
descobria terras, mas as' inteligências do jovens capelenses. Dr. Nicanor era leal no nome e na personalidade, enquanto estava o Dr. Joel a guiar a juventude nos -caminhos da sabedoria. Agradecendo o
Dr. Joel, em feliz trocadilho, homenageou-o,
dizendo-lhe, que em breve, ele seria o "padre a velar
as almas para o reino de Deus". Esses fatos foramme narrados por meu amigo Moacir Melo estudante, na épo'?R, do Co~égio São José.
Depois de ordenado, num São João, ainda em
Capela, Pe. A velar pregou um retiro fechado para
os rapazes. Viftdo de Salvador, acadêmico de Direito, participei desse retiro, prOmovido por Dr. Nicanor. Recordo a profunda repercussão das palavras
do jovem saceidote em nós, m-oços-ardentes em plenit~de de_ inquietação.
Hoje, nos cinQUenta anos de sacerdócio de Dom
A velar, alihando recordações, quero, nesta pobre
crónica, prestar uma humilde homenagem a esse
grande e valoroso apóstolo de Cristo. Apóstolo fiel
tendo sempre a inteligência 1Ycida, o coração limpo
e a alma clara e aberta ao amor a Deus e à compreensão dos homens.
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JUBILEU SACERDOTAL DE OURO
DE
DOM A VELAR BRANDÃO VILELA,
CARDEAL ARCEBISPO DE
SÃO SALVADOR DA BAHIA
E
PRIMAZ DO BRASIL
PROGRAMA DAS COMEMORAÇ0ES
S:ilvãdci-r, outubro de 1985
A Igreja da Arquidiocese de São Salvador da
Bahia festeja o çín_qUentenário de s"acerdódo de
Dom Avelar Brandã~ Vilela, Cardeal Arcebispo
Primaz.
-

E us_ atas comemorativos aqur programados tes~
temunham o apreço-que lhe devota e o júbilo que
experimenta, por -tê-lo como seu Pa~;tor.
Os ~ventos c-ív"iCõS "que molduram o painel desta
celebração con_stitu_e_m_ __iguilimente prova de quanto
a sociedade baiana e brasileira o veneram, pelos
seus largos serviços prestados ao bem comum.
Justificam-se, então, este Progr'ama do Jubileu e
a nossa presença e participaÇão ein suas solenidades.
Salvador, setembro de 1985..
Dom Tomaz Guilherme Murphy, CSSRBispo Auxiliar.
Dia 13 de outubro - Domingo.

H o r~ rio-_ 9h.
Local -Basílica da Conceição da Pr~_ia,
Solene ct::lebração eucarística, com a presença de
todas as irmandades e ordens terceiras. devidamente
uniformíiàdas. Após a Missa, saudação do Dr. Heitor Dias.
Particfpilção especial do Coral da Bas.Hica do
Bonfim.
·
Dia 20 de outubro - Domingo - Dia Mundial
das Missões.

Dia 20 de outubro - Domingo - Dia Mundial
das Missões.
Homenagem das irmandades, ordens terceiras e
associações religiosas.
·
--

Letras da Bahia, do InstitutO Geográfico e Histórico da Bahia, da Associação Baiana de Imprensa, da
Fundação Culmral do Estado da Bahia e da Academia de Letras e Artes "Mater Satvatoris.".
HOÚtriÕ :_--2lh. Local -Academia de Letras. da Bahia.
Saudação - Prof. Dr. Thales de Azevedo.
Dia 25 de outubro - Sexta-feira.
O Senhor CardeaC Arcebispo Primaz recebe os
cumprimentos. do Senhor Governador do Estado e
das demais autoridades federais, estaduais e munici-pais, do Corpo Consular, da imprensa, das entidades de class_e, dos órgãos de serviço e dos sindicatos.
Horário -A- partir de 19h.
Locul - Residênciu Cardinalíciu.

Inauguração d~- Exposição Filatêli~-; e da Exposição_ Fotográfica.
Horário-llh.
Local- _Foy~r do Teatro _Castro Alves.
Oradores- Dr. Arthur Napoleão Rego, Diretor
Dia·26-de outubro- Sábado.
Regional da Empresa Brasileira de
- Homenagem das crianças.
Correios e Telêgrafos.
Horário-- 9h.
Professor Cândido da Costa e Silva,
local - Balbininho.
da Comissão Arquidiocesana de
Unidos u Dom Avelar, as crianças da Bahia rezaArte Sacra.
rão, entoarão cãntícos e farão encenações relacionaDireção do casal Rogério Paulo Cardas com o seu Jubileu.
valho Pereira e Regina Helena Ban~~~ ~~~~---'--- __:_:_:___:____ _--ª_~Lr~~~~!~l!-2~:P~~lr:.ª~=-==-=~~o~~=o;===-~1!!~ª~~ª-_[_arn!!_iª_ Brandão Vilela.
]'_{este_mesmo__dia_, à$. _1_9_h30nún_., o Senhor Car··
A família de DOm Avelar lhe prestará carinhosa
-=-dcaLArcebi~l?- benz.~ u noyu Igreja de Santo Antôhomenagem, em almoço íntimo, às 12h30min; na
niO da Bou Vistu.
Residência Curdinalfcia.
Dia 21 de outubro -

Segunda-feira.

Homenugem da qireçào e Alunos do Seminário
Homenagem du juventude, ao ensejo do encerraCentrãl da Buhia -....:.:yar_a - Iiturgi;l aprop_ri_ada,
mento do 1~> Congresso Arquidiocesano da Juventu~
Horário '- 18 h.
de.
-==-=-~~----~='--locuT= SeffilrlãOO=ce-----rrrrul du Bahia.
Hor~rio- 15h.
--Saudações~ Mons-. Antônio Pinto Nobre, ReiLOcal- GináSiO de Esportes Antonio Balbino.
tor do Seminário, em nome da DireÇão.
Sutidução pelos jovens Ar_naldo Pereira Silva e
_piácono Edson Menezes da Silva, em no_me dos
Janilda Ferreira de Abreu.
aluno-s.--Presença do Serra Clube de Salvador e de ami_gQ$
Dia 16 de outubro- Quarta~feira..
do Seminário.
Inauguração do retrato de Dom Avelar, em sua
Dia 22 de outubro -Terça-feira.
sala de atendimento.
-- · Homenagem de todos os organismos pastorais e
Homenagem dos Presbíteros, Religiosos e DiácoadminisfrativoS que atuam no Palácio da Sé.
nos.
Horário- 16h.
Horário - li h.
Local- Palácio da Sé,
---Local - Casa de Retiro São Francisco. _
Saudaç_ào- Mons. Manoel José _Sampaio
Coro falado-- Direção e texto de Mons. Walter
Pithon, Vigário-Geral e Procurador
Jorge Pinto de Andrade, Reitor da Basílica do Bon~
da Mitra _da Arquidiocese.
fim.
Saudação -- Mons. Gaspar Sadoc da Nativida~
Dia 17 de outubro- Quinta-feira.
__ de,_ Vigário-Geral da Arquidiocese.
-Almoço íntimo oferecido pelo Clero.
Homenagem da direção, dos _funcionários t;_operários da Empresa Gráfica da Bahia.
Dia 22 de outubro - Terça-feira.
Horário- 12h30min.,
__
Homenagem das Classes Empresariais da Bahia.
Local- Empresa Gráfica da Bahia.
Horário - 18h.
Saudação --Dr. .José Curvello, Dire_to_r _da E~~
- Local - Auditório das Federações das Indúspresa Gráfica da Bahia.
trias.
Saudação- Dr. Rubens Uns Ferreira de AraúConcerto do barítono Oscir CQsta, em hom~na~
-·-- JO~-Více-Pre-SiOente àa ·FederaÇão das IndústriaS.
gem ao Jubileu.
__
___ _
-- - Dia- _23 ~e (n.itu~ro ~Quarta-feira.
FestlvatHek.el Tayar~ Onterpretaçãõ de_lll.fl~icas
do compositor alagoano) ..
Homenagerh das Religiosas.
Horário- 18h. Local-Instituto de Música da
Horário - -15h30min.
_ _ _ _Ml'cal
Cclêgio das SacramentinM. _
_ __ _
UCSal.
Dias 18, 19 e 20 _Sexta-feira, Sábado e DominSaudação ---Irmã Joana Calmon Vilas-Boas
O.S.B., Madre Príoreza do Mosteiro de Salvador.
go.
Números de arte alusivo_s à atuação de Dom
Vigília EucarístíC~ ~_ÇinqUenta- horas jni'!te_rruptas de súplicas e louvor a Jesus Sacramentado.
Horário- De 14h do dia 18 às Ic5h do dia 20.
Local- Igreja de São Raimundo.
A abertura da Vigília será presidida por Dom
Frei Bouveritura Kloppenburg, OFM.
Dom Frei Ângelo Domingos Salvador, O. Cap.
celebrurá u Eucaristia, às 12h do dia 19.
Dom Tomaz Guilherme_ Murphy, CSSR, celebrará a Eucuristiu, às 12h do dia 20.
..
O .encerramento será presidido por Dom Avelar.
Brandão Vilela.

Novembro de 1985

Avelar junto às vârias C.omunidad~_s de Religiosas
_da füquidiocese.
Execução dO Salmo de Louvor das Religiosas da
-'-J3ãfiiã, peJO-JuEiileu do Pas-tor.
Homenagem da Universidade Católica do Salyador.
Sessão SOlene (aberta) do Conselho Universi-

tário.
Horário-- 19h.
Locul- Instituto de Música da U.C.Sal.
Saudação-- Prof. José Newton Alves de Souza,
Consultor Pedagógico e Coordenador de Pesquisa e
Extensão du U.C.Sal.
Dia 24 de _outubro - Quinta-feira.
Homenagem do Conselho Estadual de Cultura
Oa UriiYer'Sidããe" F eaerãl da Bahia, da- Academia de

Homengem das comunidades da periferia.
H o r~ rio - I Sh.
Local --Colégio dos órfãos de São Joaquim.
Encenação- A Vida das Comunidade$ da Periferi~ e-o seu Pastor.
Número de cânticos.
Confraternização.
_ l-:l9_tlJe!lagei_D__d_qs __Movimentos de Apostolado
Leigo.
- Horário - 20h30min.
Local - Teutro Castro Alves,
.
Coro falado, de autoria de Dr. Ivan e Dr' Sõnia
-Bastos.
Apresentação de. números musicais.
Cnce-iiaçãO de um ato~
Saudação de Dr, Raimundo Paiva Dantas.
Purticipuçào especial da Banda de Música do
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Bahia, do
Coral da Paróquia de Sunt'Ana e da EBATECA.
Dia 27 de outubro --Domingo -

Dia Jubilar

Homenagem das delegaçõe~ de Viçosa, Maceió,
Aracaju, Petrolina e Teresina - Homenagem da
terru natal e dos antigos campos de trabalho.
Horário - 9h.
Local - Residência Cardinalícia.
Saudação- Cônego João Leite, em nome da Arqu-idiocese__de Maceió e da cidade de Viçosa.
Dom Hildebrando Mendes_ Costa, BispoAuxiliar, em ·nome da Arquidiocese_de Aracaju.
··or. José Amado Nascimento, em nome do Laicato de Aracaju.
Pe. Bernardino Padilhu a Luz, em nome da Dio-cese de Petrolina.
Dom.Miguel Fenelon Câmara, em nome da Arquidiocese de Teresina.
As saudações serão entremeadas de números musicais. nordestinos, executados pelo Grupo de Chori~
nhos, sob a direçã_o de Osmar Pinheiro.
Homenagem do CELAM, da CNBB e do Regional Nordeste III.
Horário - II h.
.
Local - Residência Cardinalída.
Suuduções - Dom Antônio Quarracino, Presidente do CELAM.
Dom Ivo Lorscheiter, Presidente da CNBB.
Dom Tomuz Guilherme Murphy, Presidente do
Regional Nordeste_ UI.
Após as sauduções, segue-se o almoço do Senhor
Cardeal Brandão Vilela com os Senhores Cardeais,
Núncio Apóstolico, Arcebispo, Bispo e Sacerdotes
integrantes do Governo Arquidiocesano.
Solene concelebração eucarística, presidida por
Dom A velar Brandão Vilela, em ação de graças pelo
seu Jubileu Sacerdotal de Ouro.

Novembro de 1985
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Horârio --17h.
Local - Fonte Nova.

_ _
Mensagem e Bênção de sua Santi9ade o Papa
João__ E_au!Q II, proclamadas por Sua_ Excelência_ e_
Reverendíssima, o Senb_or Núncio Apostólico~ Dom

Carlos Furna.
_ ___ _ .
Participaç-do das Comunidades Ecl~siais de Base,
das paróquias da capital e do interior e de todo o
povo_ de Deus da ArquidiOcese da Sabia.
-~ __ -~ _
Ao decorrer das comemorações, em dia e hora
previamente anunciados, Dom A velar Brandão Vilela irâ à Colina Sagrada para celebração de uma
missa em honra do Senhor do Bonfim, Padroeiro de
Viçosa, sUa terra natal e excelso Protelar do Poyo

5
Votação~

_em turno único, do Projeto de Lefda Câmara n~> 9, de 1982 (n~> 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 n9s_376 e 377, de 1984, das Corriissões:
- ·-- -- - -de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de nl' 1-CLS, Com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e
- de Finanças, contrário, com voto vencido do Senador Cid SamPaio:
-

da Bahi_a ..

O SR. PRESIDENTE (Josê Fr!igelli)- Não havendo
mais oradores inscritos, a Pri:sidência Vãi encerrar ostrabalhos, designando para a próxima sessão- ordinária a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 20t, DE 1985- COMPLEMENTAR
(Eiri reginie de urgência - art. _371, c,
do Regimento_ Interno
Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei do Senado
n<? 201, de 1985- Complementar, de autoria do Senador
Benedito Ferrúra e oUtroS-Senhores S~nadores, que cria
o Estado do Tocantins e dá outras providências, tendo,
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n's 707 e 709, de
1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, de Serviço Público Ovll e
de Finanças; tendo, ainda, pareceres orais, sobre a
Emenda nv I, de Plenário, ·das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOrialidade e
juridiçidade e. no méri~o. faVorável, e
-de Serviço Público Civil e de Firianças, contrários.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nv 3, de 1981 (n9 1.889/76, na Casa de. origem), alterando a redação dos arts. 7v, 9~> e lO da Lei nl' 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 FAVORÂ VEIS, sob n' 204 e 205, de
1983, das Comissões:
- de Finanças, e
- de Municípios.

3
Votação, em tur~o único; do Projeto de Lei da Câmara n~> 13, de 1981 (n~' 78/79, na Casa de origem), introduzindo modificações na Lei nl' 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 nos 514 a 516, de 1984, das Comissões:
-de Legislação Social, favoráv~l. com voW vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes;
-de Fina~s, declarando que a matéria à sua competência regimental e solicitando que sobre ela seja ouvida
a Comissão de Economia; e
-de Economia, favorável.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 14, de 1981 (n' 2.977/80, na Casa de origem}, que
suprima a alínea "b" do art. 39 da Lei nv 3.807, de 26 de
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES;sob n's 26 a 29, de 1984, das Comissões:
-de Legislação Social, 1~> pronunciamento: favorável;
- 2~' pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
-de Constituição e Justiça, favorável; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido dos Sena,dores Severo Gomes e Pedro Simon.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câinara n' 10. de 1982_(n1' 4.60_8/81, na Casa_de_prigem), que
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade das Missões, com sede em Santo Ângelo RS, tendo
PARECER FAVORÂ VEL, sob n' 212, de t982, da
Comi_S-sllo
- de Educação e Cultura.

:7
Votação, em turno único, do-Projt;:to de Lei da Câmara n~> 55, de 1982 (n~' 2.631 f80, na Casa de origem), acres~
celltando parágrafo ao art. 27 da Lern-~> 3.274, de 2 de outubro de 1957, que disciplina o regime penitenciário, tendo
PARECER, sob n~' 807, de 1983, -da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.

8
Votação, em turno único, 'do Projeto de Lei da Câma~
·ra nQ 22, 'de 1983 (n~' 5.45_0f7l, na Casa de Origem); que
concede anistia a mães de família condenadas até 5 (cinco) anos de prisão, tendo
PARECER, sob nl' 398, de 1985, da Comissão
-:de- _CQnstituição e_Justiça, favorável.

9
Votação, em turno únicO, ao Projeto de Lei da Câmara n~> 17, de 1984 (n~' 2.845/76, na Casa de origem), que
acrescerlta 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, fendo
~~PARECERES FAVORÂ VEIS, sob n's 627 e 628, de
1985, das Comissões;
- De Legislação Social; e
- de Finanças.
10
Vot-açao; em turnO úrlícO,- do-Projeto de Lei da Câmara n~' 55! de 1984 (n9 759/83, na Casa de origem).• determinando que os depósitos e repasses dos órgãos públicos
feder<J.is do nordeste sejam feitOs no Banco. do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB, lendo
PARECERES, sob n'> 61 I, e 612, de 1984, das Comissões:
-de Economia, contrário; e
-de Fiuanças, favorável, com emenda que apresenta
de n~' 1-CF.

11
Votação, em turno único, do PrOjeto de Lei da Câmara n~' 14, de 1985 (n9 2.393/79, na Casa de origem), que·
altera a redação do art. 135 da Consolidação das Leis do
irabidho, aprovada pelo Decreto-lei nv 5..452, de li' de
maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das férias
anuais remuneradas, tendo
PARE~CER FAVORÂVEL, sob n• 452, de 1985, da
Comissãô
- de Legislação Social.

1t
· Votação, em turno_ único, do Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1985 (n~' 2.296/83, na Casa de origem), que
dispõe s_obre__a defesa de médico, servidor público, em

processos judiciais decorrentes do exercício da profissão,
tendo
PARECER FA\'ORÂVEL, so~ n'·604, de 1985, da
Comissão
~_jje ~~rviçq Público Civil.
13
Vofa-çãõ: em turno Unico, do Projeto de Lei da Câmara n~" so: de 1981 (n9 2.048/79, na Casa de origem), que
dá nova redação ao§ 21' do_art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n~' 5.452, de
J9 de mai_Q_de 1943, dispondo sobre o fornecimento de
transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÂVEL, sob n' 429, de 1982, da
Comissão
~-de Leglslaçio Social.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 60, de 1982 (n~' 3.427/80, na Casa de origem), que
dispõe sobre a regulamentação d_o_ex.ercício da enfermagem 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 n~' 1 - CLS;
-de Seniço Público Gvil, favorável, com emendas
que apresenta de n~'s 2 à 9 - CSPC; e
---de Saúde, favorável ao Projeto e ãs emendas das
COmlss.õeS tle Legislação Social e de Serviço Público Civil.
15

"Votação, em türno único, do Projeto de Lei da Câmara i:J? 33, de 1985 (nl' 1.550/83, na Casa de origem), que
"declara feriado nacional o dia 20 de- novimbro, jà celebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela comunidade Afro-brasileira", tendo
PARECER FAVORÂVEL, sob n' 6tl, de 1985, da
Comissão:
-de Educação e Cultura.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n~' 244, de 1981- Complenlentar, de autoria do Senador
Cunha Lima, acrescen·t·ando o§ 4~> ao art. 21' da Lei Complementar nl' I, de 1967, que visa a reduzir, em casos que
especifica, o limite mínimo populaciom'!.l de que trata o
incisO- I do mesmo artigo, tendo
PARECERES, sob n' 945 e 946, de 1981,745 e 746, de
1984, das Comissões:
.
-de Constituição e Justiça ~I~' pronunciamento, pela
co-nstitucionalidade c:: juddicidade; 2~> pronunciamento,
favoráVel à emenda de Plenário; e- de Municípios- 19 pronunciamento, favorável; 21' pro-nunciamento, contrário à- Emenda de Ptenáfiã.
17
V Õtação, em tur~o úriiCo; do Projeto de _Resolução n<~

115, de 1985 (apresentado pela Comissão- de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 800, de 1985), que autoriza a Prefeitura MU:_nic:ipaf de Uberaba (MG) aelevar
em CrS 100.98"8".400 (cem milhões, novecentos e oitenta e
oilo. rilil__ J;_quatrocentos cruzeiros)_ o mqntante de s_~:~a
dívida consolidada, tendo
.
__
PARECERES, sob n~'s 801 e 802, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
de Municípios, favorável.
18
Votação, em turno úO:ico, do Requerimento_ n9 423, de
1985, de autoria do Senador Carlos Cb.iarelli, Líder do
PFL. requerendo nos termos do art. 371-C, do regimento
internq, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~'
124; <te 1985 (n9 4.014/84, na Casa de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras
e dú outras providências.
19
VoÚ1ção, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n~' 173, de 1982, de autoria do Senador Moacyr
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Duarte, que altera dispositivo da Lei n~" 6.515, de 26 de
dezembro de 1977, possibilitando o divórcio entre pesSoa
nunca antes divorciada e outra já divorciada UIJ.!r;:rio_r~
menre, tendo

_ _

PARECERES, sob n"' 766, de !985, da Comissão
-de Constitui4;iio e Justiça, pela constitucionalidade e
jurídicid.ude, nos termos de substitutivo que ofeff!ce-, cO-m
voto em separado do Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- _Está encerra~
da u sessão.
__ (!-~1!~-~e_ ~ se~s~o às l 3 hora~ _e 4_2 minutos.)
ATO DA COMISSÃ.O DIRETORA
No 26, DE 1985

20

A ·comissão Direto_ra do Senado feQeral, _no uso da
SU-.i corripf:tência iegimenfal, reSolve:
Art. J9 O§ [v do art. 39do.Ato n906, de 1985,passa
a vigor<~. r com a_ seguinte redação~

Votação, em primeiro turno;~do Projeto de Lei dO se-..
nado n'i' 225, de 1983, de autoria do Senador MudJo Ba~
daró, que cria- e regula a aplicação pela Censura Federal,
o certificado de liberação restrita e dá outras providên~
cias, tendo
- --- ·
PARECERES, sob n9s 804 e 805, de 1985, das Cernis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidude; e
-de Educaçio e Cultura, favorável, com emendas que·
upresenta de n9s I a 4-CEC, e voto vencido, em separado
do Senador Jorge Kalume.

___ ..§ )9 Se dispensado do Gabinete do Senador
que o iridicou; o servidor de _que tratª este Ato será
lotado em qualquer órgão do Sena,d_Q _f~dt;;::ral, se
não aproveitado por outro Senador, na condição do
parágrafo ?-9 deste artigo."
Aft. 2~ Este Ato entra- em vigor na data- da sua
Pt..iblTcitÇão.
Art._39 __ Re.vogam-se as_ disposições em contfãrio.
S<~la.__ dq _Cpm_i?são Di.retora,--30 d~ OU!l!:bro. de 19,85. José Fragelli - Alberto Silva -Guilherme Palmeira Passos Põr_to :-.João Lobo:---- _Enétis Faria ----:-1\farcondes
Gadelha.
- -- · -
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ATO DA COMISSAO DIRETORA
NY 27, DE 1985

(Tramítu.ndo em co_njunto cotn o Projeto de Lei do _St;l)~
do n\> 129, de
1980)~

Votaçã:o, em pritnciro turno, do_ Projeto de Lei do Senado nv 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgi:\os de_dire_ç_ã_õ e fiscalização das entidades que
menciona, tendo
PARECERES, sob nVs 349, 350, 354 e 355, de 1983,
dus Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade e.,_ quanto ao_ mérito, favorável;
-de Legislação Soc_lal, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Sena-.
dores Roberto Campos e José Uns.
22
(Tramitando em conj_ynto_ com_ o _Projeto de Lei do Senado nv 96, de 1980)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lef ôo Se-·
nudo nv 129, de 1980, de autoria do Senador Franco
Mohtoro, que assegura a participação_dos empregaâOs
na díreçàOOUs empresas públicas e sociedades de economiu rriíSta, lendo
PARECERES, sob n9s 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 Público Civil, 1"' pronunciamento: favorá~
vel:
pronunciamento: pela prejudiCialidade, face_ Pare:cer favorável dado ao Projeto de_ Lei do Senado n9 96, de
1980; e
-de Finanças, pela prejudiciatidade; face Pa.recer fa~
voráve/ dado ao Projeto" de Lei do Senado n9 96, 9e 1980,
com voto vencido dos Senadores RobertoCampos·e.José
Uns.

zv
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-nado nv 336, de 1980, de autoria do Senador Pedro Si~
mon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empre-sus de auditagem de capital nacional e dá outras provi~
dências, tendo
PARECERES, sob n\>s 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 Economia, favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, com voto vencido do.s Senadores José Lins, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas~ e
-de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da. ComissUo de Cdnstituição e Ju.stiça,

A Cãinis-são Diretora do Senado Federal, no uso de
stia·s· atribuições regi-me-ntais, resolve:
Art. !9 O Serviço de Administração e Pagamento de
Pessoal, du Subsecretaria de Administração Financeira,
p·assarâ ~or integrar a Subsecretaria de Administração de
Pessoal, com as mesmas atdbuições que vinha desempenhando.
-Art. 2Y Determinar a adoção de medidas necessârias
ii elaboração de minuta de Projeto de Resolução alterand.o <L R,esolução ~9 140, de 1984, ':JO que respeita ao órgão
da administraçàO a que se refere este Ato.
Art. 3'-' Revogam-se as disposiçõ_es .em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 30 de outubro de l985.-:José Fragelli - Alberto Silva - João Lobo - Passos
Pôrto- Guilherme Palmeira- Enéas Faria- Marcondes Gadelha.

~

ANEXO A ATA DA 6' REUNIÃO DÁ COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO. CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AQ AUMENTO
POPULACIONAL BRASILEIRO. REAUZADA
EM 10 DE MAIO DE 1983. DESTINADA A OUVIR A SR< ANA MARIA MENDONÇA.
DJRETORA-PRESJDENTE DA SOCiEDADE
BRASILEIRA DE PROTEÇÃO À INFÃNCIA E
PROTEÇÃO À~ FAM[LIA E O SR. DEPUTADO
OSCAR ALVES. EX-SECRETARIO DE SAODE
DO ESTADO DO PARANÃ. QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DOSR. PRE,
Si DENTE DA COMISSÃO.

Presidente: Senador Mário Maia,
Relator: Senador Almir Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Declaro aber-

COMISSÃ.O I'ARLAMENTAR DE INQUJ!:RITO,
O OBJETIVO DE INVEStiGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO.
C!ÜADA~-CQM

reaüzad8" em

q Senhor Presidente solicita ao depoente que proceda
a leitura do juramento.
·
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavrd. ao
Deputado Oscar Alves, na qualidade de depoente.
O Senhor Deputado agradece a oportunidade que lhe
foi d~da para depor na CPIAP, ressaltando o papel de
alta relevãncia desta Con-iissão para o desenvolvimento
não só no campo da saúde e bem-estar social, mas também no campo sócio-ecoitômico e s6ci0~-cultural deste
País.
Salien-ta, <ii rida, sua satisfação em poder aqui apresentar uma modesta experiência que realizou no Estado do
Paraná, quando Secretário de Saúde e Bem-Estar Social.
Durante a fase interpel-atôria, usam da palavra, os Senhores Senudores Marcondes Gadelha, Almir Pinto,
f\1ârio Maia e as Senhoras Flórida Rod~ieues e Ana ~aria Mendonça.
~ Fii-iil.Jiz~rido, o Senhor ~resi~ente determina que aS
notas taquigráficas tão Jogo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, em _anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
p<.tra_ constar, eJ.i., Ecj.so_n.Ll!_iz Campos Ábrego, Assistente da Comissàõ, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinuda pelo Senhor Presidente e irá à publicuçào.

(Integra do apanhamento taquigráfico~)

ATAS DA COMISSÃO

- 6~ reunião,

Novembro de 1985

10 de maio de 1983

Aos_dez_dias.do.mês de maio de mil novecentos e oitenta e três, às dez horas, na Sala de Reuniões da Cciffiis~
são de Economia, presentes os Senhores Senadores
Mário l\.1_aia (Pr~id~!!k}, _.:\lmir Pinto-(Relat_cir); Çlaudionor Roriz, Eunice Michiles e Marcondes Gadelha,
reúne-se a Comissão Parlamentar de lnquêrito, criada
com o objetivo de investigar problemas vincul~dos ao
atfmento populacional brasileiro.
Deixam de comparecer, p·or motivo justificado, os Sellilor"es Se~<!-dores_Hélio Gueiros, Jaison Barreto, MuTilo
_.
Budaró e JÕào _Lobo.
Hã vendo rióffiéfo ~egill)en-ta'l o Seflhor P_i-esideri_te7_~~.:'
nado_r Mário Maia, declara abertos os trabalhos.
O Serihor P'residenté soli-cit<:t,'!9__ depO(!!lte __que_pl-pcédi
a Ieituru do juramento.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra à
Prof" Ana Maria Mendonça, DiretoraMPtesidente da SOciedade Brasileira de Proteção à Infância e Proteção à
Familiu, na qualidade Q_e depoente.
Em seu depoimento, a Prof" Ana Maria Mendonça
tCSS.tllta a esperança de poder contribuir, de alguma for~
tha, ·para decisões que resultem em desenvolvimento
para o País e melhoria de vida da população brasileira,
rfotudumente, a população de níveiS cultural e económico inferiores.
o!Jf"Unt.e
interpelatória, usam da palavra, os Senhores Senadores Cfaudionor Roriz;, Eunice MichiJes,
Almir Pinto e Mário Maia.
Logo após, o Senhor Presidente suspende a reunião
_por cinco minutos, a fim de que o Senhor Deputado Oscur Alves, Ex-Secretário de Saúde do Estado do Paraná,
- - püssa ·tomar seu lugar à Mesa para pronUnciar Seu
__p-crimento.

a· rase

de.:

ta- u reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito

Sobi-C AUriif:rito Populaçional Brasileiro.
Convido a ProfessoT!l Ana Maria Mendonça,
Diretora-Presidente da Sociedade Brasileira de Proteção
à Inf<inciu e Proteção à ·Família e também Suplente de
Deputada Federai pelo Estado de Minas GeraíS a profe-rir o seu deeoímento. Antes, porém, solicito a Prof" Ana
Maria que faça o juramento de praxe.
A SRA. ANA MARIA MENDONÇA JURAMENTO
Juro, como dever de co.nsciência, dizer toda a verdade
-nada omitindo do que seja do meu conhecimento_~
sobre q!Jaisquer fatos relacionados _com a investigaçã_o_ a
cutgo desta Comissão_ Parlamentar de ln_quérito, que investiga problemas vinculados ao aumento populacional
brasileiro,
_ O SR. _PB,ESIDENTE (Mário M~ia). -:-~Com a~pala
vra a Sr~ An<l_Ma_s_ia Mendonça.

A SRA. ANA MARIA MENDONÇA -Sr. Pre~
dente, Srs. Senadores, Sr•s e Srs,:
AgradeÇo pelo honroso convite para depor nesta Comissão que in'\.·estiga as im.plicações sócio~eá:mômicas do
crescimento populacional no Brasil.
Esclareço que meu depoimento será calcado na pesquisa que faço vivendo, assistíndo, participando, confrontando, no dia~a-dia, na minha condição de política e
edu_cadQTa..
Levou-me a aceitar o convite a esperança de que este
depoimento possa contribuir, de alguma forma, para deciSões que·resultem em desenvolvimento para o País, e
melhoria de vida da população brasileira, notadamente,
ü população de_níveis cultur::J.l e econômico inferiOres.
Quando se fala em política populacional, a primeira
questão levantada é a do Território.
O espaço terrítori~J e a população sustentada por esse
território constituem fatores de grande significado para

umu nação. Durante
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muito~

séculos, foram fatores pre-

ponderantes para condicionar_ o_ nível e qualidade do relacionamento entre os povos c, ãfnda, h_oje, o são._Terri- ·
tório e população foram preocupações que estiveram
presentes _ao longo da Histira, até nossos dias e, seguramente, continuarào sendo nQ futuro, porquanto todos
ser tisico-ocupa lugar no espaço e a vida exige, além de
espaço, condições ecológicaS Tavoráveis._ ·
· _ _· ·
Houve civilizações na antigüidade que desapareceram
devido à fome ou a guerras. Houve guerras para conquista de· espaço territorial, houve povos que desaparece-

ram por falta de braços para empunhar a espada contra
adversários mais popUlosos. Houve civilizações que criaram sua riqueza e sua exlibenlncia apoiadas no trabalho
escravo, onde o escravo não era considerado ser humano
mas tratado como ser irraciOnaL Daí, os escravos poderi<tm procriar em alta escala, pois seriam mais braços
para o trabalho gerador de riquezas e de poder. Por outro lado necessitava-se de que nascessem muitos, pois as
taxas de mortalidade eram elevadas.
Assim, uma grande população era considerada importante pam amedrontar os vizinhos, como força potencial
p.am a guerra; para o trabalho braçal gerador de riquezas, como defesa do te;rritório.
E evidente que algumas dessas motivaçOes ainda -prevalecem. Um grande territói'io e unlã. grande população-continuam sendo fatores altamente considerados ao se
avaliar, no plano internacional, o poder de uma nação. _
É_ natural que existam exceções, pois estamOs nos movendo no campo das ciências sociais onde a mente humana é capaz de criar cenários onde as probabilidades se
ampliam progressivamente.
No que se refere a espaço territorial, somos o 59 País
do mundo. Quanto à população, ocupamos o 69 lugar.
Fica evidente que, iniciada sua colonização há menos
de 500 anOs, a população brasileira cresceu rapidamente.
E esse crescimento acelerou-se nos últimos anos:
/(Em milhões)

Se considerarmos que, dentre os países mais populosos do mundo, o Brasil só é superado em taxa de cres_cimchlo pcipulucional pela Indonésia, onde se encontram
os mais baixos níveis de qualidade de vida do planeta e se
-pratica a pOligamia, fica, mais Uma vez evidente, mesmo
em consultar tabdas de população dos outros países do
mundo, que chegaremos ao Ano 2.000 mantendo a 6' colocação em termos de população.
~Segundo o econonlista Rubens Vaz da Costa, estudioso da questão populacional, o epicentro da explosão demogrilfica no mundo encontra-se na América Latina
(2.46) e a taxa de crescimento populacional do Brasil é
superior à média de crescimento populacional da América Latina, (2,49).

Alguns poderiam argumentar: mas nossa população
precisa crescer rapidamente para ocupar os vazios demo·gráfícos. Esta_ é_ urna qu.estào que costuma ser colocada
no- s-e falar de Política Populacional.
Durante vários séculos, a ocupação do território brasileiro foi preocUpação, inicialmente, dos colonizadores
portugu_eses, po~teric:>rme;nte, dos brasileiros.

Tl>13BLA
BRASIL --l'OPOLl\ÇÃO 0Ri3AN11 E RURAL
·(em milhÕes)
-------=--,-----,---·.:.'c'"-"0'-'l:::..::C<.:_r_..-::.·,--·--,--1------POPUI.J\ÇÃO URBANA
POPULI\ÇÃO 1\URIIL

1940

1950

1960

1970

18

31

52

1980

-ao

194oi 1950
28

!

33

1960
38
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19So
38

População

A1ro

De 1940 ·par~ 1980, a popUlação rural brasileira cres17,4
ceu de 28 mílhõcs para 38, aproximadamente 10 milhões,
1900
enquanto que a população urbana pulou de 12,8 milhões
30.6
1920
p<lfã 80, crescimento de 62 mílhões em valores absolutos.
41,2
1940
ESte f<.úo VeiO ãCOril[:ianhado de implicações de ordem
70,1
1960
sociológica. A família, que era considefada unidadeêle
93,0
1970
priydtição passou, ria cidade, a ser unidade de consumo.
123,0
1980
Com o êxodo rural, milhares de migrantes se aglome126,7
1983
ram nas periferias das grandes cidades, criando uma gi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gantesca demanda de seryiçQS, de infra-estrutura urba_na
e_de __empregos, sem contar com qualificação para o tra·
Nos últimos 13 anos passamos de 96 para 126,7 mibalho. Esse contingente humano transforma-se, segundo
lhões de habitantes. Houve acréscimo de 34 milhões de
o sociólogo Gilberto Freire, numa "população inchada"
pessoas. Isso representa toda a população da Argentina
que não é urbana e nem rural, -com a perda dos valores
(27 milhões, Paraguai (2,9 milhões) e Uruguai (3,1 miculturais do meio onde viviam e sem condições de assilhões) juntos_, A nossa população com menos de 13 anos
milação a uma nova cultura, transformando-se numa
equivale à população desses três países!
população marginalizada, fator de tensão social.
NUo procede a tese de que é necessário o crescimento
TABELA I
rápido da população para ocupar espaços vazios. A Chi·
Maiores Países do Mundo em Extensão Territorial
na tem a maior população do globo ( 1.030 milhões de
(Em ordem decrescente)
habitantes)_ que se concentrou no Leste, Sul e CentroOeste, encontrando-se, no Norte, espaços vazios.
I - URSS
O que_ faz ocupar vazios demográficos é a criação de
2 - CanUdáPóTos económicos estratégicos, racionalmente planeja3 - China_
dus, o que requer elevados investimentos.
4 - USA
5 - Brasil
6 - Austrália
TABELA II

Países mais Populosos do Mundo
(Em ordem decrescente)
(Pop. de 1980 . . . . :. em inilhões)
I - China
2 - Jndiu
3- URSS
4-USA
5 -lndonésial
6-Bwsil
BmsH: populuçilo Ue l9HJ.

Os COloniZadores desejavam ocupar o territórlo para
evitar a invasão estrangeira, os saques na extensa costa,
muito comuns naquela época.
l'or volta de 1860 éram-os cerca de 10 milhões de habi·
tanteS e enfrentamos a GUei-ra do Paraguai. Isso geraY~
o fortalecimento da mentalidade natalista, estimulada
também pela economia que era sustentada na Monocultura com trabaho escravo. Havia, naquela época a mentalidade de que se deveria povoar para desenvolver e
ocupar os vazios deffiográfiCos e garantír a segu·rail.ça nacional. Abriram-se os portos para a migração externa,
glori_ficava-se a família numerosâ. Era ú"rna política cnerente, há 100 anos atrás.
Hoje a situação se modificou, A população
iriU.iiíplicou-se por 12. Estamos com 126,7 milhões de habi~a_ntes. _Entretanto, o_ crescimento populaéional não
concOrn;u p-ara ocUpar os vaiioS demográficos. A popUlação agloffieroU~se- nas áreas urhanas~ acompanhando
uma tendência universal. Há 100 anos atrãs, 2/J da população encontrava-se na zona. rural que, hoje, conta
com, apenas,30%. Na última década o feitõmeno da urbanização se acelerou havendo um decréscimo não só
percentual, mas também em números absolutos da população rUral.

1.030
684
265

223
48
126,7

O Canadá, que é o 31' País do mundo em extensão territorial ocupou, ordenadamente, seu território com apenas, 25 milhões de habitantes: l/5 da população brasi!ei·
ra. Mais uma vez ÍÍC<I evidente, a falta de consistência do
urgiirncrifO de que temos que continuar crescendo a taxas
elcvud<!_s para ocupação do território.
A existência, hoje, no Planalto Central, de uma cidade
como Brasília, polurizando no Distrito Federal, 1,4 milhão de habitantes_que somados aos da Regiã-o gecieco.
nômica do DF eleva-se a mais de 2 milhões, foi decorrêncüt. do pólo de interesse económico gerado pela construçào_da Capital, e não da mâtivação de grupos humanQ.s~cm ocupar vazios demográficos.
E quanto ao _aspecto_ sócio-económico, indagariam
m_l!itos, e esse tem sidQ o lado mais polémico da questão.
Hú quem pergunte: os pobres proliferam mais po·rquesüo pobres ou são pobres porque proleferam mais'?

Os pafses m<iis desenvolvidos do mundo crescem a taxas entre 0,8 e 1,0% ao an,o:,Estados Unidos (0,8), União
Soviética (0,9); os pobres crescem a taxas mais altas:
Bangladesh, Bolívia, Nicarágua; inclusive o Brasil, crescem a taxas próximas de 3,0%.
No ?r'!sil, as famílias de níveis de renda e cultura médias e mais elevados reproduzem menos do que aquelas
de baixo de nível de renda e de cultura.
NãO 3firmo Qlú!- haja casU.alidãdC, mas há uma c-orre_lação entre nível de renda e tamanho da prole; entre o
nível de -desenvÓivimento -e crescimento demográfiCo.
0 Cu-nadá, que já serViiJ-(je" àe-mplo para evidenciar
que a ocupação dos vazios demográficos não decorre do
crescimento populacional, presta-se a evidenciar que o
tumanho da população não é decisivo para o de:~envolvi
mento económico. -o cidadão canadense desfruta da segunda renda per capita do Planeta e o Canadá, com 25
mllhões de habitantes, está entre as 5 maiores economias
do mundo.
A tese de que o cres.cimento acelerado da população
faça crescer, na mesma medida, o mercado interno não
procede. Se procedesse, a lndia, com 690 milhões de habitantes teria o mercado interno mais vigoroso que o dos
Estudos Unidos e du União Soviética. O poder de_compra e de consumo de um cidadão americano é equivalente ao de trinta indiano·s. A India, com uma população
três vezes maior que a dos EUA, tem um mercado interno dez vezes menor.
O mercado interno é fortalecido, sim, pela maior capacidade uquisitiva du população. Isso significa que o pleno emprego, bons sulários e umu distribuição mais justa
da renda nacionul é que concorrem efetivamente pani.
fortUiêc~r o mercado in_t~rno, a~sim__ çomo Outra~ medidas que-venham alterar o fluxo dos investimentos econôm[co.<i.
_
Vamos tomar, agora, uma outra questão que tem. sido_
levantada 'para defend-er um CriscimCntO rápido das populações.
AlegaÇ-ões referentes à Segur_u_nça __ Nacional têin sido
usadas, ainda hoje, como argumento de muitos para
uma política natalista.
Há de se lembrar, entretanto, que a segurança é algo
muito mais abrangente que a defesa e que passou a época
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da luta corpo-a-corpo para defender-se das agressões do
Na últirri1Q~-r~IrU,_ Utl} 1_!]-q"tiietO-COnferencistà que pasinimigo. Não estamos mais f'!a época do sabre e da espaso_u 15 anos ause_nte do Brasil, entre a Bolívia, Cuba, Euda.
rop~~ _e -~o~cou, não sei se cUsteadO pdil. Internacional
<? Po?er Militar, que-responde mais di'i'etain-ente pela
Socialístã;- C:OrTipUrecetca-cõ-missão-de Educação desta
Segurança Nacional, não pode ser ava!iado, apenas, pelo
Casa Pilra levantar os problemas da Educação Brasileira.
Embora admire o interesse pelas questões educadoseu __efetivo. Hã indicad_gres n"ão mensuráveis que são de
grande peso na capacidade da Força Militar como 0 M~O..:
na is, sinceramente não a-credito que um tltulo de exral Militar, o gnm de_instriição, adestramento, capacidaMinistro da Educação por 9 meses habilite alguém a se
de do Alto Comando, g~au de integração das Forças Arconsiderar educador. Eu faço distinção entre professor e
·
educador, e acredúo que, da mesma forma que um Lenmudas, assim comO o ãpOio da opinlào pública.
Na atualidade, a capacidade militar está na dependêngruber não pode dar aula de medicina como médico, por
cia direta do fator tecnológico; os ~utpamentos bêlicos
mais interessado que esteja e'm resolver os problemas de
passaram a evol_uir com crescente rapidez, beneficiandos<"f(tde do Pais, assim também um etnólogo não poderia
se de novas tecnologias produzidas, graças às notâVds
falar, como educador, dos problemas da educação nadodescobertas da ciência,
__
= --e- ,-~ n:1\.
Exemplo do que afir~~~~s f~i-~o~fiii~-~nlre ls~~e·l~
- O conferi!itcista re"petia um surràdo chavão muito. caos países árabes nos .ã.nos de 1953ji~66JW73. lsrae.l,
nhecido: "A educação brasileira é a vergonha nacional:
0
com efetivo militar muitas vezes menor, mas COm ho,__
m~túõ~Oas c_trarú;;:as_!!l~ffiCUiadas nã I• série do (9 grau
mens altamente qualificados em combate, usando arsenão conseguem passar para a 2• série: "Nosso sisfima
nul bélico e os recursos mais avançados da tecnologia ar~
educacional é perverso"mamentista, impôs fragorosa derrota aos adversárioS.~
_Estas_rr<~:ses_~de_ efeito,_e~am o ponto alto da exposição e
chégavanl ~-~ljlpreSsio~a·r aõs presentes. Claro, realmenPor outro lado. a Segurança N~ional é muitõ-fuatS
-abrangente que a ídéía de defes_a contra agressõesC.s_tr~n.:- --- w·aeSiansríca é-chocante: ·- -geiras e as razões de insegurança podem ser de ordêffi
- -ESSã ariáiiSe-me faz kinbrS:r a ·velhidiiStOría·-do grupO
material, cultural e moral. Constitui motivo de insegu~
de cegos que iam por uma estrada e ouviram um ruído
rança nacional, por exemplo, a escassez de recursos~ di fi~
da afii'õxifn.aÇão de um animal: diziam uns para os-outros: tratawse de um animal enorme pelo ruído que proculdades firiiútceíras, o desemprego, a ignorância.
duz ao se movimentar pelo solo. Ap-roximando-se do
Assim sendo, não há, no Brasil de hoje, razões para se
defender uma política natalista por motivo de Segurança
grande animal e de seu condutor os cegos pediram para
Nacional.
tocá-lo. Um segurou a tromba, outro a pata, oUtro a oreEliminados os argumentos mais freqUentemente lelh<1. Enfim, perguntaram ao condutor como se chamava
vantados em favor de uma política natalista, passemos a
aquele estranho animal. Disse-lhes ele: é um elefante. Os
analisar o reverso da.questàQ..
cegos segui mm ·seu caminho. O que tocou a pata dizia:
Os fatos demonstram_ que é ç:hegada a hora de um rea~ eldante se parece com uma palmeira: é cilíndrico e alto;
jus te na percepção política da questão populacional, ·
-o que tocou a tromba dizia: _não, o elefante se aprece com
um:.t enorme serpente; o que tocou a orelha dizia: absoluAssim como a todos parecia justO e éticO de parte do
Estado, há cem anos, estímulãr 0 povo a procdã"r para
tamente,_ o_ elefante se parece com um enorme abano.
ocupar vazios demográficos, para aume-ntar OS braços
Q_~~· ~en.hor.a.s .e Senhores, quem analisa as estatísticas
para o trabalho em favor do fortalecimento da economia
-· nacional, pura engrossar as fileiras d0-E:Xércit.o para as éeducacion_ai!t, isoladamente, Sem_ coinpará-l_as com asespecas de guerra, hoje é tambémjLi.sto e éti~o_ que, modifi~
tatí~ticas populac~onais, qu~~ estabelece parale~o. entre
c:uda a re_ali_dade nacional, possa o Estado esclarecer ao
o_s!Ste~a educacton.al bras,letro com o çfa Bohvta, do
povo sobre as novas necessidades ciue_ se desenham n<t-- ---- -Uruguat ou Paraguat, assemelha-se ao cego apalpando 0
conjuntura nacional, pois é dever do EstadQ_zelar pelO ----elefant~.
. .
O numero de estudantes que as escolas br_a,~Iletra~
bem-comum dos cidadãos.
Na atuali__d_ade, é preocupante o fato de~ 25 a 30 milhões
abrigam equivale a !ada a população da B_olívia [5,5_ rn_i~
de brasileiros encontrare!llw_se subempregados ou desemlhões), Paraguai (3,1 milhões), Uruguai (2,9 nillhôe$),
pregados. Se por um lado a criação de novos empregos
Nicarágua (2,7 milhões) e Cuba (9,7 milhões),juntos, e
exige aplicação de vultosos investimentos econômicos
teríamos que somar ainda toda á população da Dinapor outro atender as medidas de emergfonCia co~~
marca (5,1 milhões).
seguro-desemprego, bónus-alimentação e assistência às
A. evasão escolar tem outras causas. A educação é um
famílias dos desempregados exige disp"êndio de elevadas
subsistema do grande sistema social. Ela se entrelaça
somas de recursos_
com ouiru_ \'JI.riãyeis no campo social, entre as quais as
Jsso, no momento de recessã_o económica, preocupa acondições sócio-econóniicas dO educando _e de sua
todos: o desempregado e sua família, os empregados qU:e
familía: do seu_ meio _social e das suas condiç~es sóciotemem perder o emprego, os empresárioS, o Governo, q_:s:
económicas; a demanda de vagas, o crescimento da c_lienw
políticos.
tela, disponibilidade de recursos para atendimento da
derrianda.
Preocupa-nos, como politica, o fato de elevar-se, a
Para cada 40 bebês que nascem, necessitamos de uma
cada ano, a demanda de emprego com 1,5 milhão de josala de aula na escola de 19 grau, outra na de 29, meia na
vens cheios de necessidades, de esperança e com dí_reito
universidade, cerca de 8 professores nos três níveis de es.ao emprego, e dentre eles muitos vão encontrar as portas
colaridade, um leito hospitalar, oito casas populares,
fechadas para o trabalhO.
sem enumerar alimentos, vestuãrios, remédios, que lhes
Preocupa-nos a_ Qívid<J. social, que é o acúmulo de c_adevem ser assegurados através-de uma estrutura sóciorências, o crescimento do núm_ero_daqueles a ciuCm fal~
económica organizada e estável.
tam as condições mínimas de vida c_ompatíveis com a
N~S_ úl!im_os 13 anos, nossa população cresceu 34 miw
dignidade humana. Isso se evidencia no setor__da Edu~
cação.
lhões de hãbítantes. E esSe crescimehto é m_aior nas_âteãs
Na condição de poHtica e educadora, com _militância
mais pObres.
dt: 15 anos, sinto-me à vontade para analisar os probleExemplo" aisso é a nossa cidade vizinha, a ceilândia
mas da educação brasileira no contexto da questão deque teve origem de Campanha de Erradicação- das lnva~
·-- --mográfica.
- --sões, d~í o nome Cei!ândia. NQ Distrito F~eral, é a cidade cUja-população apresenta o mais baixõ nível de ren0 atendimento do nosso sistema educacional apresen. da. C_om 12 anos de existência, encoOtra-se com 300.000
ta índicadores críticos. Em números absolutos; ele 3ti0w
habitantes e _c_o_m a mais alta taxa de natalidade do munw
giu uma magnitude notãvel. As nossas escolas de i9 grau
do e O ma1s elevado índice de filhos por casal: 7 filhos
abrigam número de alunos equivalente ao dobro da pow
por casal, sendo que a média brasileira é 4,3 e a média
pulação total do Brasil em 1882, ao total dos habitantes
nos países desenvolvidos é menos de 2,0 (EUA- 1,7).
no infcio deste século. Nosso Sis~eina Educacion:if a"brj:.· Agõra;-se~-ntJrvefhos justamente- onde está a popuga, hqje, mais de 30 milhões de_ alunos,_ n-q_s três irauS d~~--.
lação mais carente, de mais baixa renda, 7 filhos porcaensino. Entretanto, em números absolutos, temos mais
s-al, realmente é uma situação que nos preocupa.
analfabetos do que tínhamos há 70 ano·sHá -n-o
Ninguém. ignora que ã primeíra infâncià é decisiva na
Br.tsil, segundo a FIBGE, 25 milhões de analfabetos: com
mais de 9 anos; cerca·de 19,5 milhões acima de 15 anos.
vida áe- fádo ser humaryo~ Nos primeiros 4 anos de vida
·
,Isto realmente é uma situação de calamidade.
ocorrê ã formação _de mais de cinqu,eitta iior cento do
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Céi'ebro da criança, e células nervosas desSe cérebro deseq:tpenham, direta ou indiretamente, as funções da me~
mória, da inteligência, da emoção, do controle motor. O-processo de desnutrição ou mesmo de subnutrição pr-ow
vaca lesões, diminuiç~o o~ enfraquecimento destas células. resultando em bloqueio no desenvolvimento mental
que se refletirá no_social; daí as pobres crinças mutilada~
-mentais, que não ap-rendem, que não conseguem passar
da 1~ para a 2• série do 19 grau.
São essas crianças que não aprendem, porque, dentro
do atual_ siste:ma, junto com as outras crianças, estão
numa situação tremendamente difícil. Elas estão numa
desvantagem enorme, e não é só no Brasil que acontece
isso.
Nós acompanhamos pesquisas, estatísticas, realizadas
em países desenvolvidos. A repetência nos paises desenvolvidos é se_mpre muito maior nas famílias mais numerosas.
E engana-se quem afirma que a mulher pobre tenha 7
ou 10 filhos pela sua livre opção e com pleno conhecimento de causa.
E!~ os concebe, prejudicando sua saúde e a dos filhos
também, por ignorância e por falta de acesso aos meios
de controle_ de--fertilidade. A burguesia e a classe média
brasileira inserida na faixa de níveis mais elevados de
renda e de cultura planejam sua famítía. Dar por que
afirmo que perversidade é, sim, negar às camadas de baixa renda as informações, a orientação e os meios de planejarem sua família.
A análisé da questão populacional implica, obviamen~
!_e, o_debate d~ natalidade. ComO, durante vãrios séculos, a Igreja se posicion-ou favoravelmente a uma política
natalista, coerente há cem anos com base no estudo
bíblico - "Crescei e inultiplicai-vos", tem sido comum
arguir--se ã pdsicão da Igreja quanto à questão.
_No Bntsil, setores da CNBB e elementos do clero prow
gressista têril aificuttado decisões políticas no sentido de
uma política populacional compatível com a realidade
_ brasileira.
Através-dÕ }Õi-"Õal O São Paulo e declarações à grande
imprensa, seus porta-vozes transmitem mensagem nataw
lista e fazem patrulhamento da política populacional que
o governo possa_adotar. Afirmo isso com base em elementos concretos que aqui estão à disposição dos senha~
res.
Na Fi'ança, após o término da Segunda Guerra Ml!-ndial, parte do clero católico pregava, através dç "homiw
lias" e pastorais" a necessidade do aumento populacionaL A campanha natalista fundamentava-se na ordem
bíblica: "Crescei e multiplicai-vos".
Na época, o filósofo e ensaista francês Emanuel Berl,
no seu livro "La Crise du Double Progressione" relatou
exaustiva pesquisa que fizera, para conhecer me[hor o esc-udo bíblico "Crescei e Multiplicai-vos" e concluiu:
··oevemos ·desconfiar cautelosamente dessas doutrinas.
Numerosos fatoS as contradizem, Deus abençoe as
famílias numerosas, mas não deu muitos filhos nem a
Abrahão nem-a lsac, nem a Moisés ou Elias, muito menos ·aos apóstolos, entre eles o próprio Paulo. Também
não os deu aos santos nem às santas mais festejadas, Q
mesmo aconteceu a outras figuras dq mundo antigo: Sócrates parece que não deixou filhos, nem Péricles ou Alexandre, o Grande. César foi pai, apenas de um Cesário,
de quem nem se fala. Marcos Aurélio, igualmente, não
deixou descendência e, no mundo moderno, não se vêem
descendentes de Dante, de Descartes, de Spinoza, Kant
ou Nietszche." Pôde o filósofo francês deduzir, final~
mente, considerando que as mensagens bíblicas são reportadas através de linguagem figuradã., aforismos, metáforas, que a expressão bíblica significéJ "Crescei" espiritualmente em direção a Deus e .. multiplicaiwvos" em
_amor, caridade e- aÇões dignas.
Consultamos especialistas bíblicos que nos asseguram
que tal expressão não pode servir-se de plataforma de
política natalista, nem indicar que Deus possa desejar
que o ser humano prolifere como moscas. Prova isso o
fato de Ma da, mãe de Jesus Cristo, segundo os ensinamentos da Igreja, foi mãe apenas-uma vez.
E, os franceses continuam filósofos. Um Padre francas
Hubert Lepargneur que se encontra há 25 anos no Brasil, Teólogo especializado em Etíca, professor durante muíw
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tos anos no Convento Dominicano de Perdizes, em São
Paulo, há vários anos devotado à assistência-religiosa em
hospitais e maternidades, em seu recente livro "Demografia, Etica e Igreja", interpreta a ordem bíblica "crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a" comu-·uma obrigação impHcita de dominar a terra de maneira
humana. E dominar a terra, de maneira humana, para
ele, é evitar a geração de mais cidadãos do que aqueles
cujas necessidades essenciais possam ser providas. Diz
ele: "É simples respeito pelo homem, pela vida dos vivos,
não convidar mais hóspedes do que cabe na mesa, na
casa ou na comunidade".
O Padre Lapargneur cobra da Igreja a admissão de
que, tanto quanto ela própria, ao-Estado- cabe o direito
de enfrentar o desafio demográfico. A demografia é uma
questão que interessa ao bem c-ommrr-da nação. Ora, urn
preceito da Igreja diz exatamente que cabe ao Estado
cuidar do bem comum da nação. Assim, o planejamento
familiar é um direito do bem comum da nação. Assim, o
planejamento familiar é uin direitO do casal e dei Estado,
em nome do bem comum e do respeito à vida, deve colocar à disposição das classes inieriOiizadas_as informações
e os meios com os quais possam controlar a natalidade.
O Padre Lapargneur afirma~c ãtõdã. suspeitar qUe posiçõeS natalistas da Igreja na Polónia e na Irlanda, na época do Papa Paulo Vl, visavam assegurar a superiOridade numérica dos c"ató!icos sobre os Protestantes ou comunistas. E acrescenta ele que "uma Igreja incapaz de
converter adultos não é capaz-de reter os filhos que nela
nasçam."
Na Carta Encfclíca Populorum Progressio, divulgada
em 1967, o Papa Paulo VI, reconhecendo a gravidade do
problema da explosão demogrã.fica que ocorre nos dias
de hoje, admifíu que os goVij~_os:- podC:m intervir na
questão de maneira moderada.
"É bem verdade que um crescimento demogrãflco acelerado vem, com demasiada freqUência, traiei novas dificuldades ao problema do desenvolvimento: o volume
da população aumenta muito_ITlakrapidamCn'te que -o:s
recursos disponíveis, e cr1a-se uma sitUação qur! pa-rece
não ter saída. Surge por isso a grând6 teritáÇão de refiear
o crescimento demográfico por meios radicais. É certo
que os poderes públicos, nos limites de: sua competência,
podem intervir, promovendo uma informação ãProPria- •
da e tomando medidas aptas, contando que sejam conforme as exigências da le.i moral e respeitem ajusta liberdade dos cônjuges.
A igreja defende a paternidade responsável. Paternidade responsável implica em ter o número de filhos no espaçamento considerado ideal, para os pais e pela ciência,
ter o número de filhos que possa criar e educar com dignidade e, depois de nascidos, assumir as obrigações decorrentes da paternidade.
Ora, determinar o número e espaçamento entre os filhos é direito do casal; a Igreja o reconhece. Isso só se faz
com conhecimento e utilização de métodos anticoncepcionais, isso é planejamento familiar. A classe média, a
população de maior renda, e melhor nível cultural, hoje,
no Brasil planeja sua 'família. A Igreja aprova o Planejamento Fam"iliar da burguesia e da_ cl_asse ~édia que Já o
pratica há mais de 20 anos. Não ·vejo por que algUns setores da CNBB queiram negar às camadas da população
de baixa renda os benefícios d_o planejamento familiar. O
envolvimento nesta questão só pode ser de caráter polítíco. E aí, senhores, eu lhes afirmo: cada macaco no seu
galho. Quem quiser fazer política, que se íiiscrr!Ve em um
partido, vá para a praça pública disputar os votos do povo.

Senhoras e Senhores, nesta fase da exposição nãO há
como ignorar a questão dos mêto~os anticoncepcio~?-aiS
-porque se eu os _omitisse, haveria na!uralnlente quem
viesse questionar. E uma questão que gera polêmica entre o casal e até no âmbito da Igreja que recomenda o
método natural e o antigo método da tabelinha.
Dizia uma professora, muito religiosa lá do meu Estado de Minas Gerais: tenho 9 filhos; os dois primeiros eu
e meu marido pedimos a Deus. Os outros sete são furos
da tabelinha. Vejam os senhores que há mais de vinte
anos a mulher vem às voltas com o problema: hoje pode,
o marido não chega, hoje não pode, chega o marido depois de assistir uma an-íma:da -p-artida do Flamengo e to-
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mar uma cerveja e quer comemorar. Clar9 gue não respeira a tabela, não vai se lembrar se a vagina da mulher
está !'.l':C<l (como preceitua o método natural) e comemora
a vitória- do Flamengo. Acaba saindo mais um gol.
No dia seguinte: o pesadelo; o mês inteiro de expectativa - veio não veio, não vem, faz o aborto, não faz.
Bem, os senhores devem saber: por culpa da tabelinha
muita gravidez indesejada aconteceu, muita gravidez de
risco, já houve brigas e separações de casais, elevação de
taxas de mortalidade infantil e muitos abortos provoca.:
dos que foram, no final, prejudicar a saúde da mulher e
onerar as contas do INAMPS, como foi ailaliSado pelo
1~' expositOr dessa CPL
O método antico"ncepdon-al rrí.ais indicado, no meu entender, é, em primeiro lugar o que-a mulher venha escolher, e que o casal aprove. Evidentemente seguindo
9rientação médica. E claro que o casal deve ser amplamente esclarecido antes_ de qualquer decisão.
Voltando ao Pe. Lapargneur, que critica as esquerdas
cristãs da América Latina por repetirem o argumento:
"Tudo quanto se opõe ao natalismo das massas latinoame-ricanas serve ao imfierialismo das multinacionais
que receiam que essas massas tomem conta das nações
mas_desenvolvidos, começando pelos Estados Unidos".
Será que essas massas desejam tantos filhos? Não é um
desrespeitoU vida, estimular uma explosão de nascimentos para servir de fermento para tensões sOciais e acabar
como tantos jovens na Nicarágua, em El Salvador, como
um molambo de pele e ossos numa vala improvisada?
Sou pela reforma sociaL Sou pela justa distribuição da
renda, mas não acredito que a solução para acabar com
a pobreza seja simplesmente redistribuir a renda ou acabar com os ricos. Eu pergunto: que renda? A dos muito
ricos que existem no Brasil? Pelo que sei eles são poucos.
Mas vamos supor que fôssemos tomar o dinheiro desses
poucos ricos e d<ir aos pobres. Isso foi feito na lndia confiscandQ as fortunas dos ffiarajás; o mesmo, na China,
quando o regime comunis_ta a~abou com os mandarins.
Ambos os países continuaràm pobres e nesses dois países
pratica-se o mais rigoroso controle da natalidade que se
conhece no munrlo:
Mais uma vez lhes afirmo: Sou favorável à justa distríbuição da renda, mas sou favorável e defendo para o
Brasil o Planejamento Familiar. A mulher brasileira
quer planejar a familia.
As esquerdas, às vezes, costumam ter outro tipo de
alegação para justificar uma política nã.talistã.. MaiS uma
vez eu quero deixai claro que nós somos favoráveis à elevação do nivel de vida dos brasileiros, nós somos favoráveis à melll()~ia de vida de toda_ a p~ptilação, à justa distribuição Oa renda, nós somos favoráveis a tudo aquilo
que resulte em beneficio à população brasileira mas somos favoráv~is, também, à implantaç-d.o pelo Governo
de um programa de planejamento famiiiar.
Sr's _e Srs, est~os fina!i;;;ando est~ exposição sobre as
implicações sócio-econômicas do crescimento populaciõiüif no Braslf. Ãntes de apresentar algumas sugestões
querti reafirmar que Planejamento Familiar é-u-m. direito
humano básico; é o exercíciO" cfa -patefnTâade responsável. Dele faz parte a utilização voluntária, e com-pferio
conheci.inento de causa, dos meios necessários à ptanifí~ção do número de filhos e espaçamento entre_ uma gestaÇão- e outra. O Planejamento Familiar não é nenhuma idéia nova:
na atualidade brasileira os casais da burguesia e da clas;se
mêdia já p!anejam a familia. ~rotina, entre as riiulhe~Cs
to"marein pílula, colocarem DIU e-fazerem laqueadura
de trompas depois do 2~>, 3Y ou 4<:> filho. As clíriicas particulares atendem as interessadas_ para esse tipo de assistência médica.
O que nós qUeremos ê que oS CasaiS de baixa renda (o~
perários e camponeses) teriham acesso a esse benefício; e
que seja respeitada a decisão do casal, .Pri_ncipalmente da
mUlher, que deve ter pleno conhecimento de causa e re~
ceber a assistência médíCa que for ~necessária.
Pafã que o PlanejarJ;lento Familiar em nosso País seja
um programa democrático, instrumento de promoção
socjal e da saúde da mulher, de amparo à infà11cia e proteçüo à família; para que o Planejamento Familiar concorra para o bem-comum, colocamos alguns pontos que
consideramos de vital importância para sua implan~
taçUo.
1.- Há necessidade de formação de uma atitude consciente coletíva, no Brasil, frente ao fenômeno da repro~

duçUo humana_ gue, em nível de casal_ se traduza na paternidade responsável.
_2- Q _Planejamento da prole é um direito humano
básico e.u decisão cabe ao casal que deve_eslar amplamente esclare~ido cofn relação às obrigações decorrentes
·da paternidade, do mecanismo da reprodução humana e
dos mêtodos de controle da fertilidade e das implicações
da natalidade _no âmbitO da família e da sociedade.
3- Cabe ao Estado proporcionar ampla informação
no se-ntiâo da forffiaçUo du meittalidade da reprodução
responsável, da paternidade responsável, do mecanismo
da reprodução humana, -do c_ontrole da fertilidade, e das
implicações da natalidade no âmbito da família e da sociedade, assim como proporcionar os meios que possam
ser solicitados por casais de recursos -reduzidos para controle da fertilidade.
4 - Diante disso, uma ação nesse sentido, transcende
o âmbito do Ministério da Saúde. Há necessidade de um
órgão subordinado à Presidência da ~epública que coor~
dene os esforços conjuntos dos Ministérios da Saúde,
Educação, Justiça, Trabalho e Previdência Social.
Acredito, como Política e Educadora, no grande e importante papel da Educação que poderá prestar inestimável serviço à nação brasileira, no alcance deste objetivo.

Por tudo isso, senhoras e senhores, é um dever cívico
de Jodo cidadão consciente deste País, independente de
partido político, matiz ideológico, credo religioso ou_
condição social apoiar um Programa de Planejamento
Familiar no Brasil. Acredito que o Planejamento Familiar beneficiará a todos, principalmente, a populacão de
baixa renda. (Muito bem! Palmas._)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Senadora EuniCe Michiles, V. Ex• deseja faztr alguma consideração
sobre a exposição da Prof" Ana Maria Mendonça?
A SRA. EUNICE MICHILES- Sr. Presidente, desejo _fazer apenas uma consideração à Prof" Ana Maria
Mendonça. Antes, porém, desejo parabenizá-Ia pela brilhante exposição que fez.
Mas, apenas quero dizer que me parece absolutamente
clara, cri'stalina a necessidade urgente da implantação de
um programa de planejamento familiar no País. Acho
que está faltando um pouco, talvez, de civismo, porque é
um programa que não traria, vamos dizer, resultados
imediatos, não traria uma promoção política imediata e,
lamentavelmente, nós políticos não podemos nos afastar
da situação de termos sempre o nosso eleitor abas!ecido
do serviço <!ue nós preciSamos preStar.
Então, eu lhe pergunto: o que nós poderemos fazer,
porque. na verdade, um programa desse nível, dessa qualidade, seria um investimento malar também nos recursos humanos, sena· inVestir no -povo e, por isso rriesmo,
não haveria um retorno político muito râpido. Era esta a
consideração que eu gostaria de fàzel- e também perguntar o seguínte: nós Sabemos que um programa desse nível
tem o seu resultado ótimo, de certo modo, a longo prazo.
Mas, existem aJg_uns resultados, que seriam mais ràpi~~
dos. V. s~ poderia expor alguma coisa que poderia vir assim, a médio ou a curto- prazo, num programa ·desse
n~vf?_l_,: d.~~a qualid~de.

A SRA. ANA MARIA MENDONÇA- Senadora
Eunice Míchiles, agradeço pelas suas colocações _e quero
inclusive aqui, mais- uma vez,-reafirmar nossa posição,
que já foi dita, há uma semana atrãs, em apoio àquela
sua proposição, no sentido da criação desse programa de
planejamento familiar. Eu tenho que cumprimentá-la.
Senadora, por essa iniciativa, por essa atitude corajosa,
por essa atitude em defesa da mulher brasileira. que realmente repercutiu muito favoravelmente, porque a mulher brasileira quer planejat a família. Mas, sobre os beneffcios mais imediatos, é como disse, os betleficios virão, a curto prãzo alguns, e a mais longo prazo, QUtros.
A curto prazo, evidentemente, nõs teremos um beneficio
para a mulher, terCmos a redução do número de abortos
clandestinos, po_r_que hoje já se calculou em cerca de 75
mil abortos clandestinos no País. O aborto é o resultado
de uma gravidez indesejável. Eu considero que isso, pelo
lado da mulher, é -orna das primeiras vantagens de um
programa de planej.amento familiar, que venha a esclarecera todos, em termo de C9rihecimento do corpo, conhecimento da sexualidade, como usar o próprio corpo, e
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também, de colocar à disposição dessas pess-oas, os
meios para controlar a fertilidade. Eu acho que o maior
benefício que nós teremos para a mulher é diminUir este
pesadelo de ter que fazer um ãóórfõ; que é uma coisa dolorosa, com implicações em termos criminais.
Por outro lado, há os problemas para a saúde d~
pria mulher, da maneira como têm sido feito os abortos.
De forma que eu considero, como primeiro benefíci~ de
um programa de planejamento familiar, a redução do
número de .abortos, e isso vai beneficiar diretamente à
mulher. Agora, existem outros benefící~ que advirão;
evidentemente, as camadas da população que querem
apenas dois ou três filhos, Jogo no ano seguinte, jâ terão
a oportunidade de evitar um novo nascimento, que, naquele momento, para aquela família, não era conveniente, o próprio cttsal não queria mais um filho. Então, isso
vai reduzir, naturalmente, em gastos da própria família,
que teria que dividir mais ainda sua renda peq-uena. E,
em termos econômicos isso reflete no melhor atendimento hospitalar à gestante. t uma economia, porque o
aborto clandestino ac_aha. _indo para rede pública, e, a
mulher é assistida na_ rede pública hospitalar.
Como eu sabia que teria cjue fazer essa exposiçãO hoje,
eu fiz questão de ver mais uma vez- eu tenho visto istO
frcqilentimente- mas fiz questão de, nessa semana, ir à
Ceilândia, ir lâ, ir à maternidade da Ceilândia olhar, visitar, conversar com aquelas mulheres que estavam ali.
Passei uma hora na maternidade nova que foi inaugura-da na Ceilàndia. Em uma hora, íssó foi nà sexta-feira;
entraram vinte gestantes para dar à luz, e conversando
com a Primeira Dama do Distrito Federal, Dona Zeny_
Ornelas, ela informou-me- que, há Poucos dias atrás, estava muitíssimo satisfeita, porque inauguraram uma creche nova na Ceilândia. Estavam felizes, porque aquela
creche iria acolher um número razoâvel de _crianças. No
dia seguinte, o Secretário de Saúde telefonou para Dona
Zeny,-lnformando-a de que a capacidade da creche já ti~
nha sido ocupada, porque, em vinte quatro horas, nasceram quarenta crianças. A média tem sido vinte e quatro
crianças em vinte quatro horas, mas nesse dia acho que
ficaram muito satisfeito por causa da creche, nasceram
mais.

Pró-

O .SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
constderação, SenadQ!'il? Senador Cla\J<iionor Roriz":rleseja fazer alguma pergunta ou consideração sobre. ..?
O SR. CLAUDIONOR RORIZ- Estamos acampa~
nhando as exposições nesta Comissão, e cada protlUncia-mento está me deixando um vazio, talvez porque a área
deste vazi"o· não tenha sido chegado aqui ainda, mas eu
pergunto à companheira Ana Maria, se ela tem conhecimento de, ao lado do planejamento familíar proposto, se
existe uma conscientização do plano econômico, para
que se mude também a filosofia, para que se também tenha um planejamento em cima desse pequeno de que
tanto falam aqui, desse mais necessitado, a respeito de
salários. Quer· diz_er, se o problema social, financeiro,
econômico estaria também dando os seus passos largos
ao lado do planejamento familiar específico, comó dos
fatores de controle de demografia. Eu queria perguntar à
nobre depoente, se ela tem conhecimento, também, de
uma conscientização do plano econômico do País, para
que acompanhe esse planejamento familiar.
A SR• ANA MARIA MENDONÇA- Nobre Senador, nós partilhamos também com V. Ex~ da preocu--=-pação de que haja realmente este interesse efehvo e de
que haJa ações concretas, e de que também essa variável
seja acrescentada no planejamento global. Eu considero
que o planejamento global envolve uma série de variáveis. O lado econômico, evidentemente, é de irande -in:tportância. Nós consideramos que o planejamento familiar é parte de um grande plano de Governo, que naturalmente terá que se voltar para todos os aspectos, para todas as variáveis qUe dizem respeito à política nacional e
ao bem comum do brasileiro. Esse ê o meu pensamento e
eu somo com V. E:v, Senador, no sentido de que -realmente essa parcela de contribuição, que" TI.ós estamos
querendo dar no campo do planejamento familiar, também seja oferecida, que também seja levado aos órgãos
políticos de deciSão uma política econômica-C:iUe venha
realmente beneficiar os mais carentes.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
consideração, nobre Senador?
O SR. CLAUD!ONOR RORIZ- Eu queria só perguntar, particularizando essa parte aí, nós não estamos
criando uma imagem de que o planejamento fami'Jiar estaria como um apêndice do plano económico?
1\ SR~ ANA MARIA MENDONÇA- Eu acredito
que está inserido dentro de um planejam.ento global. Se
há. esta preocupação manifesta em vários setores políti~
cos, no sentido de adotar o planejamento fami1iar, Senador, já faz parte de um planejamento económico para benefk:ia_r ess~ população de mais baixa renda.

O SR. CLAUDIONOR RORIZ -Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
rergunta, nobre Senador? (Pausa.)
Com a palavra o nobre Senador Almir Pinto, Relator
da Comissão.
O SR. ALMIR PINTO- Dona Ana Maria, eu desejo
adiantar aqui os meus parabéns, pela brilhante conferência que a Srf fez, fornecendo ex.celentes_suOsídios ao relatório que teremos que traçar ao final dos depoimentos
prestados a eSsa Comissão. Quando eu via V. Ex~ traçar
a sua exposição, teve um momento que eu até pensei que
V. Ex~ teria feito a Escola Superior de Guerra, porque
falou com tanta precisão sobre o problema de Segurança
Nacional, a importância para a Segurança Nacional o
aumento populacional do Brasil. Citou Israel, o seu preparo bélico e sua inteligência e o que ele fez em relação àqUeles patSeS mais--pOpl!losos- Contra os quais -venceu
sempre as guerras e até a Guerra dos Oito Dias. V. Ex.•
t!POntou o problema da população e o espaço territorial,
depois falou sobre o pólo econômico, dando a entender
que nãcr se pode haver população grande ou pequena
sem um Pólo econômico·desenvolvido. b natural. Também abordou o aspecto sócio~econômico. Depois tocou
num ponto muito polêmico que foi o-_ "Crescei e
multiplicai-vos" da Bíblia. Crescei para Deus e
multiplicai-vos nas virtudes. Atê recordo-me que as virtudes representam muitõ na nossa vida, senão tudo. Co-nheço uma história ouvida na minha infância e na minha
juventude, Depois do dilúvio, houve uma grande festa
no céu. Compareceram todas as virtudes, a bondade, a
humilda9~:, a_simplic_idade_e a gratidão. Enquanto todas
as virtudes se divertiam, ali no canto estaVã a iratidão".
Finalmente, ao terminar a f~t:a.-uma das VirtUdes dirigiuse à gratidão. Foi exatamente aquela virtude do dar, do
fazer em beneficio dos outros, da bondade. Então, ela
disse: "gratidão, estou achando uma coisa esquisita, enquanto todas nós nos dívertinloS, vocêestã aí num canto,
não partic:ip"ou da nossa festa. Por que você não vem conosco brincar neste lazer, após o dilúvio?". A gratidão
levantou-se e deu a mão à bondade. Então, dizem_que
talvez tenha sido a única vez que a gratidão agradeceu.
É- muito dificil o agradecimento.
Maís uma vez quero parabenizar V. Ex• e irei mirar o
máximo possível no seu trabalho ao elaborar o relatório,
no que concerne ao problema familiar e àquele pensamento há pouco abordado no plenârío do Senado pela
Senhora Eunice Michiles.
V. S' falou que precisamos de uma política oficial de
planejamento.
_t\f.llO_ que o GoVer-no está muito interessado nisso. Ele
eSta-eSj)erã-rldo o pronunciamento desta Comissão. Tent1o-(JUase ce_rteza de_ que o Governo espera o relatório.
Si.nto can~aço pelo peso em m-eus ombros de ter que
ofe.r.e,cer o r~Latório d~-st(!. Comi_ssão, mas_~peró-que pos~
sa, em .alguma coisa, ajudar o plano ofiCial do Governo
nõ sentido de traçar para o Bra.sil_ uma polttica de planejumento familiar.
Irei devagar. mas sinto que posso colher muita coisa
do seu depoimento para o nosso relatório.
Mui to obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Professora
Ana Maria Mendonça,
Gostaria V. S• de usar da pa\avra1
-- A~SRA. ANA MARIA MENDONÇA- Não, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Antes de en~
cerrar a parte de depoimento da Proft Ana Maria, queria
fazer duas perguntas objetivas.
v. s' demonstrou no seu depoimento que ê partidária
dó planejamento familiar. V. S' dá prioridade a uma
ação imediata pelo meio da ação medicamentosa e cirúrgia, como um freio limitador da proliferação, ou prioridade-à -educação inte_nsiva e ostensiva, propondo às autoridades e à União recursos substanciais para educar as
populações, no sentido de que elas sejam as mentoras de
suas próprias limitações familiar?
A SRA. ANA MARIA MENDONÇA - Eminente
Senador, agradeço muito essa sua colocação, por mais,
às vezes. que coloquemos a nossa posição, normalmente
pode prevalecer alguma·dúvida.
Posso lhe afirmar que vejo o planejamento familiar
não como freio que se coloca principalmente para a população mais carente, para que ela não tenha mais filhos.
Vejo no planejamento familiar a abertura para o exerci~
cio de um direito humano básico, por sinaljâ incorpora~
doU Carta das Nações Unidas. Vejo no planejamento familiar principalmente o sentido de democratizar. os
meíos- de controle de fertilidade para aque~a mulher mais
necessitad_a, porque, na verdade, os problemas acabam
caindo sobre a mulher, para que ela possa planejar melhor a sua família. Quanto ao problema da prioridade, se
dou prioridade à assistência médica, fornecendo os
meios, ou se dou preferência à educação, o que posso dizer é o seguinte: educar e concientizar, colocar a pessoa
naquela expectativa, naquele desejo de planejar a
famüia, e negar a essa pessoa os meios, isso ê cruel. Então, sou favorável que se proceda à informação, à edu~
caÇão, mas que se dê também os meios. Não sou daquela
opinião que só o es-píritO é válido e que o corpo merece
menos atenção. Acho que temos que cuidar do espfrito,
mas também temos que cuidar do corpo, porque a condição do corpo também reflete no espírito. Acho que
ambos devem ser tratados com igual respeito. Um programa que venha beneficiar tai1to a educação quanto a
oferta de meios e métodos para o controle da fertilidade.
-d'SR. PRESlDENTE (Mário Maia)- Só para concluir a minha colocação. Então a Professora acha que
são ainda alocados__ muito poucos recursos para a educação da nossa população?
A SRA. ANA MARtA MENDONÇA- Eminente
Senador, como educadora sou uma defensora da edu~
caçào para todos e, para educar a todos, necessitamos de
mais recursos.
O SR. CLAUDIONOR RORIZ- Queria mais uma
vez voltar ao enfoque: se damos a educação, se damos a
comunicação, precisamos dar os recursos. Então, volto
Uquela parte: salários condignos- para as pequenas populações.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Uma pergunta à edu.citdQra jâ fiz, agora vou fazer a pergunta à mulher: Sabe-se que nos Estados Unido_s_, atualmente, existem mais de 8 milhões de homens vasectomizados, usando, entre os vários métodos, esse método para a limitaÇão da família. A nobre depoente, como mulher, acha
que tanto ã. mUlher Corrio o homem devem se sub1_Tleter a
intervenções cirúrgicas, quando o casal assim resolve
usar esse método para limitaÇão de filhos, ou acha que o
homem coino a mulher contribuem já com a sua matri_z e
o aleitamento e todos os en_cargos da maternidade, acha
que o homem deveria dar esse sacrifícío, quando a
família resolve fazer uma limitação definitiva da prole? S
pela vasectomia oU pela laqueadura?
A SRA. ANA MARIA MENDONÇA - Eminente
Senador, nós entramos numa área que a decisão é única
e exclusivamente daquele que vai receber no própriO corpo qualquer tipo de int~rferência, que a ciência coloca à
disposição no sentido de controle da fertilidade. Aí eu
me permito parar edizer. A decisão é livre, da mulher ou
do homem, isto é um direito que cada um tem à liberdade de_es.oolher. desde que seja preparado, que esteja esclarecido, que esteja antecipadamente com todas as informações necessárias para a tomada dessa decisão.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maial- Eu agradeço à
Prof" Ana Maria o depoimento que acaba de nos fazer, e
quero, como Presidente da Comissão, parabenizá-la porque o seu depoimento nãó foi um sim'ples depoimento,
uma simples resposta a questões, foi uma verdade,ira
conferência, que nós acolhemos e que servirá de subsídio
valioso para a conclusão a que a ComiSsão chegará sobre
o assunto.
~
_
______ _
A SRA. ANA MARIA MENDONÇA- Muito obrigado. Senador, muito obrigada,_Senhores, por terem me
ouvido.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- EntãO, temos
cinco minutos de descanso para passar à segunda parte e
ouvir o depoimento do Deputado Os_car_ Alves_.
(A reuniãO fOi su.spenSa Por 5 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mâdo Maia)- Está i'einicia~
da a reunião.
Concedo a palavra ao Deputado Oscar Al~es, ex-~
Secretário da Saúde do Estado do Paraná, DOutor em
Ginecologia-e Obstetrícia. Arl~_es que Oâepoen.te faça sua
exposiçã?• peço·que faça o jura·mentQ de prax.e.
O SR.,OSCAR ALVSS- Juro, Como dever de consciência, dizer toda a verdade - nada omitindo do que
seja do meu conhecímento- sobre quaisquer fatos relacionados com -a investig'ãção a cargo·- dessa Comíssão
Parlamentar de Inquérito, que investiga problemas vinculado-s· ao aumento populaciOnal brasileiro.
'
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo· a palavra. então, ao nobre Deputado Oscar Alves, para expor os seus pontos de vista.
O SR. OSCAR ALVES -Sr. Presidente, Srs. Senado~
res, Sr's e; Srs, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade que me dá esta Comissão, que está desempenhando um papel de alta relevância para o desenvolvimento não s·ó no'campo da saúde e bem-estar social, mas
também no campo sócio-económico- e sócio-culturafdéSte País, marcando c-omo uma estaca na história do Brasil
uma_ posição e um momento_muit_o impcrrtante, para qüe
realmente se definam as diretriz:es para uma poUfica nacional de família e de desenvolvimentoL
Ao receber esse convite, fiquei muitO satisfeito etri poder aqui apresentar uma modesta experiência que realizamos no Estado do Paranã, quando Secretário de Saúw
de e Bem-Estar Social daquele Estado, e é com essa inw
tenção que aqui estamos para apresentar aquela pequerla
experiência..
- ---- - Como médico e ginecOlogista obstetra, procuramos
nos dedicar, durante muitos anos, desde a nossa fo_rw
mação profissional em 1965, a estudar a reproduçã_Q humana. E sob o aspecto médico, sempre nos ficou uma inw
terrogação: a Medicina se desenvolveu muito, e com as
características da Medicina, a reprodução humana teve,
um grande avanço.
Entretanto no campo social~político esse_ avanço não
correspondeu na mesma proporção. Daí a grande inquietação, especialmente daqueles que se dedicavam e se
dedicam ao Magistério nas- facu!Ciades de Medicina. E
esta inquietação levou ao surgimento no Brasil de uma
instituição, que eu quero aqui deixar, logo de início, o
meu louvor pelo pioneirismo que essa instituição desenvolveu no Brasil, que ê a BENFAM. Esta s_oeiedade, fun·
dada por professores universitãrios, que hoje tem em
muitos setOres alguns preconceitos, especialmente por
aqueles que desconhecem as suas atividades, mas sem
dúvida prestou relevantes serviços neste campo em que
estamos tratando aqui hoje nesta Comissão.
Depois de ser Professor de Ginecologia e Obstetrícia
na Universidade Federal de Londrina, onde tive o privilégio de ser Reitor, fui ser Secretário de Saúde, no ano de
1979, no Governo Ney Braga. E não foi muito difícil naquele Governo realizar o nosso trabalho, porque qualquer ação administrativo-governamental se torna mais
gratificante quando as diretrizes de_um Governo privilew
gimTI a área onde o trabalho da gente se desenvolve. E foi
o caso. No Paraná nunca a saúde e a educação haviam
tido_tanto empenho de um governo nestes setores como
no Governo de Ney Braga.
Para citar apenas alguns dados, no campo da saúde, o
Orçamento do Estad_o não privilegiava mais do que 2,7%

do Q_rçariien'to get-~1 do Est_ado para essa área d~ saúde e
bem-_estar social. No campo da educação não passava de
19%. No Governo, em que eu tive o privilégio de servir
durante 3 anos, a educação passou a ter 26% do Orçamento geral do Estado e a saúde e b~m-~tar social che_gou a quase 5%.
-Portantó, não foi muito difícil, qua'ndo as diretriZes
duquele Goverrio eram: primeira diretiiz, o aumento real
da renda pessoal, levada através de mais oferta de emM
prego, niais- ofe"rta de serviços gratuit0s e poupando com
isso os pnrcos recursos do salário de grande parte da população trabalhadora. Também outra diretriz importante do' Governo foi levar, difundir e incrementar o bemestar social, isto é, levar o bem-estar ao homem do Para·
ná, onde ele se encontrava; não _só na sede das grandes cidades mas nas pequenas e no interior dos municípios,
nos distritos e povoados.
Foi dentro dessas_duas diretrizes bás,icas que procuramos dar ênfase ao trabalho de saúde e b_em-estar social
daquele Estado. E realizamos um trabalho que tem muita relação c_om o,planejamento familiar, porqueentendenlos que planejamento familiar, que muitos ainda teimam .em .não querer entender e _diferenciar do controle
d<l natalidade, uns_ por falta de formação e outros por mâ
fé, persistindo a··confusào na -opinião- pública·. · ·
Por isso, faço. qu_e_stão de repetir que -é muito imporw
_tante começarmos qualquer abordagem dest_e_.assunto,
diferenciando o controle da natalidade do planejamento
familiar. O controle da natalidade é a imposição pelo EsM
tado, através de meios_ diretos e indiretos, de métodos
que controlem a natalidade, limitando o nascimento de
filhos a. um número pré-determinado, e com isto, impedindo a famnia, as pessoas e os casais de se decidirem livremente.
A exemplo de tantos países do mundo como a China,
a Rússia, Cuba, a (ndia e outros pafses que, efetivarhentc, impusenurl pdo Estado essa política, o planejamento
familiar, ao contrárfri, torna efetivo o que muitas EncíM
clicas P<1pais chamaram de paternidade responsáVel. Pa_tcrnidade responsável é aquela que, ao desejar um filho,
o casal pl<Jneja e decide quando e como ter este filho,
-para poder dar a ele não Só a educação mas um teto, aH~_entação ad_e_q_uada e toda_ assistência, para que ele pos-sa se desenVolver com dign-idade no seio daquela família
~e daquela comunidade.
Então o direito de nascer e o direito de sobreviver em
condições dignas, decidido pelo casal, é a paternidade
responsável, e quando transformada num programa.
num projeto, dentro de um planejaii1ento maior e global,
nós chamamos de planejamento familiar. Essa diferenw
ciaçào ~ muito importante, E a programação que elaboramos Par~ a Secretaria de Saúde e Bem-Estar do Paraná
levou em con_tã que a população daquele Estado, quando
assumimos a Secretaria, não tinha no setor de imunização nem sequer 40% da cobertura vacinai das crianças
menores de 5 anos de idade.
o- :ianeamento, com exceção das grandes e médias Cidades, praticamente inexisii<i.. o acesso da população rural e d_a.s pequenas cidades ao saneamento e à água enca,nada era precário. Com relação à nutrição, embora seja
um Estado localizado na Região Sul e conhecido pela
sua riqueza na produção agropecuáría há um grande
COI}tingente da população margínalizadR:. Esse contingente, os chamados bóias-frias; Que são em número ãe
quase 800 mil, vivem na zona rural e também nas médias
e grandes cidades principalmente na periferia dessas
grandes cidades. Essas famílias marginalizadas dentro
desta perspectiva pouco feliz, não só de acesso ao trabalho, ao teto, mas sobretudo, como conseqíiência a subM
nutrição,_ nós procuramos implantar esses programas
com prioridade para a assistência materno-infantil, porque o setor mais vulnerável da população, sem dúvida, é
a mãe gestante, vulnerável biologicamente, vulnerável
sociologicamente c psicologicamente. Por isso a mãe gestante precisa ter um apoio especial.
A seguir a nossa preocupação se estendeu à mãe nutriz,-depois à crianÇa nos seus primeiros anos de vida atê
a idade escolar, porque, a criança na idade escolar, embora deficiente o -sistema escolar, ela -telli o melhor am_puro, portanto, é o segmento da população com melhor
assistência.
Vem, a seguir, o segmento dos adolescentes. Então,·
procurando levar tod~ a programação para esses segw
mentes mais vulneráveiS, é que elaboramos o programa
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materno-_infantil, dando ênfâse ao combate:, à prevenção
às doenças infecto~contagíosas. Aí, surgiu, no Paraná, a
primeim denúncia contra a epidemia de paralisia infantil
que existia lá, mas que o Ministério da Saúde havia cOn_figuraçl_o há um ano em Manaus, em São Luís doMaranhão, em Mac_ei_ó, em Vitória, no Espírito Santo; e essa
epidemia foi descendo até chegar a Santa Catarina e Panmá, e o" Braslr flãõ havia tomado nenhuma atitude eficaz contra essa epidemia. E foi no dia 27 de dezembro de
__1979 Que tiVe a oportunidade de denunciar esse fato à
Nação brasileira, através do "Jornal Nacional", e convi-_
damos, a seguir, o Professor Sabin a ir ao Paraná nosaj_udar a elabor~_r um programa urgente de comnbate a
essa enfermída_de. O_O;r. Sabin respondeu" que só viriáa
convite do Governo Federal. E, assim foi feito, e o programa se -desenvolveu em janeiro de 1980, no Estado do
Paraná e·no dia 29 de março, com uma campanha maciça de vacinação antipólio, fOi aplicada essa metodolow
g-ia em todo o Brasil e hoje, praticamente, reduzimos a
números insignificantes essa moléstia. Não só a poli"Omielite, mas o sarampo, o tétano; a difteria, a coqueluche, teve uma ênfase muito grande de combate.
Tamb~in -estimulamos o aleitamento má terno, porque
é muito conhecido o fato de que as mães, ao procurar aumentar sua renda familiar e trabalhar, desmames precocemente os seus filhos; outras, por influência de costumes e hábitos e outras, pelas facilidades, ainda, do fornecimento de leite in naturcr e em pó e por falta de. uma
conscientização, de uma_ educação melhor em saúde, de
qualquer forma, esse desvio, aumenta as diarréias, e,
conseqUentemente, a mortalidade infantil.
Procuramos, tambêm, desenvolver em todos os municípios do Estado do Paraná um programa de nutrição,
especialmente, com compostos de proteína texturizada
de soja e composto lácteo misturado leite em pó e leite de
soja, para baretear o custo sem perder a qualidade nutricíOnal do produto; levamos às crianças acima de 6 meses
.
e dois anos e às gestantes e nutrizes.
implantUmOS, ainda dentro do programa de nutriçã-o,
um programa de saúde escolar, ligando a escola, procurando aproximar as famílias dos escolares, não só assistindo o escolar, mas também os irmãos e os familiares
dos._escolares, promovendo a implantação de hortas caseiras, escolares e comunitárias, milhares delas. E no_
cllmpo do saneamento, implantamos privadas nas escolas e microsSis~ema de abastecimento de águas em centenas de pequenas localidades, levando água encanada, um
programna que a Compailhia de Saneamento do Estado
nilo realizava, porque atender a populações com mais de
mil habitantes e populações com menos de mil habitantes ficou a cargo da nossa Secretariá, por proposta nossa,
e assim, _ímplantamos uma rede com mais de uma e meia
centena de microssistema de abastecimento de água.
_Dentro dest_e t::nloque ainda treinamos, praticamente,
todos os funcionários da rede de Postos_de Saúde, postos
esses- que foram incrementados. não só na sede, dos municípios, mas tãmbém no seu interior em mais de uma
centena desses postos, facilitando o acesso das populações em convênio com as Prefeituras Municipais.
No treinamento de pessoal, procuramos dar um trinamento integrado e foí aí que, juntamente com a BENF AM, elaboramos um convênio de assistência à eduM
cação familiar; foi asSim que se chamou o convênio com
ao BENFAM -Secretaria Estadual de Saúde e BemEstar Social e Edu_caç~o Familiar. E com o enfoque prioritáriO -de educação familiar, levamos atividades de planejamento familiar para dentro do programa maternoinfantil. E fonnamos, então, uma equipe de 32 educadoras em saúde, recrutadas dentre, pedagogas, e profissionais licenciadas em educação, e treinamos essas educadoras, e colocamos em todas as 20 equipes de saúde regionais e também nos principais centros de saúde do Estado, sede dessas equipes regionais. Então, foi através
dessas profissionais que elaboramos um trabalho, que
consideramos inêdito no Brasil, porque teve um enfoque
principal de educação familiar dentro da atividade do
programa materno., infantil.
i. lógico que, ao elaborarmos o convênio com a BENM
FAM, procuramos tambêm fazer com que a Secretaria,
como instituição, assumisse a atividade e o programa de
educação familiar, diferente de alguns Estados. on_de a
própria BENFAM desenvolvia, paralelamente, embora
conveniada com as Secretarias de Saúde daqueles Estados. Então, a cláusula primeira do nosso convênio previa
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a finalidade de um programa de educação familiar, que
visava colaborar com o pleno desenvolvimento comunitúfio, enfatizando o planejamento familiar, a paternidade responsável, a situação do menor abandonado, aprevenção do aborto provocado e problemas concernentes à
nutrição e sa6de, propiciando apoio às ações bãsicas de

saúde, e ainda, objetivando a conscientizar a caril unidade sobre os direitos humanos fundamentais; o siatus da
mulher, a família moderna, o problema da gravidez indesejada, bem como os ·preceitos éfic9"S que regem uma
família bem organizada, pretendendo atingir esses objetivos através-de uma orientação, ações educativas informativas e de promoção médica, voltadas principalmente
para o grupo materno-infantil, oferecendo também serviços complementares.
Cabia ~ Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rochu, instituição vinculada~ Secretaria de SaUde e BemEstar Social_ do Paraná, a ex_ecuçào dessas ativídades,
com a assistência técnica e financeir_a- no campo e na
açUo do planejamento familiar da BENFAM.
Dessa forma, procuramos então elaborar um programa que procurava atingir todos esses campos de ação,
com o objetivo de oferecer à população materno-infantil
carente uma assistência baseada em necessidade sentida,
que propiciasse o desenvolvimento da auto-ajuda e da
responsabilidade familiar. Assim foram implantados e
implementados naquela Secretaria as diversas ~úividades
de assistência a gestantes, a nut_r_izes, a crianças, suplementação alimentar, uma educação nutricional e controle periódico -de saúde, incentivo ao aleitamento matemo,
as hortas caseiras, ao consumo de soja, prevenção do
câncer ginecológico, terapia de retratação oral do con-.
trole das diarréias, saúde escolar e outros.
Entretanto, ter o número de filhos que a família carente deseja e tem condições de criar e educar, interfere diretamente na saúde, faz-se, portanto, necessário para o
exercício da paternidade responsável o acesso aos_conhecimen tos e aos meios "de planejamento familiar.
Considerou-se o planejamento familiar como uma das
áreas básicas de assistência à saúde materno-infantil,
com o objetivo de preservar a saúde e não de interferir na
demografia, nem tampOuco no equilíbrio da economia,
para a qual a melhor distribuição de rendas, entre outras
medidas, é indicada pela conferência de Ãlma-Ata. Trabalhando com familias há muitos anos, o impacto de
suas necessidades, sentidas em relação a obterem conhecimentos e acessos ao meio-de planejamento familiar, se
faz sentir na assistência materno-infantil; na prática veio
confirmar-se, pois, após um ano de implantação, 32.073
mulheres recorreram aos centros de saúde para obter
esse tipo de apoio. A satisfação desse direito das classes
menos favorecidas ao acesso aos métodos, o que jã é
exercido pelas classes sociais mais privilegiadas, tem
grande alcance social, desde que faça parte de um conjunto de atividades de assistência materrlO-infantil.
Foi preconizada na Conferência- de Alma-Ata e se verifica na prática diária que, para a melhoria da saúde,
deve haver um esforço contínuo e permanente, e com a
participação da com-unidade para o desenvolvimentoharmônico das seguintes áreas básicas- e aqui, faço
ênfase na participação- da comunidade - , saúde
materno-infantil, nutrição, planejamento familiar, educação para a saúde, saneamento do meio, controle das
doenças transmissíveis- e melhor distribuição de renda.
O progra:ma "de planejamento familiar, organizado d6
forma sistemática dentro da rede de serviços básicoS de
Silúde, integrado às demais atividades de assistência
matemo-infantil, vai interferir dii-Ctamente para evitar a
gravidez não desejada, que o casal tenha condições de espaçar as gestações de forma mais conveniente, para a
saúde da mãe e do bebê, diminuir a mortalidade infantil
e materna, informar e eáucar para o e;rcercício da paternidade responsável, fazer um controle per[odico de saúde
às mulheres carentes, que são as mais vulneráveis e que,
na oportunidade tenham o conhecimento do serviço de
saúde que são oferecidos para proteção da saúde familiare controle das doenças. Ainda: diminuir os íil-díces di;:-mortalidade decOrrentes i:IO aO_o!_~O _p_rovocadÕ e -propiciar à cfientela carente o melhor rastreamento na detecção do câncer gi!lecrilóglco p-recOce. A metodolOgia
utilizada na implantação da atividade_ do_planejamento
familiur foi o contato cOm as lideranças: prefeitos, bispos, líderes_de comunidade de base, presidente de_clubes.
diretores de fábricils,".piesiderité:s-·de entidades· SoCiais:
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reuniõ~s com grupos organizados e clientela da suplementaçào alimentar para divulgação do planejamentc
familiar nos seus diversos aspectos - ec_onômicos, so
ciais, saúde e religiosos.

Reuniões com pequenos grupos de clientes de outros
programus do Centro de Saúde, para reforço das informações ãflté:ríõieS, e, explicação minuciosa- d<is vantagens e desvantagens de cada método contraceptivo, conforme o fluxograma em anexo a esse relatório. Ainda:
treinamento de pessoal do Centro de Saúde, sede de regiões e de municípios de interior, ccim o objetivo específico de capacitá-los para nova atividade na unidade sanitária integradas às demais ações da assistência maternojnfan~Jl~i'!d~, a elaboração _dos re_latórios próprios do
progr~_õl_ii--;Vísana_o em perfeito controle da atividade por
unida~e sanitária, e, reunião com o pessoal do laborat~~i~ de pes_quísa biol~gica, setor de_ citopatologia, pro~_lf_!_ando _Lnt~_grar_::t ati_v~da9e _de prevenção do câncer ginecológico C()!!!__q planejamento familiar.
Assim, as_estratégias para a implantação do planejamento familiar forum desencadeadas a partir do convênio e dos contatos com a BENFAM, depois, a chefia do
departamento materno-infantil da Fundação de Saúde
Caetano Munhoz da Rocha, desempenhado pela Dr~
Zilda Arnes Newman, que foi a pessoa-chave no desenvolvimento desta atividade, deste programa maternoinfantil; implantamos durante, a partir de março de
J981, alcançamos a implantação em 4 centros de saúde
em Curitiba, na capital do Estado. E, esses 4 centros de
saúde, que serviram como os centros-base de treinamento para o pessoal que desenvolveu a atividade e o programa em todo interior do Estado.
TivemoS ainda , em julho, encontros com Bispos, realizados pelo Secretário de Estado e pela Dr'- Zilda Arnes
Newman, procurando convencê-los de que o programa
eru, efetivamente, o que a própria Igreja pregrava - a
puternidade_ responsável - e, após conquistar a credibilidade dos dirigentes da Igreja, no Paraná, nós encetamos. então, a implantêlção em todo Estado. E, assim, no
final de 1982, nós tivemos cerca de 32.073 clientes, sendo
que, no ano de 82, 14.920 novas clientes e 17.153 clientes
subsequentes, que utilizaram os diversos métodos, desde
os naturaiS, até alguns artificiais, deiltre eles tivemos as
pílulas, como o método mais procurado pelos casais, que
se decidiram livremente; nós tivemos, aproximadamente,
quase 25 mil clientes que procuraram as pílulas, o condon, com quase 2 mil clientes, a espuma, o tablete, um
método associado, condoo com espuma ou com tablete,
o m-étodo natural, o diafragma e outros. Destaco que,
dentre mais de 3 mil clientes, apenas 86 escolheram o método natural, enquanto que o diafragma 53.
Desta forma, nós procuramos apresentar neste relatório, que deixarei com a Comissão, tambérp. alguns anexos, demonstrando a preocupação em treinamento de
· pe.c;soal, e, r~alizamos diversos cursos com o pessoal
- para-médico, médico geral e médico especialista em pediatria e gineco~ogia obstetrícia; foram centenas de profissionais de nívelSUperior e milhares de funcionários de
nível médio e elementar. Nos postos de saúde, nos cen_!ros de saúde, nós intro_duzimos U_!Jl nuxo_grama que toda
cliente começa_v!l_ a s~r a!~ndida pela recepcionista, de-pois passava pelo ficháriO, Onde uma-ficha especial era
pfcCftéliiâU, ficando uma parte da ficha no centro de saúdoC!--e a OL:!lrap~rte,com a clJe~te, em_s!!guida, essa cliente
passava por uma educadora, e, esta educadora orieritava
e informava sobre o que era o planejamento familiar,
arravés de cartazes, folhetos e outros meios audiovisuais,
sobre os aspectos económicos, sociais e de saúde do planejarilento famíliar, dava noções da fisiologia da reproduç~o. um<C visãd -geral sobre o aparelho reprodutor
masculino e feminino, e, abordava os diversos métodos
disponíveis, naturais e OL~tros artificiais, sempre abordando as vantagens e as desvantagens dos mesmos. Passava, em seguida, a cliente nova para ser preparada pela
enfermagem, que tomava as primeiras anotações, verifi- ~n-do o peso, a pressão arterial, identificando a paciente
- nos aspectos cjife-poderiatilinteressar a:o- médico e, em seguigu, u consulta .médica. Nas c.onsultas subsequentes, a
puelenfe,-apõs-definir, escolher; éom orientação inédica,
o método gue ela preferia, nas consultas subseqUentes
elaj(1 não passava mais pelo médico, a não serpeias Consultas pré-estabelecidas periodicamente, Com este fluxogr.una é que todo o Programa materno-infantil foi desen-
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volvido, tendo ati vidade do planejamento familiar inserido.
O que nós gostaríamos de destacar é que este programa não teve nenhuma resistência política, nem religiosa,
porque foi cercado de muitos cuidados no preparo para
convencer ou conscienti.iar as lideranças das comunidades. Obviamente, como todo o programa, que trata de
pl<.Lnejamento familiar, tem os obstáculos naturais que
residem naqueles que estão desinformados, e cabe a todos aqueles que se dedicam em trabalhar em serviço
público e com a comunidade, a conquistar este segmento
du comunidade que está desinformado, e isto nós adotamoscomo uma norma, não só neste programa, mas em
todos, se a clientela não vem ao serviço de saúde e bemestar social, cabe aos órgãos públicos ir ao encontro da
clientela, e por isso, o primeiro trabalho é concientizar os
segmel)tos desinformados.
O segundo obstáculo é daqueles que têm posição ideológica, principalmente os mar;rcistas-leninistas, aqueles
que gostam "do quanto pior, melhor". Eles têm posição
até inco_erente, porque no mesmo momento em que combatem o_ planejamento familitar livre e a decisão como
um fator de justiça social - porque as camadas sócioeconomicamente mais bem situada realizam o seu próprio planejamento, sem a participação de nenhum órgão
público - a população das camadas mais inferior é que
está realmente desamparada. Por isso é sob um aspecto
importante de justiça social que nós procuramos enfocar
o planejumento familiar, nem tanto tendo em vista o aspecto demográfico, porque, pessoalmente, nós consideramos que o planejamento familiar, é insuficiente para
uma ·política mais ambiciosa de controle demográfico e
se, nós, repetindo o nosso Professor Valter Rodrigues,
n~o realizarmos o planejamento familiar. o Brasil, em
poucos anos, poderá ser forçado a implantar o controle
da natalidade, aí sim interferindo com mais eficâcia no
aspecto demográfiCo.- Então esse segmento ideológico, e
eu disse, é incoerente, porque no mesmo momento em
que combate o planejamento familiar, defende a legalização do abo~!o, que é, a nosso ver, o crime mais terrível
que a humanidade pode aceitar, porque o homicídio é
consignado em todas as leis, de todos os países, como um
crime terrível. O infanticídio é mais terrível ainda, tem os
seus úgraVãrites em todos os cOdigos periais. Mas, o que
dizer do crime contra um feto, um novo ser não tem o direito nem sequer de reagir, porque a criança ·ainda grita e
o feto, no ventre da mãe, nem direito de gritar tem.
Por isso, o combate ao aborto deveria ser, talvez, o
carro-chefe do planejamento familiar, porque não há nenhum segmento da sociedade, consciente e sério, que não
possa ser sensibilizado pelo combate ao aborto, e o povo
já diz "é melhor prevenir do que remediar". E a maneira
de prevenir o aborto, a maneira mais eficaz, sem dúvida
é evitar a gravidez indesejável. Sem entrarmos no mérito
de mortalidade materna, o aborto provocado tem um
papel importante como sua causa.
Outro segmento que resiste é o segmento, digamos, religioso e aqui, també!TI, cabe um parênteses. Na implantação desse programa no Paraná, nós tivemos algum
tempo e algum trabalho no diálogo com as lideranças religiosas. Mas, depois de efetivado este diálogo, onde as
b•u'"reiras da desconfiança foram rompídas e vencidas,
onde a credibilidade passou a ser um fato r preponderante nas pessoas que estavam dirigindo a Secretaria e o Departamento Materno-Infantil e o Programa, praticamente não hoUVe reação, como afirmei ainda atrás, na implantação do programa, porque nós descobrimos que há
muito preconceito e todo preconceito existe por falta de
conhecimento. Então, é preciso levarmos estas discus~
sões numa maior profundidade e, desde que haja uma seriedade, a credibilidade é estabelecida, nós não sentimos
·
resistência também neste segmento da Igreja.
Lendo um artigo de um representante da CNBB, que
escreveu para a Fundação Milton Campos. à revista
Política: uA Posição da Igreja na Política Demográfica
Brasileira", podemos observar que o Padre David Regan, é o nome do autor deste artigo, em nenhum momento ele fala em planejamento familiar, ele fala em controle
da natalidade. Mais uma vez observo que há um pOuco
de dc.Scoõhecimento da profundidade do tema. Mas neste mesmo artigo eu li a transcrição de um trecho que ele
fu:t do Papa Paulo VI, na Encíclica Populorum Progrcssio, em que o Papa reconhece a competência do Estado
em intervir no campo ·cto crescimento demográfico. Ele
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diz: "E certo que os poderes públicos, nos limites da sua
competência, podem intervir, p·romovendo uma informução <lpropriada e tomando _medidas aptas, contanto
que sejam conforine as exigênciaS da lei mora! e respeitem a justa liberdade dos Povos". É a palavra do Papa
Paulo VI, na Encic!ia Populorum Progressio.

entendi - 4.5 entre 3.000 - e se isso foi computado o
uso isolado do diafragma ou junto com gé\eias espermaticidas c outros métodos?

O SR. OSCAR ALVES- Muito bem, Senado~. Realmente o método d_o dispositivo intra-uterino não foi o
método escolhido para a implantaç~o dessa utilidade.
Portanto, os esclarecimentos vão surgindo gradativaEntrctãntó, tem alguns casos em que eles foram implanmcnte, na medida em que nós tratamQs _do assunto com
tudos, mais especificameiúe em Centros de Saúde e na
profundidade e com seriedade._ Creio, pela experiência
clínica de Curitib::J, portanto, o nUmero é muito b::Jixo-,
modesta que tivemos no Paraná, e que tive o privilégio,
mus foi pro~po!'.Ítal o afastamento desse método. Porque
pela oportunidade que ofereceu esta CámisSão em apre~
nós queríamos testar, experimentar, um programa consentar, que não será obstácu19 um programa nacional,
tra o qual não houvesse muita resistência. Pessoalmente,
principalmente atendendo àqUelas sugestões qUe a BENtecnicamente, eu defendo o dispositivo intra-uterino,
FAM apresentou num documento, sugestões que abranmesmo porque a polémica que existe em torno dele de
gem, de uma forma global, todos os aspectos, porque a
ser ou não microabortivo, cientificamente, até agora,
expcriêncía realizada no Paraná nos dú essa convicçãO: E
não há nenht,~ma comprovação deste fato, pelo connós, lá tivemos um ponto põ-sitivo:- Secretaria não era
trário, todos os mecanismos de ação do disposftivo intrasomente a de Saúde, era Saú_de_ e Bem-Estar Social do
utciirio são mecunísmo que não deixam suspeita:s~sobrea
Paraná, portanto, ela abrangia, também, o aspecto da
possibilidade da fecundaçã_o, porque ele age de uma forpromoção social, trabalhando com o menor. E, lá, nós
mtl mec.inica e age, também, exacerbando os macrófatemos o Instituto de Assistência ao Menor, que é um insM
go?, que englobam os espermatozóides e modificando,
tituto modelar no Brasil, que trab<Jlha em convênio com
tumbém, a motilidade de trompas, dificultando o encona FUNABEM, onde nós temos dezenas de milhares de
tro dos_ espermatozóides com o óvulo.
crianças assistidas direta e indirctamente. E esse instituto
Portanto, os mecanismo conhecidos e divulgados nos
nos revelou, através das unidades oficlS.is-e partiCulares,
trabulhos científicos não levam a nenhuma cerleza de
que temos nesta assistência aO menor, indicadores valioque ele possa favorecer a fecundação e, depois, a saída
sos. Então, dentro do aspecto de assistência ao menor,
do óvulo fc;:çundado, do ovo, P:or~ant9, ao contrário.
amparo ao menor, é que nós podemos reforçar a impor~
Erlliio, pessoatffiente, estou éo_nvencido _de que este
tii.nciu de um_ programa integr2do de educação familiar
método não é microabortivo, p"or_que, -se-nós considerarabnmgendo o programa de assistência materno~infantil.
mos que ele seja microabortivo, aí a resistência na área
E é este depoimento simples, inodCsto, que irazeinOs a
da lgreju é muíto maior. Então nós prOCuramos ·afastar,
esta Comissão tão importante e que tem uma missã·o tão
por ser um método polémico, o uso em grande escala
relevante. Nós queremos deixar, aqui, a certeza de que o
deste método. E nós tivemos, no ano de 1982, 23 casos,
reliitorio desta Comissão irá ensejar às autoridade.s
apenas 23 clientes que utilizaram este método.
públicas deste País, a tomada definitivamente de uma
Então. foi proposifal o- afasüurtento desse método,
posição, já que tarda, no sen"tido de ofici<;~.lizar, sem teporqüe n'ós entendemos o seguinte: se nós quisermos
mor, porque não hd o que temer, desde que, esses aspecav-unÇiÚ no planejufuehto famillar~ nós temos um arsenal
tos todos, a_qui, enfocados, sejam comtemplados no prode métodos razoável, não será pelo não uso de um deles
grama oficial, não há por que temer e por que deixar de
-um ou mais alguns, por exemplo, a esterelização, que
realizar um programt.t oficial c repito- mais-sob o asé oUtro, que é um ·método praticumente definitivo ou
pecto e objetivo de reparar uma injustiça social, co_m mepouco reversível se nós afustarmos esses m-étodos, nós tenos favorecidos, com os que têm baixo salário, com os
remos ma-ior facilidaâe de aceitaÇão de-qu::ilquer"tipo de
que têm pouco acesso à educaçãO, ainda precária- no nõsprograinã. Então, nós particularmente,- defendemos que
so P<Jís. Eu educação é um falor principal, primordial,
o importante é a oficialização de um programa de nível
na conquista de uma elevação melhor de bem-estar somicional de planejamento famlHar, e não tanto ficarmo"s
cial, não só no campo da educação mas em todos os serdiscutíndo alguns métodos que, a meu ver, como técnico,
viços de saúde e de promoção social.
eu considero como um dos mais eficazes, entretanto, há
Portanto, eu deixo nas últiinas palavras, os cumprioulros tão eficazes que podem ser utilizados, que não
mentos aos membros desta Comissão, a todos que aqui
vlio prejudicar a implantação do programa, que é muito
trouxeram as suas contribuições e a- ilosS-a -gratidãó pela
mais import<mte.
opottunidade que esta Comissão nos ofereceu, para tra·
EnLào, foi proposital o não uso desse método e, consizer, aqui, esta modesta experiência do Paraná, que foi
dero,
até, a nível nacional, nós deveríamos - na minha
forma inédita, mas que procurou romper alguns obstá·
opinião-- repetir a experiência que fizemos no Paraná.
culos que têm retardado uma programação mais efetiva
Tivemos·
sucesso, -resistência não houve, então nós precide âmbito nacional.
samos ganhar terreno, romper os obstáculos, e no mo·
Muito obrigado.
menta em que usarmos esses métodos que são polêmiO SR. PRESIDENTE (Mário Maia) _ Professora_ ____cos, no .mínimo Po~êmicos~ n~s podemos correr o ~isc~
Ana Maria, quer fazer alguma pergunta?
de ~er dtficuldades msuperave1s, porqu~ o preconce~to ~
Tem a palavra.
mutto grande, porque a falta de conhecimento tambem e
muito grande. Então é_melhor ter uma experiência -prãtiA SRA. ANA MARIA- Quero apenas cumprimenca, efe:tiva, e avançarmos_ conquistando gradativamente
tar o expositor pela contribuição que trouxe a estaCoo terreno.
missão, mostrando, justamente, O lado prático operacioO conhecimento humano é assim, ele vem, ano após
nal de um programa de planej<i.mento familiar.
ano, século após século, e nós vamos avançando; da mesEU-acho que é muito impóftantejã conhecer, amplama forma, eu acredito que o método mais eficaz de agirmente, o mecanisrilo prático de um programa desses.
mos pura conscientizar uma comunidade é esse: evitar os
Era só isso. Muito obrigado.
pontos de atritos que não são fundamentais, e esse método não é_ fundamental no seu uso. Por exemplo, o conO SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Senador Mardon associado ao tabfete ou à espuma, eu consiefero um
condes Gadelha, deseja fazer alguma pe~gunta, ou algu~
método altamente eficaz e de grande aceitação._Embora
ma consideração sobre o tema?
quando nós deixamos aos casais para escolher, principalO SR. MARCONDES GADELHA -:_Eu quero pamente a m-ulher que escolhe mais, ela escolhe mais a pllurabenizar o Deputado Oscar Alves, pela experiência bem
la, e isto está demonstrado pelo número que nós temOs
sucedida do Paraná, que, naturalmente, é uma espécie de
aqui, depois de dois l;lnos de programa efetivo. Ela escopeça modelar de exemplo, experiência-piloto que deve
lhe a pílula porque é o mêtodo mais conhecido, o métoM
ser ampliada em nível nacional.
do mais prútico. Entretanto nós sabemos que a pílula
Agora não sei se, em dado momento, fiquei desatento,
____ tem restrições, tem contra indicações, e por isso, o médimas tenho u impressão de que ouvi qualquer referência
co, no infcio, é, a nosso ver, importante no seu papel,
na discriminação dos métodos _usados, quanto à aplipara evitar e detectar os caso_s de contra~indicaçã,_o. Por~
cação e à aceitação de dispositivo intra-uterino e, gosta~
_que af há mais Um fator de ãvanço na implantação de
ria de ter algum esclarecimento a esse respeito e, tamuma programa deste, porque todos que combatem os
bém, queria saber, no caso da utiliação do diafragma a
método::> artificiais f~lam dos efeitos indesejáveis das
que S. Ex~ vi_ncula um<l utilização tão baixa -pelo que
contw·Índicações. Então nós precisamos evitar isso.

a
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Com relação ao diafragma, é um método que embora
seja ensinado, depende do nível sócio-cultural da cliente,
c çomo a clientela maior é de um níveJ sóci~-cultural mas
inferior, ela- não escolhe esse método com grande freqliên~ia. E tambCm, pessoalmente, isto é a constatação
dos números que nós temos aqui ...
O SR. MARCONDES GADELHA - Eu queria só
uma explicação: qual foi o grau de volição que foi deixado nestC-program, qual o grau de inOuência do programador sobre o comportamento a solicitação da cliente?
O SR. OSCAR ALVES -Como eu disse no início,
naquele fluxograma ..
O SR. MARCONDES GADELHA -Porque com re-

lw.;ào ao DIU, procurou-se não interferir, de maneira alguma. Com relação ao_s outros métodos eles foram_~nsi
nados parcialmente ...
O SR. OSCAR ALVES- Nós não dispónhamos, inclusive, do DIU, que é um método, ii:lclusive, que foi. ..
O SR. MARCONDES GADELHA- Foi excluído.
O SR. OSCAR ALVES- Foi exclu_íQo. Apenas em
uma o~ outra clínica na Capital, maS os o_ut~os métodos
e~~avam disponív~ls, e todos el.es. quando eu falei do ~u
xograma, eu quis exatamente marcar este ponto: a orientadora, e af veja j:lem_, qll_em fala dos métodos não é a enfúmeitã, o médko 8.pr6funCfa, inaS quem fala dos rrlêto~
dOs. das varitagens e desvantage-ns, inclusive começando
pelos ni:ttur3.is é a educadora, e aí estâ o enfoque-diferente, é um programa com ênfase na educação familiar. Então é a educa_dora que dá as informações', fala o ([ue é oplanejamento familiar, fala dos aspectos económicos so:.
ciais de saúde_ do _planejamento, fala das noções--de fisio.:
logia da repl-odtlção, sobre o aparelhO reprodutor m:as·culino e feminino, fala dos métodos disponíveis naturais,
fala da píl_ula, do condon, _da geléia esPermaticida; -do
tablete e do diafragma, que são os métodos dispoOfveís.
Agora a_ maioria escolhe, então elas passam depois ao
preparo, a atendente de enfermagem mede a- Pressão,
anota os dados, o_s <b.dq_s,_que vão importar para a ficha
n1ê:dk:a, e o ffiédiço, então proCede ·ao exa:rile geral e ao
exame ginecológico, consulta médica, e ali solicita da
cliente qual.é o método que ela deseja. Se ela desejar a
pílula. e_ o ni~icO achar que é coritf3.-indicado, ele diz a
ela: você não pode utilizar por aqutlo, por isso, ou por isso. Então afasta aquele método que ela escolheu. Mas
ela escolheu o método que é contra-indicido para ela, aí
ele pode, novamente, reportar-se ao que a educadora disse: você tem o condon, a geléia, espermaticida com table-:
te, você tem o diafragma etc. Ai ela vai escolher.
A segunda opção sempre foi o condon, com a geléia,
com espermaticida. Então este é o fluxograma da clínica, do centro de saúde e por isso ela não é induzida, com
exceção dos métodos a que já me referi, o DIU, a laqueadura, ou a vasectomia. Porque nós, propositadamente,
afastamos esses métodos. Certo, Senador?
O SR:MARCONDES GADELHA- Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
pergunta, Senador Marcondes Gadelha? (Pausa.)
Com a palavra o Senador Almir PinJ:o, Relator da_ Comissão.
O_ SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, eu aproveito
a _çtportunidade para felicitar o nobre Deputado OsCar
Alves. Eu recebi, tive esta honra, de, no meu gabinete,
conversar com o conferencista alguns dias antes sobre o
excelente trabalho que ele havia executado à frente da
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. E este foi um
dos grandes motivos, que me ensejaram que a Comissão
o ..convidasse para um depoimento nesta Comissão Parlamentar de fnquérito.
Dr. Oscar, praticamente, houve entre nós dois, Senador Almir Pinto e Marcondes Gadelha, como que um
processo de metem psicose, o meu espfríto passou-se para
ele c o dele passou-se para mim, porque as perguntas que
eu deveria fazer, o Senador Marcondes Gadelha já as
fez. Eu apenas quero dizer exatamente isto: quando este~
ve aqui o Dr. Vai ter Rodrigues, corQ aquela polêmicaentre Igreja e contro_le familiar, eu dei a entender, propositadame-nte, tudo que eu tinha dito, lá em Porto Rico,
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quando daqui fui com uma delegação para o seminário
de demografia e es_tatfstica, em· Porto Rico~- Lá, numa
clínica, o médico que colocava o DIU, chegou à conclusão de que ele era microabortivo. Eu fiz esta pergunta ao
Dr. Valter Rodrigues. Então, ele me deu a resposta: ainda não tenho como afii'nlar cjue o DIU ê microabortivo.
Mas. de qualquer forma, mesmo que não seja um microabortivo, mesmo que as pílulas não tenham qualquer
influência no aborto e nem esses outros métodos, nós
sentimos que a Igreja é contra qualquer método artificial. Ela não quer saber o que é. E outra coisa, ela tem
uma concepção de vida- e isso que qul!ría ·saber de V.
Ex•- eu não sei, ela diz que basta haver a fecundação
para existir-aVida espirTI.uil.L Ora, se a pílula tumultua a
ovulação, -se o DIU não permite a nidição, então como é
que se pode pensar? Se bem que com ó DIU dáwse_a few
cundaçào, apenas o ovo não dá a nidação, mas com a
pílula não há a fecundação, não é verdade? Com o DIU
não há fecundação.

O. SR. OSCAR

ALVES~

Não _hã a fecundação, não
há em nenhum dos dois casos.
'
O SR. ALMIR PINTO- Em nenhum dos dois casos,
é isso. Então o problema da Igreja é justamente-este: é
parqué é um método artificial. V. Ex• citou o Padre David, a Flórida se recorda.. quando daquele seminário da
ComiSsãO-de Saúde, ele esteve aqui, fez uma conferência,
depois não sei se foi o Dr. Nakamura, e eu estive presente e ele foi, então, a pessOa ouvida e deu a entender, pratic:J.rriente, que 3. Igreja não aceitava ... V. Ex• citoU do
Papa aquela coisa toda e tal. .. mas num respeito natural,
que todos nóS devemos à família, à pessoa humana, isto
é uma coisa ... Agora; é como V. Ex• diz na sua expow
sição: ..nós tivemos o cuidado ~de distinguir O que seja
controle familiar e planejamento familiar". Isto jâ está
claro. Controle é uma coisa mais do Governo, é coRtrolar, diminuir ou aumentar, mas isso a Igreja não ace!ta.
O planejamento familiar ela aceita pelos métodos naturais, _ma_s esses métodos naturais, ininha Nossa Senhora,
para aquelas famílias de baixa renda, carentes, do interior- já tenho falado aqui várias vezes- não se consegue. Até fiz aqui um comentáriO sobre o método DIU,
parece ser até uma coisa ridícula, que exige até um instrutor, não sei comO é ãCjuele negócio todo.
Mas, na vÚdad_e,, eu havia notado, daí o processo de
metempsicose, eu havia anotado aqui o desempenho do
programa da educçaão familiar e se foi bem assimilad_o,
principafmeiite, pelas famílias de baixa renda nas áreas
carentes, isso- praticamente nós já vimos aí, e o Senador
Murcondes Gadelha fez essa pergunta.
Mas, outra parte também, que V. Ex• falou e que eu
anotei, quando D. Ana Maria também falou, o processo
da famOia subnutrida, dando origern, naturalmente, a fi~
lhos desnutridos, e a dificuldade de percepção e de
apreensào por parte dessas crianças na escola.
Eu~ também como- médico -somos quatro coleias
aqui, acho que não poderá morrer niilguém, porque Por
falta de médico somos quatro aqui- eu, médico do interior, sabia, como todos nós sabemos que um dos motivos
dessa falta de percepção e de apreensão é falta de oxigênio no cérebro; esse oxigênio-é levado exatamente pela
corrente sangaínea. A criança pálida, "empambada",
como se costuma dizer no Nordeste, essa criança não
tem muito poder de percepção nem de apreensão. Então,
muitas e muitas vezes, a pobre mãe, na sua Santa iRSC...
nuidade, levava a criança ao cOilsultório apenãs para re..
clamar, queria remédio, porque a criança não tinha -lá
eles usam um termo muito interessante: rude- a criança
era rude porque ia à escola, a professora dizia uma coisa,
hoje. Ele amanhã, já rião sabia mais, ele !iã uina- cOís~a
hoje, logo em segUida, se PerguntãsSe, ele não sabia mais;
a mãe queria um remédio para aquilo. O remédio ê inuito fácil; aí temos que ver a carência alimentar, vamos ver
a questão das parasitoses, as ancilostomias, vamos colo~
car isso tudo para fora e fortificar a criança, dar ferro
para essa criança corar, para aumentar o sangue e O
cérebro se oxigenar e essa criariÇã. :Poder assiinilar, perceber e poder aprender melhor.
Quer dizer, muitas e müífiS ·maes castigam as póbres
crianças ignorando que a culpa não é delas propriamen-

te,
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Por conseguinte -sua conferência foi também muitO

im~diata,_temqii~ dim_inui_ção do abandono da família
pelo pai, porque, se Õmho Vem programado, vem planejacto, eh~ é _desejado, ~ mais um fator para agregar a
fam11ia e não· desagregar. A grande c'il.usa do menor
abandonado é a desagregação familiar,
__ ~n_tª-Çl, esta_~ mais uma conseqil~ncia positiva do processa_e_ducativo.
- - -

ilUStrada~ vat ·nos servil- Irluito -pã-ra -um "rehtO final. A

conversa que tivemos foi para mirii- urila ·opCirtunidade
excelente, porque, graças a ela, tivemos esta outra oporM
tunidade de_ tê-lo aqui, com a apresentação do trabalho
que trouxe _novas coisas, inclusive, focalizando os obstáw
Cufõs -ide-ológiCos sObr-e os·q-Ullis airldil-nãO si "tinha- rara;
do <~qui, mais a parte da esquerda e comunista incoerente
de ac_e_itar o aborto, uma coisa que é terrível, e negar o
planejamento familiar. Como eu disse na televisão, o
aborto é uma agressão ao corpo da mulher.
Por conseguinte, da minha parte, estou satisfeito e as
perguntas que ia lhe fazer o Senador Marcondes Gadelha teve a fineza de se adiantar.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Só um instante, nobre Senador, para transmitir que o Senador Marcondes Gadelha tem que se retirar porque tem um pessõal da Universidade de Brasília está o esperando em seu

Gaomete.

-

---- ---

O SR. ALMIR PINTO- Eu já
-dente.

- --

-

teTrit.inf:i~--sr.-Presi

O SR.ALMIR PINTO- Sr. Presidente, fiz uma ligeira confusão sobre a questão do DIU, quando afirmei
que lá, em Porto Rico, o mêdico dava a entender exata~
mente que haVia o aborto, tanto que, àquele tempo,
quando a mulher engravidava, retirava o DIU e hoje já
não se usa isso, porque o próprio DIU, ao ser retirado,
pode causar o aborto.
Então, estou nesta dúvida, lá havia a fecundação e tinha o ovo, com o DIU hâ fecundação e tem o ovo, é justamente esta idéia, não serâ apenas a parte mecânica do
DIU,__que não impe_cfe a fecun9ação. Porqu~para haver a
~:~idação tem_que ter o ovo, e se o DIU impede essa nidação, _é_ porque tem o ovo proveniente da fecundação.
Não sei, nessa parte de embriologia ê que estou um
pouco confuso.

-A SRA. ANA MARIA MENDONÇA'-- Sr. Presi-

den-te, goStaria ·ae fazer um pequeno acréscimo, cóm sua ·
permissão.

O SR: PRESIDENTE (MâriO Maia)- Pois riãó.
A SRA. ANA MARIA MENDONÇA -

Entendi a

·colocação do Senador Marcondes Gadelha, quando demonstrou uma certa preocupação com referênCia ao
nível de volição da mulher ou do casal no uso-de um m8:M
todo.
. Aciedito qu-e ísso- é rCalmente- uma pfeocu"pâ.Ção,
quando se diz que há dentro de uma sala uma educadora
e_:cf~(c:-anversã~ isl?~a~a!ll_C~te -coln -~ma __ in~lfiér apeTI~~
~aquele m"Qmen_tt;)_cl_ã_e~col"tta_~o _mêt_oâO. A-credito que 9
Senador sentiu alguma preocupação em função disso.
Daí confesso que, realmente, o ideal, claro, que dentro
das condições tem que fazer alguma coisa, daí o que nós
defendemos: o planejamento familiar, como uma coisa
muito mais-ampla, envolvendo outros setores para que o
process_o educativo se faça num âmbito muito maior de
conscientiziCãO Para ii. Paternidade responsável, formanM
do uma consciência de reprodução, uma consciência coletiva de reprodução responsável, de forma que isso atinja assiin a ]:)OpiilaçãO cõmO um todo e que, naque_le momento que a pessoa vai optar por um método, ela já esteja consCientizada- de todos os aspectos da paternidade
responsável.
Por outro lado, que esse processo educativo, atravês
de toda a estrutura que já existe no País - a estrutura
educacional, ela atinja, indiscriminadamente, a todas as
pesso_as, h~_~ens e_ mulheres, porque em questão de" paternidade resPOnsável, é muito importante nesse País, e
sa_b_emos dj,$so, e, inclusive, a conscientização do homem
rttraque ele entenda que é mtlito mais importante saber
que ele dará assistência a um filho, que ele se responsabiw
lizará pelo resultado de um ato sexual, isso ê muito rrials
importante, do_ que o bom desempenho de macho. Então, esse tipo de mentalidade, acho imprescindível neste
País, e acho _que esta experiência que foi feíta lá, será
muito enriquecida, se esse processo educativo se estender
.dentro de um âmbito muito maior, envolvendo o Ministério d.a Educação, com todos os requisitos, para que a
coisa se faça d~ uma maneira democrática, tecnicamente
correta, ideologicamente perfeita e que isso atinja e beneficie tqda a população brasileira.
Esse era assim o adenda que gostaria de fazer.

·-o ·sR. OSCAR ALVES- Gostaria de agradecer o
seu adendo.
DentrO das conseqifências imediatas de- um programa
--deste tipo, tereffios com- o aspecto educativo sempre presente, como a Sra. enfocou muito bem, a conseqUência
na dimiiluiÇão- dos menores abandonados, porque os
pais, esse foi o indicador que obtivemos através do Instituto _de_ AsS.istênéla ao Menor,_ abandonam muito fre~
qüentemente as mães com muitos filhos, porque se senM
te1iílrripotentesem-custear aquela família muito gran-de;
e quando o filho é indesejado, é muitas vezes a causa por
parte do abandono do pai. Então, como conseqaência

O SR. OSCAR ALVES- Nobi-eSenador, na fealid·ade, são casos de exceçào. Quando há o des_envolvimento
?o _embrião e a nidaçã? e, conseqUentemente, a gravidez
JUnto com o piU, obviamente, houve a fecundação, mas
tanto é que ele não é microabortação.
O SR. ALMIR PINTO-:- EStâ certo, mas houve a f0cundaçào.
O SR. OSCAR ALVES- Houve a fecundação, mas
esses são casos exCepcionais, porque, na realidade, o mecanismo de ação descrito_ no DIU, que não é muito conhecido, mas os descritOs teoricamente são, primeiro, inversão do movimento da trompa, do segmento distai do
proximal. Então ele impede a aproximação do espermatOzóide -ao óVulO; S(:gundo, o desenvolvimento de macrófagos, porque ele é um corpo estranho no útero, na cavidade, e já foram fotografados macrófagos com espermatozóides dentro, ele fagocita o espermatozóide. E há outra teoria mecânica, que é uma das teorias descritas, de
que ete impediríã, como num proceSso mecânico.
Mas há essas excepções. O fato é que não está comprovado nem positivamente que é, e nem positivamente que
oão ê. Por isso é que, em dúvida, pro reo. Não vamos discutir um método que ê polémico. E por que utilizar um
método que pode prejudiCar a implantação de um programa, que é tão positivo, tão importante. Acho que este
método pode ser superado por outros.
O SR. ALMIR PINTo-.:....:: Eu falei só pelo fato de não
ter sido incluído no seu programa ...

O SR. OSCAR ALVES- Eu entendi.
O SR. ALMfR PINTO-Acho que traria muita complicação com o método, já que o seu programa foi mais
ou menos aceito e não causou nenhum atrito. Eu também já estou sabendo que a Igreja já está recebendo, digamos assim, ..por debaixo dos panos", a pílula, está é
que é a verdade. Sei que muita gente está se confessando
e comungando e tomando pílula. Mas este é um começo
para o Governo, que, ao adotar o seu planejamento familiar, se fixe juStamente naquele ponto de a pílula ser a
maiS conveniente, embora tenha as suas inconveniências.
Mas, dentro do que foi dito por V. Ex~ e pela Ora. Ana
Maria, com aqueles cuidados, aquelas assistências pelas
enfermei"riS nO inferior, quando nada, darão por alto
aquela fisiologia dos órgãos masculinos, dos órgãos femininos, os responsáveiS pela multiplicação da espécie, e
isso já vai melhorando. Porque, quando a mulher se sente mal ou com dor de cabeça, ela por si mesma não toma
a pílula, porque não há quem agUente tomar a pOula e ficar enjoada a vida toda, nem passar a vida toda com dor
de cabeça. Depois, se advertido disso, pode passar, pode
causar um _processo de _derrame que tem sido encontrado
neste setor.
Mas tem a outra parte, também, com relação aos
problemas malígnos para os seios e para o útero. Mas
isso é tão pequeno, que talvez compense o perigo do
aborto criminoso.

O SR. OSCAR ALVES- A-ação da pílula, também,
provoca no organismo uma gestação simulada. Então o
efeito hormon<~l da pílula no organismo materno ê como
se fosse uma gestação, só que uma gestação sem o ovo.
O SR. ALMIR PINTO- Uma frustração da ovulaç-ão,
O SR. OSCAR ALVES -
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O SR. OSCAR ALVES- Muito obrigado.

Exatamenfe.

O SR. PRESIDENTE_ _(Mário Maia) ovulação,

de pl<mejamento familiar, garantirão, de antemão, o êxito a essa demanda reprimida atê então. '
_
Eu gostaria apenaS- de enfatizar a Importância do testemunho do Dr. Oscar, por representar o programa1 ou
um único programa mais, digamos assim, marcante na
ái"~a Sul do Pais.

Ela inibe a

O SR. ALMIR PINTO- Eles chamam de "a frustrução do ovário".
O SR. OSCAR ALVES- Mas os hormônios que estão circulando provocam c_omo se fosse uma gestação simulada
Então, a gestação não ê prejudicial ao organismo mãterno, ao contrário, agora há casos em que se a mãe tem,
por exemplo, um câncer de mama, a gestação é prejudicial.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- 1:: indicado até
uma interrupção.
O SR. OSCAR ALVES- Então, exatamente, são os
casos em que o médico preciSa entrar, p-Orque Cóm eStes
cuidados todos, não há porque temer a pílula. Eu sempre
digo. por que o preconceito t:õnfã pOula? A pflula ê um
medicamento, como a aspirina, que é o medicamento"
mais usado comumente pela população, no entanto, ela
tem as suas contra-indicações. A aspirina, tomada por
pessoas que não devem tomar, provoca lllcera gástrica,
hemorragia gãstrica e pode levar até à morte.
Então, qualquer medicamento tem que ter os seus cuidados.
O SK. ALM!R PINTO- São os efeitos colaterais.
O SR. OSCAR ALVES- Exato. E os métodos mecânicos, por exemplo, o condon, a espuma, o espermatici-da, etc., qual é o mal que provocam? Absolutamente nenhum.
Então, realmente, na Igreja, já existe, como V. Ex• disse muito bem, nobre Senador, uma aceitação por alguns
segmentos. O que eles não podem é baixar um documen~
to oficial. dizendo .. tudo isso pode e tal", porque isso,
realmente. é complicado, porque há muitos que usariam
essa posição, extrapolando, exagerandp, mas eu tenho a
impressão de que, com essa experiência, e se o programa
oficializado contiver essas precauções, não haverá essas
resistências.
O SR. PRESIDENTE_ (Mâ_rlQ___Jvlaia) - Não ~_regi
mental. entretanto, a Mesa Díretora tem concedid.o a outras pessoas. que não Deputados e Senadores. fazer pergUiitiS-CO_m_ ãQii\eSCêfú:!ía -do:·acpoen-te.Se o d_epoentc permitir, a·D. Flora Rodrigues, que é
uma freqUentadora assídua das nossas reuniões aqui, às
quintas-feiras desejaria fazer alguma consideração ou
pergunta.
O SR. OSCAR ALVEs-=-"Com muita honra:.
A SRA. FLORA RODRIGUES --GoStaria de agradecer a deferência da Presidência e, também,
congrat-ular-me com o Deputado Oscar Alves. Acredito
que esse depoimento sobre a experiência do Paraná tenha sido assim um marco nas pretensões que tem essa
Comissão, por uma razão muito simples: porque se contestava dizendo que o êxito da interferência- do Estãdo
nos programas de planejamenfo familiar, seria típico do
Nordeste, cuja realidade, com tanta carência, garantiriao seu sucesso.
E o Paraná veio -provar que, em Estados que têm uma
tipologia sócio-econômica privilegiada, os programas
têm o seu espaço garantido, se coadunam perfeitamente
àquilo que já foi descritO na menção da "Populorum
Progressio" e também na declaração de Bucareste, onde
o espaço reservado ao Estado, para o atendimento às
famílias carenciadas, está em aberto, mesmo em Estadps
com essas características.
Então isso prova que,juntmldo a experiência do Nordeste e a experiência do Paraná, qualquer ação estimulada para o ingresso das Secretarias dentro dos programas

b SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Agradeço as
considerações que a D. Flora Rodrigues traz a estaComissão e chegamos ao término dos nossos trabalhos.
Para a Presidência não ficar sem pergunta, ou consideração, queríamos lembrar, voltando ao DIU, e fazer
uma consideração de ordem filosófica ou metafísica mesmo.
V. Ex~ ao abordar o assunto, fez referênCia, a certa altura. que é contra o a_bordo, nós, também, o somos, porque há interrupção da vida.
Entretanto, paira uma dúvida enorme, como paira no
espfrito de todos nós, médicos, não só do ponto de vista
religioso como do ponto de vista moral e ético. Quando
começa a vida? Se imagiilarmos a interrupção da vida, a
gente tem que--considerar que o espermatozóide é uma
célula viva, que--O-óVulo é uma célula viva; então a vida,
para a formação do ser, é uma conceituação ffiosófica,
di:JUtrinária, j;rie-tufísica e ética que aborda vários--aspectos.
Então. c_omo conceituar1amos o início da vida'? Porque
vida jú é a célula. o espermatozóide tem, inclusive um
movimento. ele faz uma caminhada eno_rme à procura da
sua noiva, para fecundá-la, faz uma caminhada proporcionalmente ao seu tamanho, talvez quase uma volta a
Terra, para chegar no lugar onde está o óvulo para ser
fecundado.
Eut~Q,_ no momento em que é fecundado, é que se começa a vida? Seria no momento em que a célula, com o
e,<;tímulo da fecundação, o_ ovo resultado da fecundação
do espermatozóide e_o_óvulo se transforma em 2, 4, 8_,_16,
32 células? Ou a vida c:omeçar1a na mórula, na bláStUla,
no feto'? Quando começaria a vida? Esses métodos, então. todos que buscamos para interferir, dificultar a vida,
no conceito geral, seria assim uma atitude certa ou errad~? Porque, qual seria a diferença entre impedir que um
óvulo _fecundado, já com f2 célul~s_. m:as com f9das as
suas característicit.s, frazendo o potenCial da vida oali,
t0d6-o seu potencial genético. é impedido de se nidar, depu is de fecundado, porque encontra um corpo estranho
dentro do útero. ou quando ele jâ se nidou ou se transformou em mórula, blâstula ou quando já é feto com as
ç_qracterísqcas_ anatômicas jâ defi!).índo a espécie, Eu
;J{:bo muito difícillocalizw assim a Conceituação moral e
filosófica da coisa. Acho que ter-se-ia que bus.car esforços grandes, no sentido de procurar uma metodologia
~Ifc:~:ent(! __d_e_~_oAa._ e~_s<!__ql,le _t_!!r'9-_9_~_ p_~r?:_não interfer~r na
vida. Entretanto, deveríamos procUrãr, pelõrriet1õs-,-pafã
não ficarmos à descobe_~ta de um _trauma psicológico,'
para se conceituar bem qual seria o momento. A sociedade, a Igreja, os cientistas, os médlcos, as educadoras, a
eles importa achar o momento, para conceituar quando
começa a vida, quando se pode interferir ou não rio processo dã "reprodução, não da espêcie humana, mas das
e.'ipéeies.
O SR. OSCAR ALVES- Senador, tenho a impressão_.de _que todos os métodos utilizados, indicados- hã
dúvida com relação apenas ao DIU realmente- não interferem em nenhu!J1a fase. Porque o espermatozóide é
uma célula viva, o óvulo tambêm, mas eles se perdem
normalmente sem_ o_eilhum problema moral ou filosófico, -que normalmente é papel de eles se perderem, c_pmo
qualquer outra célula, da epiderme ou do esôfago, do intestino, do estômago. Essas cêlulas são vivas inas se perdem. O problema é o óvulo fecundado, que aí é uma
célula de um novo ser. Realmente, a partir do óvulo fecundado que forma o ovo, qualquer método que impeça
a possibilidade de sobrevivência deste ovo, ele tem que
ser questionado.
O SR. MÃRIO MAIA abortivo, mic:roabortivo?

Seria etltão um _método

O SR. OSCAR ALVES - Seria microabortivo. O
DIU é o único que se tem dúvida; porque, cientificame!n-
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te. nenhum cientista provou que ele é microabortivo,
mas também nenhum provou, apesar de todos os trabalhos que ele não o é. Há trabalhos publicados que provam esse mecanismo que abordamos. Mas há outros ainda, há_ outras dúvidas que não foram esclarecidas.
O SR. MÃRIO MAIA - E o conhecimento que a
gente tem. com licença pelo aparte, pelo conhecimento
clássico que temos da fisiologia embrionária, a fecundação ocorre geralmente no terço-médio da trompa. Ela
jCl chega no útero uma célula multiplicada, como um
ovo. composta de várias células. Então o DIU está aqui,
ele vinha fecundar, não se nidaria pelo menos assim na
imaginação, porque ele encontra um corpo estranho.
Não haveria a nidação, mas haveria a fecundação.
O SR. ALM IR PINTO- Deveríamos agora aqui definir a vida fetal, a vida intra-uterina começa com a fecundaçào ou coln o embrião? Isso é importante, porque
há algunS autores que -tendem admitir que só há vída
intra-uterina quandO há o érribrião, nem no ovo há vida.
Não sei. se o no.bre orador leu alguma coisa a respeito,
deve ter lido.
O SR. MARIO MAIA- Então, o aborto provocado·
de algumas semanas, enquanto é mórula, não seria criminoso, não é?

mL fase

O SR. OSCAR ALVES- A vida, ao meu ver, começa
na fecundação, porque fecundação é o novo ser. Tanto
que a inseminação artificial colhe o ovo.
O SR. MÁRIO MAIA- Ele só tem viabilidade depois de fecundado.
O SR. OSCAR ALVES- Transporta esse ovo a um
útero diferente," e ele se desenvolve. Então, realmente é
no momento da fecundação, não tenhü dúvida, duas vidaf. que se unem gerando uma nova vida.

OSR. ALMIR PINTO- Duas vidasqueseunemgerando uma nova vida.
O SR. OSCAR ALVES- Exatamente. Porque a célula germinativa, o espermatozóide, geneticamente tem
nietade do potencial. O óvulo tem outra metade. Ele só
constitui um ser novo e integral quando os do_is se éncontram e há fecundação. Nesse momento hâ um novo ser
estabelecido e é irreversível. O homem não pode parar, a
não ser que ele destrua ou por ação mecânica, cjuím1ca
ou fisica aquele novo ser. Isso pode ser através de um
raio laser, pode ser através de produtos químicos, pode
ser por um dispositivo mecânico qualquer, mas o potenci~l da_quel.a célula, do novo ser, existe, porque ê o fator
g~~~iíco qtie determina a evolução. E uma nova vida,
ni:ío tenho dúvida. Por isso_ é que acho que qualquer método que coloque em risco a vida desse ovo, ele deve ser
colocado sob suspeita, até ·que ã ciência prove e defina
cxatam_ente o seu campo de ação.
Nos outros métodos tod_os, mesmo a esterilização ela
não interfere na vida, ela interfere na fecundação. Então
<.1 esterilização só tem um erro, criticado moralmente,
porque el<~ é irreversível. Se não o fosse, e hoje a microcirurgia já está tornando alguns casos reversíveis. E até a
esterilização, que há pouco, era condenada tOO%, hoje
ela já não é mais 100% condenada, porque aí há um percentual muito grande de reversão. Mas como nós tratamos de estatística no campo da ciência, mas no campo
da moral tratamos de indivíduo para individuo, não podemos aceitar a esterilização, porque se em 11m caso ela
não for reversível, já, naquele caso, não tem direito de
exercer a paternidade. Então é por isso que a esterilização também tem que ser, por enquanto, considerada
"o a berlinda", tem que ficar no estaleiro. Então o DIU e
a esteriliz<~ção têm· que ficar ..sub judice".
A pílula não. Ela não interfere no ovo, ela interfere
impedindo a ovulação. Se não há ovulação, só há uma
célula, a masculina, não há a feminina. ConSequentemente não há fecundaÇão_.
O CONDON e todos os métodos de barreira, o diafragma. o CONDON, o espermaticida, a destruição do
espermatozóide, não há nenhum problema no aspecto
moral. porque, estamos matando célula viva. Mas toda
eja_~ulação leva milhõ~c; de células a morrerem. Morrem,
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inclusive quari.do há fecundação, porque, só um esperte da Corn_i_s_são, lavrei_ a presente A~<l, que lida e aprovamatQZóíde fecunda, milhões morrem. E a mulher-~~~-~---·- -~~~::_á_.assi,na~!,ap_eloSr. Presidente e i rã à -publicação.
mês perdeu~ óvul~ quando ~.ão fccundad~. E a_té há__
-- -~-ANExO~i-AiÃ DA'-if;-REUN-IAO'"DA co~----un:'a frase mutto bomta _de que a ~enstrua~a~ ~~o as lâMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUER!TO,
gnmas de sangue pela vtda que det~ou ~e extstlr , E~ tão
CRIADA COM 0 OBJETIVO DE INVESTiGAR
as células morrem naturalm.ente. Nmgu~m é cont~aJSSQ,
-"""'PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO
Na verdade podemos questtonar a P.art 1_r do surg1mento
POPULACIONAL BRASILEIRO. REAUZADA
do ovo. A~~ o _que_ esse ponto é mu 1t~ 1mporta_nte. EnEM 28 DE JUNHO DE 1983. DESTINADA-A OUquanto a ctencta nao-ay_a.ncar temos que nos conformar_
_ ___ Ji!RJLPROFESSORA E SEXOLOGA MARTHA
SUPL/CY, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
com o qu_e existe. Aí é que me preocupo com a posição
de alguns setores da Igreja de serem resistentes aos métow
A UTORJZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA ÇOdos artificiais. Porque hã método_s artificiais que são inó-- ·
---MiSSÃO:--·--- - ----cuos, como 0 CONDON, por exemplo. Nós temos que
nos preocupar, ao contrário, ê com a falha desseS mho__
d
r 1
·-·-Presidente: Senador Mária Maia
os. _que pouca gente lU a. Mas um çªsa_l que, por d_eter·
Relat~r: Senador Almir Pinto
minados aspectos, planeja seu filho e não pode tê-lo, Oaquele momento, porque irá ter dificuldade de criá-lo res(Integra do Apanhamento Taquigráfico.)
ponsavelmente, usando esses ro.~!_QQOq qu,e s~o ITI.::ti~_Yl:!!:-.___ - -O-SR, PRESIDENTE (Mário Maia)- Declaro aberta a reunião. Esta é a 11~ Reunião da Comissão Parlaw
neráveis, por exemplo, o CONDON, embora se associa, ·
·
·
do com o espermaticida, ele tem uma efic_âc_ia_ma,ior, mas
d 1
bl
·
ainda assim ele falha. E se tiver um filho nesse moweniof- mentar e nquento que mvesttga pro emas vmculados
-ao aumento populacional brasileiro. Está convidada
vão ser muito dificil para o casal as conseqUências dã~
para depor hoje nesta Comissão a Professora e Sexóloga
quele filho indesejável, pode até ensejar O _aborto.
.
_M----ª(t~__ Suplicy, a qual eu convido para fazer 0 juramento
A falha nos métodos. para mim, é muito ma"is séi'iõ dõ___
de praxe.
que o uso desses métodos, porque pode ensejar uma me-A SRA. MARTA SUPLICY _Juro, como dever d~
dida muito mais radical, que é o aborto. Então, temos
consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do_ que
que buscar, na ciência, fnêtodos_çada ve.,_r:na!~_o;fic_-ª"_z:~s_ e ___ ":reja -de meu conhecimento sobre quaisquer fatos relaciocom danos cada vez menores.
nados a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-- ~ntão, chega.
que investiga problemas vinculados ao aumento populamos à conclusão do depoimento e ·queremos agradecer
cloOal brasileiro.

ao nobre Deputado Oscar Alves pela brilhante exposição
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Como nas deque fez, pela contribuição que nos trouxe, além de sua
mais reuniões, n~s divid~remos o depoimento em três
pal~v.ra abulis~da de Pr~f~sor de Ginecologia e··obs~
partes: Na primeira, a depoente fará uma exposição ge-tetr.':ta _e lambem os substdJos. que nos trouxe da sua ~X~-- _o:o ___ -..r_aLsohrc__o_ assunto; na segunda, os Srs. Parlamentares,
pertencta .à frent_e _da Secreta~. 13 d~ Estado dq Par~t!ê:.:"_ .. _..-Senadur_es__ e Deputados, terão a preferência para fazer
perguntas à depoente; e se houver tempo, a Presidência
A próxtma reumão serâ na pr"ID::tma terça-fetra, dta 17,
e t::remos como defloentes a Sra. Car_mem Barroso_,__ P~- _
cia_Comissão _concederá _a _outr_a~ _p~s~oas, que não sejam
qu.tsadora da Fundação Carlos Chagas.e _o Dr,___MárJo
-- parlamenlares, de também fazerem perguntas à depcie-n.
Barreto, Presidente da Associação Médica Brasileira.
te.
-~-_ASSim~ concedo a- palavra a·proressora Martha sujjliw
Está encerrada a reunião.
cy, para fazer a sua expoSição iníeial.
(Le\•anta-se a reunião às 13 horas e lO minutos.)
A SRÁ. MARTA SUPLICY -Sr. Presidente, SrS
Parlamentares, demais presentes, sou a favor do acesso
COMISSÃO PÀRLAMENT~g_O_E_!j'l_QUtRITO,
da população à informação: informação sobre o verd_aw
CRIADA COM O OBJETIVO- D~ INVE$TIGA--.r----aerro-TriaicecratnnaÇão, íitformação sobre o montante
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO ,PO~_
_rt:âJ da dÍvh:la:extefna b~asileir~, in~oi'maç~o Sobr~_ll:s n~~
PULACIONAL BRASILEIRO
gociações com-_Õ- fMí, informaçâ() Sobre "anlíêoílcepÇão.,
Povo que não tem informação não decide sobre seu des11~ Reunião, realizada em 28 de junho de 1983.
tino. Mulher que não tem acesso a métodos anticoncep·
cionais não é dona de seu corpo.
Aos vinte e oito Qias do mês de junho de mil novecentos e oitenta e três, às dez horas, na Sala de ReuníOêS da·· - . --- -Ã ôiSCUSSãõSobre planejarilerifõTamiUaf ca:racfedtõüComissão de Finanças, prese-ntes os-- Srs .. Senadores
se du_rante certo tempo por posições ideológkas- eril três
níveis:
Mário Maia (Presidente), Claudionor Roriz, Almir Pinto (Relatot), Eunice Michiles, João Cal_mon e_F_çrnando_
1_. -~s:posiç?e_s natalistas, amplamente difundidas pelUs~ es9"U:erdãs, atribuindo qualquer planejamento fami•Henrique Cardoso, reúne-se a Cooü:;_são Parlamentar d~
liar à-ãção do imperialismo, e-setores militares defendenw
Inquérito criadl;l. co.m o objetivo de investigar problemas
do a necessidade de segurança nacional, ocupação da
vinculados ao aumento populacional brasileiro.
Amazônia, etc~
Deixam de comparecer, por motivõ justificado; os Srs.
2. A posição da Igreja contra qualquer tentativa de
Senadores João Lobo, Marcondes Oadelha, Murilo Ba'daró, Hélio Gueiros e Jaison Barreto.
-~--planmmenro- familiar fora dos métodos naturais; e_
3. _ As posições anti-natalistas responsabilizando a
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
densidade demográfica pelas deficuldades econômicas.
Mário Maia, declara __abertos os trabalhos.
_
-Afü3:im"eiite-a-=poiáçâo da fg'reja-, fo-ra algUmas corren~
O Sr. Presidente solici~a a depoente que proCeda a Jci:·
tura do juramento.
tes__dis~iden.tes, continu_a ~o~tra o planejarri~ntó fai:niliar.
Os ri1ov1meíí'fOS'-n'àfálfstas modificaram· seu -disCurso Ou
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra a Proft
e &xóloga Martha Suplicy, na qualidade de depoente.
perderam sOa fOrça; aS esqUerdas por uma maioF cons·
A Sra. Martha Suplícy em s.ua exposição discorre
ciê"riei:ã -feminista; os militares, talvez por medo de uma
sobre o planejamento familiar nos diversos nfveis sociais,
explosão desencadeada, por um exército de miseráveis,
sobre a paternidade responsável e anticoncepção.
pefõ-auinenÜ>
número de favelados, pela incompetên~
Durante a fase interpelatória, usam da palavra os Srs.
cia eni. determ_inar uma política econôniica que- crie empregos e pel_a constatação, seriíssima, do grande continSenadores João Cahnon1 Almir Pir:tto, Fernando Henrigenle"·-aejõ"Vens brasileiros que foram reprovados nos
que Cardoso, Eunice Michiles a Depütada Federal Bête -·
Mendes, a Deputada Estadual Dayse Lúcidy, as Sr•s
exames de saúde (pulmões, urina, sangue) para entrar
nas Forças Armadas.
Flórida Acioli, Ana Maria Mendonça, Matíldes Paz
J;:n~ão, vocês pod~m ter uma idéia, quando quase mais
Landim, Liliana Marcondes P.inho, Rosa Maria_ ÇOia~
da met~àê ~e-nossos jovens não passam neSses examesmulera, Jovina Teodoro, Suraide Pinto e o Sr. Jos~ de.
para
rlão se paSSar em exâines -de pulmão, urina e sangue,
Castro Cojmbra.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas - --ê -queãlguma cois:ã esntmUito errada, não é resfriado.
Então, metade de nossos jovens não passarãffi 'nesses
taquigráficas tão_J_ogo traduzidas e revisadas, sejam
exames para entrar nas Forças Armadas.
publicadas em anexo à presente Ata,
Estamos· áiai1."do uma Nação de analfabetos, pois o
Nada mais havendo a_ tr~_tar, encerra-se a reu~ião e,
íri.aTce .de ar1alfabet"ismo do _r1osso- país po_uco melhorou
_1para constar, eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assiste_n-

ao

desde 76; nossas crianças e adultos são subnutridos_e miserá veis;- Entretanto, eu, sinceramente, pergunto: serã
que a solução está no controle da natalidade?
Ocorre-me o exemplo de uma senhora obesa, queindo
ao médico se tratar, em vez de fazer os exames para estaw
belecer alguma causa orgânica, como problema de tireóiw
de ou, se nada constatado, ser encaminhada para um psicoterapeuta para ver o que leva a comer desbragadamente, o médico lhe di.ssess_e que é gorda porque come e lhe
proibisse os alimentos. Todos nós ficaríamos horfõrizados com tanta incompetência. E saberíamos, de antem~_o,_q\le pou<?-_!? ia adi_antur, P'?is se sua tireóide não funcionasse bem: eTa-Ç"oiltinuaría a ser gorda, ou se S!Ja ansi~c!~Jd.e _n_à9 _9jminufsse,_ ela continuaria comendo.
Seria essa a -ar&umentaçào Para a necessidade de um
pfttneiamento familiar?
Pois me parece que hoje a discussão não está m~is na
necessidude ou não de um planejamento familiar, porque
acho que ninguém discorda quanto a isso mas, sim, na
ideologia que guiaría tal proposta, e como seria implementado tal programa.
H o; e você não arruma sequer um grupo feminista no
Pa 1's q'u·e seJ·a contra aces<o a ~e· t.od.o.s ant.1'concepc 1'ona 1's.
..
·•·
Agora, depende da ideologia que está por trás disso, por~
que disso é que vai depender como é que vai ser feita essa
campanha, e que tipo de programa nós vamos prestar a
essas mulheres.
Ideologias, tais como as explicitadas pelo Senador Roberto Campos, que vê 0 aumento do nível de vida como
resultado da dim.inl,liçào da taxa de cresdmento, não resistem ao menor argumento. Não foi o controle da natalidade que fez a população da Holanda e do Japão ricas e
nem é o controle da natalidade que estú tornando a po·
pulaçiio da lndla rica.
Hoje, -sabe-se--que a diminuição da natalidade é conseqüência da _escolaridade e não da esterilização. Em todos
os paises desenvolvidos nunca se realizou um controle_de
natalidade. A diminuição da tax...a"de crescimento se processOu naturalmente com desenvolvimento cconômico e
dC eSCoTaridade:-0-próprío el{emplo citadO pelo
Sci1Udor Serve pára m·ostrar a falácia de sua argumen- tãCUo: ·-·ar:egiãá-de melhor qUalidade de vida no Brasil
estú nos-Estados do extremo sul, onde o crescimento demográfico já baixou para 1,44% ao ano". Isso não ocorreu por causa da diminuição da natalidade, e sim pelo
maior ac~sso que as pessoas tiveram à urban[zaçâo, e
porque-esso.s-r-egiões _têm melhor educação, foi por isso
que houve aí uma melhoria.
A Senadora Eunice Michíles também desenvolve tese
semelhante, culpando os altos fndices de natalidade pela
poluição e aos pobres de serem pobres, por terem muitos
filhos.

au-mentõ

T~o fa!aci'?~9 c9mo todos esses argumentos me parece
o da "paternidade respoilsável". Em si até que não seria
mal esse argumento, pois não ê desejável que venham ao
mundo crianças que não sejain_ queridas. Entretanto, a
tradução dessa "paternidade reponsâvel" é: se você é
pobre, ou se você é negra, ou se vocêjâ tem ffihos e vive
apertada, você é uma irresponsável se continuar a procriar.
O problema também não é por a L Pois me parece que
se o cidadão é pobre ele deveria ter condições de viver e
criar seus filhos com dignidade. Se ele é negro, ninguém
deveria estar interessado num "embranquecimento" da
raça brasileira e sim em criar condições para essas peS·
soas prejudicadas, por anos de escravatura, ocuparem
um espaço digno na sociedade. Não atra_vés do. controle
da sua prole, mas de condições especiais de estudo e
oportunidades.
Porque essas pessoas têm um ônus muito maior, essas
pessoas ajudaram o desenvolvimento do nosso País, e até.
hoje estão pagando por terem sido escravos. Acho que
essas pessoas deveriam ter um acesso priviligiado a faculdades, escolaridade, alimentação, tudo isso.
Quanto a ter 3, 4, 5, ou seja lá o número de filhos que
for, cada cidadão_deveria poder escolher livremente o
queacreditaser conveniente para si mesmo. Tendo acessq à inforrilação sobre -anticoncepção, cada vez mais me
-convenço de que_o povo tem uma sabedoria enorme para
distinguir o que lhe convêm_. Ml!-ito_ maior do que a minhu, do _q~e a sua ou_ do governo,
Não concebo, e me causa medo, um planejemento familiar através da comunicação de massa como o sugerido na Folha de S. paqJo de 25-8-83 pelo Senhor Alex Pe-
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riscinotto, integrante da Co!ÚiSsão Consultiva da Secre-.
taria da Imprensa e Divulgação da Presidência da República. Depois de colocar a importância - que ninguém duvida - de responsabilidade por ess_e tipo de di-

vulgação, o publicitário desenrola toda uma ideologia
que os interesses individuais. das pessoas devem ser respeitados de' que "o programa de informação_ de um
projeto de conscientização soda! sobre a paternidade
responsável se.confunde com o próprio objetivo-: a i-nformação é o programa, pois de casais informados é que
nascerá a nova..Jll~Jjtalidade responsável''.

e

O Senhor Peiiscinotto acredita- e ai de nós se ele tiver razão - que uma ••informação_" bem feita levará os
casais à responsabilidade. Não preciSa ser muito perspi·
caz para se perceber que tipo de informação ele deseja·
passar, não é verdade? Aliás, no parágrafo seguinte de
seu artigo, sobre paternidade responsável, ele a torna óbvia: ..Trata·se, portanto, de levar uma inforrriação especial, bem estruturada, simples e clara e com capacidade
de c_onvencer a nada menos que toda população brasileira com exceção de crianças". Nem GQebells faria melhor.
_
Acho que existe uma diferança muito grande em infor~
mar- o _que deveria ser o objetivo sobre métodos antj~
concepcionais - e convencer quem qaer que seja a
utilizá-los.
Ocorre-me uma frase do discurso do Senador Roberto
Campos com- a qual não se teria sobre o que discordar:
"não se trata de impedir os pobres de terem os filh_os que
querem, mas de ajudá-los a não terem_os ftlhos que não
querem".
Temo somente que o Senhor PeriSCinotto queira dar
uma mãozinha na cab_eça dos pobres ensinando-os sobre
o que devam querer.

.t: extremamente freqUente e tenho escutado reiterados
depoimentos de mulheres p·obres, mulheres da periferia,
esterelizadas pela autoridade médica. Ai não é que o mê,dico chega lá e fale que ela deva se esterelizar porque é
pobre, o discurs-o não é assim tão claro, mas aquela pessoa, sem o conhecimento suficiente, ela é um presa muito
fácil de toda uma. ideologia desse méd,co, que diz o seguinte: .. Minha Senhora, a Senhora deve operar pois jã
tem tantos filhos, a vida estâ tão difícil hoje em dia ... ".
Isso quando ele não a opera antes de consultá-la. E ela
vem saber depois, quando não mais se engravida, às vezes, toma pílula para não engravidar, e depois de anos
ela sabe que não tem maís úterO. Ninguém contou.
Deseja-se que a publicidade- se utilizada- seja para
o esclarecimento do uso de métodos dç aoJicQncepcionais - aliás, esse poderia ser o nome da camp.ãnha, que
não se deveria prop·or-a mais nada.
Bem, agora vamos a uma proposta.
O esclarecimento sobre métodos ahticoncepcionais
deve ocorrer. Não pelas razões citadas por essas ilustres
·personagens mas ·simplesmente porque hoje só os ricos
têrn acesso à evolução da ciência. Os pObres deveriam
tarnbém poder optar por não ter filhos e escolher dentre
os possíveis métodos os que melhor lhes conviessem, Entretanto, em nenhum momento uma campanha de esclarecimento poderia occ;lrrer sem uin irivestimento maCiÇo
em infra·estrutura que permitisse à essas mesmas pessoas
optarem por ter os fiJho_s que desejarem.
O esclareéimento sobre anticoncepção não deve ser separado do atendimento integral às necessidades ãe saúde
da mulher em todas as fases de sua vida e também ao homem.
Por que só investir na mulher reprodutora e no controle da sua prole'? Deve ocorrer concomitantemente o atendimento ginecológico, a prevenção do câncer, o atendimento e campanha a respeito de síntomas e tratamento
de doenças sexualmente transmissíveis- para homens e
mulheres - e atendimento na menopausa. E, por que
não, nos mesmos Postos de SaUde a formação de grupos
de homens e mulheres para a discussão de questões relativas a sexualidade, reprodução e prazer.
Não só cuidados com a s~úde do homem e mulh,çr mas
com a prole já nascida devem ser impteffientados.
A legalização do aborto e sua prática gratuita é também uma reivindicação. Que o aborto não seja entendido
como método anticonceptivo· mas comO a última alternativa para evitar uma gravidez indesejada.
Isso sem entrar, aqui, o que está ocorrendo com_ relação ao aborto clandestino, ao número de aborto_s feitos
no Brasil, a internação enorme de mulheres por abortos
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mal feitos, tudo isso que já tem sido amplamente debatido,

Na esco"Jha do método anticoncepcional deveria estar
incluída a possibilidade de utilização do preservativo
masculino e da vasectomía, pouco_en_fatizados ·atualmente,
~
Desejamos nesses mesmos Postos de Saúde uma preS.tação de as_s_istência méd!ca e psicológica às mulheres espancadas- Vítimas de violência sexual ou estupradas.
É necessário o incentivo à criação -de Cursos sobre a sexualidade- humana na_s escolas de _medicina - porque
hoje tem sido a minha reiteraQa experiênCia que os médicos não sabem sobre sexualidade. Não sabem informar,
não sabem dar assistência à mulher sobre os problemas
ligados à sexualidade, quando sai da ârea específica da
ginecologia e do remédio- e programas de educação sexual nas escolas de I~> e 2? grau-s.
- Assim Cõmo a ptpotrtoção de pesquisas sobre métodos
anticoncepcionais seguros e inofensivos, tanto para homens e mulheres, a fim de que a contracepção seja assurriida como uma responsabilidade de ambos os sexos. E
não só da mulher. E a fabrica_ção- isso me parece has~
tante sério, -porque acho que aí entram todas as multiriacionais -:- de todos os métodos já aprovados, cpomo o
diafrag'rria, a capa cervical e o DIU, todos atualmente
importados e proibidos de serem fabricados no nosso
Pt;tis. Quer dizer, a·mulher rica tem acesso, a pobre não
pode.
A iritegridade da saúde da mulher é fundamental para
o desenvolvimento do nosso País e o acesso à ·informação objetíva _ç possibilidade de livre escolha dos métodos anticoncepcionais é um dos aspectos de um todo
muior. (Muito bem! Palmas.)
o

O SR. PRESIDENTE (MáfíO- Maia) - Passamos,
agora, à segunda parte do depoimento, que é o acesso ãs
Perguntas que os presentes poderão fazer à depoente.
ConCeclo" a palavra ao Senador João Calmon, primeiro
inScrito Pãfa fazer·· perguntas ã pr·ofe"sSora Marta Supticy.

Com a palavra o nobre. Senador João Calmon.
O SR. JOÃÓ CALMON- Em primeiro lugar, desejo

felicitar a Professora Marta Suplicy_ pela sua admirável
expõSição, sobre o problema que suscitou esta Comíssão
Parlamentar de Inquéríto,
Tenho impressão de que essâ onda que estâ surgindo
no Brasil, nos últimos meses, sobre a necessidade de dar
a maiS alta prioddade ao controle da natalidade, lembra
um pouco uma página famosa de um humorista,
permitam-me repetTr, do humorista inglês Swift, que
quando surgiu uma crise grave em determinada área da
Inglaterra, ele sugeriu como solução, na base do humorismo, que se matassem as crianças e se vendessem as
suas carnes para os açougues.
Francamente, .acho que há aJgo por trás dessa avalanche que estâ se vendo no Brasil de hoje sobre a necessidade desse controle de natalidade.
A professora Marta Suplicy destacou, com muita acui~
dade, que o que é necessário nleSmo neste Pa:ÍS ê áumentar o índice de escolaridade, dar prioridade ã educação.
Uma família educada saberá planejar o tamanho adequado da sua prole.
A Professora Marta S!fplicy destacou que o índice de
aumento da natalidade nas áreas desenvolvidas do Brasil
já abaixou para 1.46%.
Na reaÜdâde. no discurso do nosso ~;~obre colega, Se·
nadcir Roberto Campos, foi dada uma ênfase que me parece excessiva ao problema de controle da natali9-.ade,
qUe -rõílogri apresentado, praticalll:ente como o problema número um deste Pais. E, evidentem~mte, não é o
problema número um.__
O problema número um deste País, e eu diria o problema número dois, o problema número três, como dizia o
famoso estadista francês Poincarf; é a educação, que não
mereceu uma palavra sequer, num discurso que durou 2
horas e 15. minutos. Em vez de se dar tanta ênfase à campanha do con_trole _da natalidade, por que não incluir
num painel sobre problemas brasil~irgs q da_ tributação
das classes privilegiadas, dos ricos, dos super-ric_os, dos
magnatas d~te País que, ségundo o Sec~tário da Receita Federal, estão pagando zero nove décimos por cento
sobre o total dos seus rendimentos? Relega-se isso a plano secundário. Agora mesmo um tributarista informou,
e- todos os jornais divulgaram, que bastaria uma modifi-

cação na nossa lei fiscal para aumentar a receita da
União em um trilhão e duzentos bilhões de cruzeiros.
ConCordo plenamente com a Professora Marta Suplicy, sobre o enfoque que ~eve ser dado ao problema. Promovamos uma mobilização nacional para darmos, real. !llente, à educação, a prioridade que ela nunca teve no
País, antes de 64 e depois de 1964. Fala-se muito em controle da natalidade, colocando a carga mais pesada sobre
a mulher, qu<1ndo o problema seria mais simplificado se
os homens fos_sem esterilizados em grande escala.
Acredito, ilustre conferencista, que o Brasil deveria,
embora garantindo a mais ampla divulgação de todos os
métodos que possam ser utilizados, em termos de tamanho da prole, mas o que me parece absolutamente essencial é que nós convençamos de que ê necessário essa mobilização nacional em favor da solução do problema da
educação. Eu limitaria a minha pergunta a este ponto: O
Brasil, de acordo com estudos de experts internacionais
não brasileiros, permitam-me repetir, experts não brasileiros, tem uma destinação· de grandeza até o ano 2000.
Segundo esses ex_perts, o Brasil é o único País do mundo
que -tem possi~ilidade de se transformar numa grande
po1ênci<i. até o ano 2000, porque preenche quatro con_dições que são consideradas essenciais. A primeira condição é ter uma área de mais de 3 milhões de quilômetros
quadrados. O Brasil tem mais de 8 milhões, como os Estudos Unidos, Rússia e a República Popular da China
têm. A outra condição é ter uma população de mais de
200 milhões de habitantes. ~ absolutamente essencial
que um Pats com dimensões continentais como o Brasil
tenha uma população da ordem de 200 milhões de habitantes. E por que 200 milhões de habitantes? Para garantirmos o mercado interno capaz de nos libertar dessa sujeiçào ao mode]Q _exportador que está desgraçando este
País, eSta que é a verdade, O_ terceiro ponto é ter um produto nacional bruto de 180 bilhões de dólares. O Brasil
já ultrapassou esse limite de ISO bilhões de dólares.
Finalmente, é necessãrio, de acordo com essa teoria
dos experts internacionais, que o País tenha 25% da sua
economia na área industriai. O Brasil j"á tem.
Ora, diante desta destinação de grandeza do Brasil, até
o ano 2000, parece-me, na realidade, suspeíta essa súbita
tentativa de mobilização da opinião pública para darmos
a prioridade máxima ao controle da natalidade.
Gostaria de ouvir a opinião da ilustre con(eregçj:,;ta
sobre esta ind<o.gação ou, pelo menos, sobre essa suspeita
que estou levantando neste momento.
·
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- CQrn a palavra a Sr• Marta Suplicy.

A SRA MARTA SUPLICY --Acredito que possa
haver mesmo um escamoteamento das coisas mais importante neste País. É uma maneira de não se discutir
outras coisas importantes, da maneira como estâ sendo
feita a eleição presidencial, o expurgo dos índices, o
acordo com o FMI, que fica sendo culpado pelo plailejamento familiar, quando absolutamente não diz nada a
respeito. Então, acho que tudo isso escamoteia osproblemas verdadeiros da Nação.
Agora, outra coisa -que me pergunto, é que tenho medo, pela experiência que vemos nos Outros países qUe obtiveram, pelo aumentO de riqueza, declínio na sua população, muitos deles estão com problemas de pouca gente
no País. E eu fico pensando, se nós que somos quase do
t~mai?:~O dos ~tad~s Unidos e temos metade da população americana, começarmos a fazer um programa,
como o sugerido pelo Alex Periscinoto, quer dizer, um
programa de fazer a cabeça das pessoas para não ter
mais filhos, é capaz de baixar realmente esta taxa de natalidade para um ou zero vírgula pouco. DepOis, como
ser faz para subir? tl dificílimo a possibilidade dessa reversão. _O que vamos fazer, daqui a vinte anos, se isso
aCõntecer'? Acho que essas pessoas não se perguntaram
sobre isso. Eu também não sei o qtie vai acontecer, mas
acho que é_ risco enorme que corremos.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
pergunta, nobre Senador?
O SR. JbÃi:YCALMÜN -

Não, ~uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Már,io Maia)- Concedo a palavra à nobre Deputada Bete Mendes para inquirir a depoente.
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A SRA. BETE MENDES- Queria parabenizar você,
Marta, não apenas por esta apresentação, que ~ muito
dura, objetiva, mas por todo trabalho que vooê desen-

volve há muitos anos e, princípalmente, pelo seu livro,
··conversando sobre sexo''. que é um livro direto, simples e da compreensão da educação da população brasileira.
_
E eu gostaria de solicitar licença ao Senador para ampliar o problema da educação para o problema cultural.
A nós nos falta muito, a· nõsSa formação cultural e o tipo
de det.erminação cultural que temo's. No caso do planejamento familiar, nós que trabalhamos com linguagem,
entendemos muito bem o que é dizer uma coisa por outras palavras. Na verdade, não estã se propondo um planejamento familiar. ~tá-se propondo controle da natalidade. Isso é grave, porque não dá às pessoas, que queiram ou não ter filhos, o direito de querer ou não ter,
como você explicou muíto bem aqui.
Gostaria de frisar, em nível cultural, a culpabilidade
que se faz à população. Você começa muito bem com a
necessidade da informação em todos os níveis e da informação no sentido de ligar os assuntos. O que é o problema econômico, social, familiar, educacional? Eles não
estão jamais desligados e são colocados par_a a populaç-J.o como problemas separados, estanqueizados. Agora estamos tratando apenas de planejamento familiar?
Não. Isso é o sufoco da estrutura governamental que não
está resolvendo o problema da riqueza no Pafs, está responsabilizando a população pelos erros de estrutura econômicil. que fizeram com que chegássemos até onde chegamos.
Neste sentido existe_uma.coisa serUssima da culpabilidade, que você frisa muito hem numa parte do que você
apresentou, com relação à população pobre e à população discririiinada. Outra vez entra aí o fat_or cultural.
Quem é pobre não tem o direito de ter fi!hos. Quem é
pobre e negro menos ainda, porque o nosso problema é
uma procura de uma raça superior, como se não fôssemos todos da mesma espécie; E a colocação da culpabilidade aí tem uma gravidade um pouco maior, que ê a mulher. A mulher brasileira é a única responsável pela procriação, pela saúde do seu corpo e do corpo do marido, e
pela saúde dos filhos que possa vir a ter ou não.
Estou lembrando, agora, do que estou lendo qo seu fiM
vro, que· ainda não acabei de ler, em que você levanta
questões de pessoas que escreveram para você, que são
muito importantes, da total desinformação sobre o que ê
o prazer do sexo, sobre o que ê direito de ter um filho ou
não, e sobre o medo que tem de como fazer com aquele
sei humano que nasceu. Eu gostaria, se vo-cê pudesse, de
entrar um pouco nisso, no sentido de ver a culpabilidade
que temos, que é totalmente injusta, porque estamos responsáveis, agora, sobre a própria vida, é isso que está se
questiOnando. Não podemos mais fazer vida, ou seja, fazer gente.

A SRA. MARTA SUPLICY- Muito obrigada à De-putada Bete Mendes. Eu acho que você levantou um
ponto, Bete, que eu tinha esquecido e .que é fmportatúíssimo, que é o da culpabilidade. Realmente, esse ponto eu
acho que é seríssimo Porque a culpada maior é a mulher
e a pobreza dela. Então, parte daquela teoria de que o
brasileiro ê pobre, porque ele ê preguiçoso, porque ele
não se esforça; pridssO ê que-ele ê pobre. Não é porque
ele não come atê 1 ano de idade, não! Não é porque -ele
não tem chance! A mãe nãO tem Creche para deixá-lo e
ele fica em casa triilCado, e ele fica lã, você irrüigiil<i o
que deteriora no psiquiSmO de uma criança que é criada
dessa forma.
-Teve uma reportagem, aomingo, no "Fantástico",
mostrando a delinqüência em São Paulo, aqueles meninos abandonados.
Agora, eu acho que a mulher está sofrendo ma_is _do
que todo mundo, frente a isso. Se a inUiher é pobre e negra, dobrado. Isso porque, a mulher quando começa a
ter muitos filhos, porque não tem acesso às informações,
ou porque tem uma idéia de que isso vai ajudâ~la- nas
zonas rurais isso, talvez até seja verdade - não é mais
nas zonas urbanas, mas nas zonas rurais, isso tillvez até
seja! ela não tem alimentaçãq para dar, ela não tem remédio para dar para os seus filhos, e isso tudo gera uma
culpa muito grande, porque, geralmente, se diiià assim: é
Deus, é o destino! Então não tinha tanta culpa, era uma
coisa que acontecia na vida. Mas, agora, eu acho que os
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meios de comunicação, ainda não _está oficial, masjã estão tentando vender a essa mulher que tudo é culpa dela!
E quanta gente discute isso! Nós jã discutimos, por
exemplo, que, em vez de fazer escola, em vez de dar assistência a essas pessoas, em vez de irrigar o Nordeste, em
vez de fazer obras de infra-estrutura, o que que se faz?
Nós_ temos as ol?ras faraônicas, a Transamazônia, coisas
dõ iên-er-o; e-dij)Ois--Tiós- teinOs-os escãitdilõS-nacioniís;
eu acho que nunca nós tivemos tantos escândalos como
agora. É a CAPEM I, a DELFIN, é uma coisa atrás da
outra, e eu fico pensando: bom, agora, algo vai acontecer, nada acontece! Nada acontece nesse País! A gente lê
nos jornais, ç_u, CO~:TIO cidadã, leio aquilo, e penso assim;
bom agora vai aco_ntecer alguma coisa! Alguém é responsável! Algué_m vai pagar! Nada acontece. Parece que
são todos surdos-mudos, nada acontece. _E eu fico peits<~ndo, dá uma certa importância, como gente, o que se
pode fazer!_ E qua11do a gente sabe que todo es;se dinheiro, que é desvirtuado, é usado para essa corrupção imensa que nós temos hoje! Ele poderia estar sendo para prover escola, para prover uma situação melhor para a mulher,
E quando a gente vê um planejamento familiar que periga, se Deus quiser não será, mas periga de virar essa
"fazeção de cabeça de gente", aí eu acho que realmente é
um desastre.
Eu não sei se respondi toda a sua pergunta. (~almas.)
O _SR. P~~IDENTE _(Mário Maía)- Mais alguma
pCrgunta,-nÕbre Deputada?
A-SRA. SETE MENDES- Eu gostaria de tomar a
liberdade, adendando ao que nós jâ falamos, colocar um
pouco a realidade brasileira no nível econômico, relacionado com o problema populacional, no sentido do nosso
desenvolvimento, que não é o desenvolvimento real do
Brasil, e sim um projeto _desenvolvimentista, que você
colocou muito bem nas obras faraônicas. Nós estamos
aqui com um planejament9 familiar que eu traduzo só
para controle da natalidade! Quando nós estamos na
área industrial, criando aquele novo elemento de desenvolvimento tecnológico, que é o robô, então a gente
questiona; onde é que está o problema da população brasileira? É em procriar filhos para que possam ser, amanhã, cidadãos que tenham trabalho, que contribuam
para enriquecimento da Nação ou as pessoas vão deixar
de procriar para que os robôs ocupem o seu lugar?
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
consideração?
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles
para inquirir a depoente.
A SRA. EUNICE MICHILES -:- Proressora Marta
Suplic-y, eu gostaria, em primeirô lugar; de dizer q~e me
senti honrada de ser citada, nominalmente, não só agora,
mas também no seu programa.
Mas, gostaria de fazer algumas colocações, que me parece, procedem nesse momento.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é muito
cômodo, Professora Marta, nós estarmos aqui, num ambiente refrigerado, todas de classe média, discutindo se
devemos ou não, se é certo ou não, se é contrOle, se é planejamento, levar aquela mulher do interior, aquela mais
pobre, aquela que não tem acesso aos recursos; se é bQnito ou não, enquanto que, a mulher, desculpe a expressão
que ê grosseira, pare como um animal, nas beiradas dos
rios nos sertões nordestinos.

_Q _SR. _f_R .ê!Q~~:tç_ (M_ário .M.-aJru_~_P_~r(r_é um _ter= _
mo técnico, certo.
A SRA. EUNICE MICHILES - Muito obrigada,
Dr. Mário.
Gostaria, no entanto, já que cheguei, pelo menos, no
meio do seu pronunciamento, de considerar um pouco as
palavras de meu _colega, Professor João CalmonJ a quem
confiro o direito de falar com toda ênfase sobre eduM
cação, mas não sobre ter filhos.
Porque, se a educação é o problema número 1 para
eles, para nós, é ter filhos, Senador, para nós é o momento, acho que V. Ex' jamais viu uma mulher tendo filho,
sem nenhuma assistência. E nesse momento falar em
educação, para ela não tem nenhum sentido.
Não compreendi, também, a sua referência ao Japão,
que é o país que desenvolve o seu melhor controle da na-
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talidade, não é nem planejamento familiar, é controle de
natalidade.
A SRA. MARTA SUPLICY- Fui eU que fiz a referência ao Japão.
A SRA. EUNICE MICHILES- Desculpe, eu me enganei, então.
Muito bem, muito mais a cifra de 200 milhões de habitantes me parece jogada, chutada; por que 200 milhões
de habitantes no Brasil dentro de uma década? Estaremos nós preparados para, dentro de 20 anos, termos 200
milhões de habitantes? Hoje não temos escolas suficientes! Não temos emprego suficiente! Não temos como nos
preparar para I milhão e meio de jovens que chegam, a
cada ano, no mercado de trabalho! E achamos que devemos continuar procriando e crescendo a taxa mais elevada do mundo! Com que recursos! Com que capacidade
nós poderemos conter essa explosão demográfica!? Eu
perguntaria, aqui, quem de nós tem 15 filhos? Porque todos sabem, e os médicos estão aqui para não me deixar
mentir, que um casal com vida sexual ativa, durante o
seu per[odo reprodutivo terá de 12 a 15 filhos. Então fica
muito cômodo, eu tenho 4, a maioria tem 2 ou 3. Mas a
mulher mais pobre, essa não deve ser informada, porque
ela precisa cumprir uma determinação biológica, ela pre-cisa ter lO, 12, 15, 20 filhos para que nós atendamos as
preocupações de que pode ser "feita a cabeça dela",
pode atender as preocupações de que isso não seja uma
imposição?
Meu Deus do c'êu·! Nós precisamos ser mais realistas
sobretudo mais responsáveis, quando nós afirmamOs
que esse País quer um controle da natalidade. Com que
autoridade, baseado em quê? Onde estão esses dados? Eu
me pergunto: Se essa Comissão tem se debruçado aqui, e
ouvido pessoas favoráveis, eu, pessoalmente, sou favorável, mas o Presidente da Comissão não pode ter idéia definida, como também o relator está aqui para colher
subSídios, ent~o. baseãdo em qtiê? Em que dados afirma
V, Ex' que o País está às vésperaS de impor um controle
de natalidade?
Mas eu diria mais, seria muito comodo, Sr. Presidente
- eu pediria licença para me prolongar um instantezinho, já que fui citada nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Pois não. V.Ex' -rem o tempo necessário, Senadora.
A SRA. EUNICE MICHILES- Parece-me falacioso
afirmar que, quando um dia, esse País atingir a sua
maioridade cultural, então sim, as famílias poderão plafll;!:jar o número de filhos que desejam ter; isso é extremantente falacioso. Porque seria a mesma coisa que nós dissé_~semos Q seguinte"; vacina também, porque não esperar
que a família saiba o dia que precisa vacinar o seu filho.
Por que um movimento no sentido de levar, naquele exato dia, todas as famílias à informação de que precisavacinar o s_eu filho? Ninguém obriga ninguém, mas convence que aquilo é uma medida necessãria.
V. Ex' citou que médicos esterilizam mulheres sem autorização, esses médicos deveriam ser presos.
Uma coisa não deveria generalizar a outra. Quando
.nós defendemos o direito da informação, o direito que
tem todas as famílias brasileiras, o mesmo direito que V.
s~ tem, que _eu tenho, que todos nós temos, de ter acesso
à informação e aos meios de planejar a sua família, é
muito._diferente dejmaginar que os médicos possam esterilizar, a seu bel prazer, as mulheres que os procuram.
Diz-se também que uma fertilidade se deve à pobreza,
à falta de_ alimentação. Existe_ ~m argumento médico que
diz que a falta de proteínas faz com que as mulheres engravidem muito mais râpido. Então, seria o caso de uma
mulher procurar um médico e_dizer que não queria mais
engravidar, e ele responâer que isso ê uma questão de
proteínas: alimente~se melhor e você terá menos filhos.
Isto me parece de uma excessiva maldade, de um excessi~
vo egolsmo que nós mulheres de elite, porque somos, te-mos acess_o a tudo e imaginamos que aquela mulher mais
pobre não deva ter,
Parece-me também extravagante que V. Ex.• defenda o
aborto._ É interessante que V. Ex• defenda a legalização
do aborto para uma gravidez indesejada e não a legalização de um amplo planejamento familiar, isto me pareceu profundamente curioso.
A Deputada Sete Mendes fala em prazer sexual. Mas
que prazer sexual pode ter uma mulher, se sabe que, a
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cada ato sexual, terá um filho? Isso realmente cabe às
classes mais pobres.

Ouvi o seu programa oütrõ dia que v~ S• citava, tendo

vindo dos Estados Unidos, que a expectativa de vida das
crianças que nascem lá é de cento e vinte anos. Imaginemos nós, que o progresso da Medicina chega, para os ricos, e de alguma maneira também para os pobres.

A SRA. MARTA SUPLICY- Não.
A SRA. EUNICE MICHILES- Menos, mas ç:hega,
porque se não a nossa mortalidade não teria -decrescido
como decresceu. A nossa taxa de crescimento decresceu
muito pouco ...
A SRA. MARTA SUPLICY- Em São Paulo a taxa
de mortalidade infanfil aumentou.
A SRA. EUNICE MJCHILES ~Mas em termos nacionais baixou m_uito d~ 2n .ou trinta anOs para:câ, isso
temos que reconhecer. Então, à medida que a taxa de
mortalidade diminui e a taxa de crescimento. populacional aumenta, creio que chegamos realmente a um impasse. De maneira que não vejo fórmula mágica para compatibilizar a_s duas coisas. Defendo a posição de que pre~
cisamos crescer. Ninguém aqui diria que o Brasil precisa
parar de crescer, seria até idiota dizer isso. O Brasil prew
cisa crescer mas em termos _compatíveis com o nosso_
crescimento _econõmic;o. Não__diriª também que o planejamento familiar ·seria a grãilde soluÇão para todos os
nossos males. Jamais disse isso, mas que é um dado contributivo, não tenho dúvida alguma.
Sr• ConferJ:mcista, resurriindo, diria que a prOposta
dos que defendem o planejiiiitento -familiar é ápenas
uma, a de levar às famílias pobres o direito, que se insere
inclusive nos direitos básicos h1,1manos, de ter os_ filhos
que deseja e que pode criar. (Palmas.)
A SRA. MARTA SUPLICY- A idêia.que eu tenho é
que sempre me confundo quando falo com V. Ex~ Porque as suas idéias de que a mulher pobre deve ter acesso
aos métodos anticoncepcionais, que não devemos esterilizar mulheres a torto e a direítõ, tudo isso_ eu concordo,
é obvio, e talvez V. Ex• não tenha assistid_o a-o começo da
minha palestra, pQrque acho que, no Brasil, muitas poucas pessoas serão contra planejamento familiar, aliás, só
os que não entenderam nada o_s!;;rào. Mas o problema
todo do planejamento familiar está - e conversamos
sobre isso na outra vez que nos e_ncontramQs- na ideologia que está por trás desse planejamento. Esse é o
problema. V. Ex~ acredita que as mulheres devem ter
acesso à anticoncepção porque são pobres, por causa da
explosão_ demográfica, com o que -não concordo. Agora,
quando V. Ex~ coloca que nós estamos aqui comodamente sentadas, e coitada da mulher do interior que não
tem acesso, e que estamos no bem-bom, dizendo a elas
que não devem ter filhos. Absolutamen_te, eu não só acho
que é importante, como acho que devemos, como um dever nosso, levar a essas mulheres esses meios. O únfco.
problema, me parece, é como levar isso. Eu tenho ouvido
centenas de d:epoimentos de mulheres, as quais o"S- médicos fazem a cabeça. Fazer a cabeça é dizer que a pesso"a: ê
pobre, e chegam ao cúmulo de dizer que moças de cor
têm muita dificuldades em conseguir empregos: "a senhora não vai ter muitas chances, e seus filhos também
não".
A SR. EUNICEMICHILES 7'"-Essa,s 1;ão as ex.ceções.
A SRA. MARTHA SUPLICY _-Não são exceções,
aí é que a gente Se engana. A ideologia por t~ás é que sã_o
essas.
-- - __
___________ _
A Sra. falou, em rclaçijo -uo__ Se_n_::;dor Joilo Calmon,
que ele nào deve opinar por ser homem. Eu discordei.
Para se fazer um filho é preciso o homem, e para se criar
o filho é preciso o homem ..

A SRA. EUNICE MICHILES- Mas p::~ra ter, làmentaveJmente, a ge_nte tem sozinha.
A SRA. MARTHA SUPLICY- Para termos, às ve-~
zes a temos sozinha, e para assumir muitas vezes temos
que assumir só. Mas acho que desta luta não devemos tirar os homens ...

A SRA. EUNICE MICHIL_ES- Ao _contr0-_io.
A SRA. MARTHA S_UPLICY -c..~são bem-vindos,
devem participar, e inclusive têm muito o que aprender
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com a gente, inclusive, porque labuta, o dia-a-dia sobra
_para nós mulheres.
_
O que eu quis dizer em relação ao Japão foi que o Japão não ficou rico porque controlou a natalidade, assim
como a Holanda. São países que, depois de ricos e com
muita populaçãO, foi que limitaram a natalidade. A
lndia, por exemplo, que faz o controle de natalidade,
nào ficou- ri_ca por cau~a disso. Entã_o, o que temos que
Ver é ·que não há uma correlação nesse sentido, pelo men'?s_ até hoje não teve, pode ser que sejamos os priineiros.
Depoi_s, em _r~lação à -cifta de duzentos milhões citada
pelo Senador, eu não sei se serão dUZC!"JlOS ou quantoS
serãQ. Mas eu me pergUnto, será que se aplicássemos o
capital deste Pais decentemente, não daria para-educar
melhor o que nós temos·e os que virão? É uma pergunta,
mas eu desconfio que talvez dê. Porque se lembrarmos
du China, País_ que tem uma_ re!Jda per capita bem menor
do que a nossa,-e-Onde o Cidadão tem direito à assistência
médica, à Inoradia muito melhor do que a que propomos. Então, me lembrando da China é que eu cito esse
exemplo.
Eu c;:onsi_~ero o aborto ~oje um problema de saúde no
Brasil. Ai cifras são de três, quatro e chegam até a cinco
milhões de mulheres que morrem no Brasil por aborto
malfeito. Sabemos que a mulher de classe média e rica
vai a uma clínica, toma anestesia e faz_ o_seu aborto. Ela
páde ter algUm dano psiCológico, !nas orgânico ela não
tem. A mulher pobre faz o aborto clandestino, nesses
carniceiros da vida, ou ela aborta com a· curiosa da esquina, e o que acontece? Essas mulheres, muitas VeZes,
elas serão esterilizadas para a vida, e o que tem acontecido mais freqíieiltemerl.te, é que elas vão para o INAMPS
com problemas pós-operatórios de infecção, e ficam um
m_ês. Então, o aborto, _gue é uma operação que demora
c{:rC"a".(f_e_ijLiínze_mirlutOs, eif:-aCaba tomando do Estado
um rilês de hoSpitalizãção. Quer dizer, em tefmos de ónus financeiro, é -enOrrrie também.
Em termos de religiãO; em termos de moral, eu penso
que quem tem uma moral, quem tem uma religião, não
precisa de uma lei para se portar, a pessoa vai fazer o que
ela acha correto, o que a sua religião permite. Mas tam~
bém não é_ certo que uma reJjgíão ou uma moral de um
certo grupo de pessoas imponha a outro grupo de pessoas __a sua vontade. Por isso sou_a favor (ja legalização, esou a _favor que seja feito gratuitamente pelo Estado,
porque senão não adianta nada, porque a mulher pobre
contínuarã sem acesso ao médlco, continuará fazendo o
l:lborto na curiosa. Então, tem qlie ser feito pelo Estado.
Agora, seria uma irresponsável, se estivesse aqui falando
do aborto como m.étodo anticoncepcional, porque claro
que não é, ele pode ter Conseqüências para a mulher, inclusive orgânicas, se ela faz 1,1m monte de abortos, e pode
até, eventualmente, levá-la a não ter mais condições de
procriar, e ·muitas vezes tem uma conseqüên"cia-psicológicu. E é contra essa conseqüência psicológica que _eu
gostaria de_f<~.lar, porque eu acho que se a mulher ficou
- grávida, e nem sempre a mulher ficou grávida porque é
uma tonta, às vezes ela está tomando o anticoncepcional
e pode esquecer, às vezes por furar o preservativo. Tem
tanta coisa que pode acontecer, que engravida uma mulher. Ãs vezes, ela usa o método da tabdinha, e aquele
dia ela ficou nervosa e ov-ula do dia dífe_rente. Tilnta coisa pode ocorrer.
Era iiãO-éuma peste, ela não é uma irresponsáVel, porque engravidou-se. Umas são até bem tontas e engravidu.mLcomo aquelas adoles_centes, que estavam todas grávidas, e fomos conversar, e uma falava assim: "Ah, doutora, maS se el}gr~ryida ~_ó Ufh.ã vez, ou ~e_ en~ra~·ida n_o
domingo também?" Quer dizer, existe este tipo de gente
que nào tem informação. Mas tem outras que têm, e
mesmo assim engravidam, e aí, que vão fazer? O que é
-que acontece com estas mulheres? Fora, ela tem que decidir, se_ tira ou nã_o a(guém, que ê uma possibilidade,
para uns já é uma vida, e para outros, isso ninguém pode
dbcutir, é uma possibilidade de vida. E um ser humano
que ninguém sabe a que vai ser, o que poderia ser. Muito
difícil fazer esta decisão. De fora, ter que fazer esta decisão que é terrível. A mulher tem que arcar com o- ónus de
f<-1zer uriia opera·ç~o ilegal, porque ela pode ser presa por
islQ, e se ela não tem dinheiro, corre o risco de morrer, de
se.estropiar para o resto da vida. Fora os casos, centenas
de casos e depoimentos que tenho, de mulheres que vão
pura o INAMPS, em conseqüênci-a de aborto malfeito, e
che_gaodo lá o médiço c;li2: "A h, você não fez? Na hora. de
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fazer estava bom, não?'' E aí fazem a cureta:gêm 3 frio
nestas mul_heres, para pagar o pecado, porque é pecado
ter prazer, é pecado ter-se engravidado. Então paga aí o
seu preço. Isto é bastante comum .
Bom, então uma coisa não contradiz a outra, ser ara:
vor de distribuição de métodos anticoncepcion-ais, tam-b_ém ser I} favor do aborto.
, Em re(açi'i.o a BCte ll.:fendes, sobrf::: o prazer, o que que
era mesmo? Eu nie esqueci.
A SRA. EUNICE MICHILES --Ela falou em prazer..
-

A SRA. MAil-TA SUPLICY- Ah, e que mulhereS
que têm muitos filhos é dificil ter prazer.~. aí eu concordo. Acho que se você tem um monte de crianças, como é
a: situação das mulheres que trabalham com a castanha
de caju, no Ceará, que ficam 8 horas - 8 horas seria o
justo- mas elas ficam-lO, 12 horas naquelas mãquinas,
e-não têm assistência nenhuma. Elas deveriam ter um álcool para limpar· o óleo das mãos. Mas este álcool é de
tão bai}C.a qualidade que suas mãos ficam corüidas. Então, elas têm que comprar álcool com o salário delas, que
é a mefade do salário mínimo, e tem que gastar o seu dinheiro paf~ comprá-lo. Elas não têm dinheiro para comprar estopa, porque pinga o suco da castanha nos pés, e
isto queima, e elas não têm estopa para proteger os pés.
Se elas desejam ir ao b~nheiro, ou se desejam trocar um
absorvente s~nitário, se estão n:tenstruadas, têm que pegar a ficha, ·e te.rn u.qta pessoa que dístribui a ficha para
toda aquela áiea. Eritão, às vezes, as mulheres, freqUentemente, contaram~me, urinam nas calças, à beira da máquina, porque nã.o têm como ir atê O·siütitárlo. E. com
todas estas condiçõés, e então você pensa, esta mulher
vai para a casa; depois de 10, 12 horas de trabalho, mais
não sei quantas de condução, e chegando em sua casa,
ela encontra o inarido, provavelmente desempregado, alcoolizado, e um bando de crianças que não teve creche
para ficar o dia inteiro, e ficaram na rua. E não tem comida para dar. Essa mulher vai ter então prazer sexual?
"Quá! Quâ! Quá!". Quer dizer, que desejo esta mulher
vai "ter. Não vai. Então neste sentido, nós como mulheres
temos que per~e~e:r isto. Tem_os que perceber também o
que este sistema que temos hoje no Brasil está fazendo
cohi o homem também. Porque não é só a mulher. O homem que está com perigo de desemprego, com a prestação do BNH subindo até 130%, você acha que ele vai
ter ereção à noite? Não vai ter não. Ele vai "brochar".
A SRA. DA YSE LUCIDY -

Não. Não vai não.

A SRA. MARTA SUPLICY- Bem, se a
periência.

Sr~

tem ex-

A SRA. DAYSE LUCIDY -Tenho, porque ..
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Prof' termi-

nou ...
A SRA. MARTA SUPLICY- Não. Ainda não terminei- a- minha explanação. Ela é que quer falar.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Srf aceita
que ela <IP<lrteie?
-A SRA. MARTA SUPLICY- Ê claro!

A SRA. DA YSE LUCIDY aparteie?

A

Sr~

aceita que eu

A SRA. MARTA SUPLICY- Pois não.
A SRA. DA YSE LUCJQY- É porque a-SricolÕcou
em dúvidu a que"Stào da relação sexual das pessoas que
têm gra_ndes problemas.
A SRA. MARTA SUPLICY- Não terminei o meu
pensamento.

A SRA. DA YSE LUCIDY - A
eu tiyesse essa experiência.

Sr~

disse que talvez

A SRA. MARTA SUPLICY- f:. Existem pessoas
deste tipo.
A SRA. DA YSE LUCIDY Lcnçào a Sr~ disse isto.

Não sei com que in-

A SRA. MARTA SUPLICY - Com a intenção de
que se a Sr~ assiste a pessoas deste tipo, pode falar um
pouco.
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A SRA. DA YSE LUCIDY - Pois é; "asSisto. Por isso
mesmo, pela experiência que tenho. VOU meapresei1tãr:

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Por fav!Jr, pedimos a Sr• se identificar.
A SRA. DA YSE LUCIDY- Sou Dayse Lucidi,_ sou
atriz, radialista e Deputada Estadual no Rio de Janeiro,
Faço um programa comunitário há 12 anos. Este programa comunitário está entrando no 13' .ano, com um atendimento diário. Não é apenas um programa de prestação

de serviços. h realmente um programa em que atendo
diariamente uma população. Tenho um balcão de emprego, estou criando uma fundação para atendimento às
crianças, com atendimento_ médico, com creches. E, o
que mais vejo, mais sinto, não nestes I 2 anos, ni.a.S antes,
porque trabalhei no SERFA, que era um serviço de pro·
teção ao favelado, ainda quando era apenas atriz, e o que
via, e sinto até hoje, ê que essas mulheres de classe -já
nem sei mais qual a c!a~se, hoje é a miserável e a ricamas essas mulheres_ que têm condição social inferior, o
que elas reclamam é exatamente isso. t que elas querem
limitar os filhos, mas os maridos não a ajudam. _Eles es·
ti\o desempregados, doentes, e continuam chegando em
casa como umas bestas que atacam as mulheres e têm relação sexual. Por isso é que digo à Sr•: não é bem verda·
de, acho que quanto maior o s_ofrimento desse homem,
parece que ele fica mais exacerbado no sexo. E.___Q_que
vejo é eXata_mente o c_ontrário. Na.s camada~ mais aHJ~lk
um executivo, por exemplo, quando a sua. firma não vai
bem, quando ele é u_oo_irilelectual, a primeira coisa que
ele limita é o sexo, 'POrque ele está muito preocupado
com a firma, com o dinheiro, com o open, com o <tver
night, com estas coisas todas, Ao contrário, nas camadas
mais baixas, o que tenho sentido, é que não limita não,
eles ficam mais exacerbados ainda. Parece que é a única
válvula de escape. E. uma experiência que tenho de 12
anos de seryiço de atendimento. Mulheres_com 10, 12 fi.
lhos.
Se a Sr• viu o programa "Fantástico" que fez uma excelente reportagem no domingo, a Sr• viu aquele pedreiro doente com l_2 fiJhºs, aquela pobre mulher, com o
marido doente, com 8 filhos. Então, veja a Sr', tem uma
certa razão _o que estou dizendo. Não é verdade que
quando as pessoas que têm um poder aquisitivo menor,
podem não ter muito prazer, mas eles não deixam de fazer sexo. Acho que nas camadas mais altas sim. Tenho
inclusive amigas, cujos maridos estão muito bem, e que,
com esta confusão tol;lª-, este problema econômico, elas
reclamam que não têm tido relação sexual. E, no entanto, nas camadas mais pobres não sinto isso. Era o depoi·
menta que queria colocar.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Para respon~
der, a Prof' Marta Suplicy, mas eu avisaVa as demais
pessoas que queiram faí!:er perguntas à depoente, podem
se inscrever. A Sr' também terá oportunidade de falar,
até mais, sem ser preciso apartear.
A SRA. MARTA SUPLICY- Gostei lriiellSãril€nte
do seu depoimento.
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tem desejo tainbém. E ísso passa para tódas as _classes,
para a classe_ média e para a classe alta também.
Achet muito-inlei'essante a sua colocação e a sua experiência.

OSR. PREsrDENTE~(IVÜrio Maia)- A Senadora
Eunice Michiles ainda quer fazer uma consideração.
--~SRA. EUNIC-E f,;fiCHILES- Não. EU nàó quena
mais ocupar o microfone. Apenas duas peQuenas coloCações, s6 para retomar o fio do _assu_nto. t=: com referên~
cia:~aos paíSes desenvOlVidos, Dr• Marta Suplicy, parece
que em países desenvolvidos, parece que não existe nenhum p3;ís chamado ou _considerado desenvolvido que
tenha um cresc_imento _maior que ljl.OOO. Só esta colocação.

A SRA. MARTA SUPLICY -

Certo.

'A SRA. EUNICE MICHILES-,- E tambêm me parece que V. S• tenha manifestado muita preocupação em
termos da legalização do aborto, de que os médicos
façam -a._Ga.beça_dª preta, da mulher negra, a mulher iss~.
Parece-me que esta preocupação tem de entrar também
na questão do aborto.
A SRA. MARTA SUPLICY- Não entendi bem, como? O médico induz a mulher a fazer o aborto?
A SRA. EUNICE MICHILES- V. S!- manifestou
- ti ma preocupação, aliás repetida, de que no planejamen·
to familiar houvesse um "fazer cabeças ..."

A SRA. MARTA SUPLICY ~

t. fi uma ideologia.

E uma ideologia.
Não, você não pode ter um filho porque é preta, vai ter
dificuldades, etc. e tal, ou você é pobre e tal. Mas V. S!não manifestou a mesma preocupação em termos do
aborto.
A SRA. EUNICE MICHILES -

A SRA. MAJflA SUPLICY- Sabe que disso, Sra.
Senadora, não tenho medo nenhum. Acho que o problema vai ser arrumar médi(!O para essas mulheres, porque
o que tenho observado é que mesmo em situações drásticas, muito cruéis, de moças estupradas que arrumam
atestados para o médico operar, fazer o aborto, e eles se
recusam.
A SRA. EUNICE MICHILES -Só m_l;l.i.s uma perguntinha, só para recolocar: Se nós fizéssemos hoje uma
enquete no Brasil inteiro, uma pesqUisa no Brasil inteiro
com as mulheres de todas as classes e flzéssemos apenas
uma pergunta: Você gostaria de ter 8 filhos?

A SRA. MARTA SUPLICY - Quantos?
A SRA. EUNICE MICHILES Acho que a resposta ...

De 8 para cima.

A SRA. MARTA SUPLICY- Não encontraria nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Já inscrevi a
Sr' aqui, se quiser falar depqis, fazer mais perguntas, já
está insCrita. A Mesa concedeu~lhe a palavra e ainda
conceder-(he-á mais esta oportunidade.
Com a palavra a Sr~ Marta Suplicy.

A SRA. EUNICE MICHILES- Não encontraria nenhuma. Então veja que não se corre o risco também de o
médico fazer a cabeça, porque quando a mulher procura
o médico,_pro_ç~r_a ~_a_taf!!ente para pedir, pelo amor de
Deus, porque não quer mais filhos.

A SRA. MARTA SUPLICY- Gostei muito, imenSamente do depoimento da Deputada. Acho que existe
uma verdade muito grande nisso. E acho que a agressividade, muitas vezes, sai pelo sexo. Olh!.i, o que tenho recebido de informações, são as dUas coisas. Então, não ba·
tem totalmente com a sua experiência. t uma apatia
muito grande, e não é só em relação à mulher a ter re·
lação sexual, a não ter ereção, mas ê um desencanto com
a vida. E em relação com a vida. E af o alcoolismo freqüente, que muitas vezes gera, quando volta para a casa.
esta agres~ividade em relação à mul!:t.er.

A SRA, MARTA SUPLICY- Mas nós estamos falando enl cómUnfCaç.ão de" massa. ESsa- coisa-que o
Alex Periscinoto descreveu na Folha de S._ P~ulo, imagine
se aparece na televisão, diariamente, uma mensagem desse tipo; ..Veja quantos filhos você pode ter. Controle".
Depende, ninguêm ê contra que a pessoa tenha acesso e
plaenje, eu tenho medo é do que vão falar para essas pessoas.
A SRA. EUNICE MICHILES- em tei:'mOs de abor~
to, a Senhora não tem preocupação nenhuma?

Agora, acho também esta parte que V. Ex' levantou~
muito válida e ocorre mesmo. Silo duas coisas disHgta_s_t::
que estão ocorrendo. Essa agressividade e a perda, a apatia total do indivíduo. Quer dizer, ele se sente impotente
não só fisicamente, mas em relação à vida toda. Ele não
tem controle, ele não tem como arrumar emprego, ele
não tem como arrumar comida para a famflia, e ele não

A SRA. MARTA SUPLICY - Jamais faria uma
c<impanha de massa a favor do aborto. Nunca. Faria e
-Vainos -faZe-r--todOs- os movlri1ent0s.feminista_s, no dfil 22
- Oe-SetemOrO, Uma campanha nacional pela legalização
do aborto, em todas as cidades do Brasil, mas nunca
uma campanha no sentido de "Olha, se você não quer filho, aborte"; jamais. Não é isso, não por aí. Acho que é
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tão di11cil, tão duro, é um ónus tão grande, que ê muito
di11cil fazer a cabeça de alguém para isso.
Agora, outro aspecto que todos nós estamos esquecendo é que há centenas de mulheres que gostariam de se esterilizar, por exemplo, e os médicos as esterilizam. Conheço também muitos depoimentos de mulheres pobres
que não conseguem buscar uma operação de esterilização, ou os médicos vão, por exemplo, fazer uma cesariana e depois cobram à parte a esterilização, isso no
próprio INAMPS, e elas deveriam ter acesso a isso.

O SR. PRES!D~NTE (Mã,io Maia)- Sra. Senadora
Eunice Michiles, já concluiu?
A SRA. EUNICE MICHILES -~Jã, Sr. Presidente.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mã.rio t>1.aia)- Ilustre O.,put~_da Dayse Luc_id, com~ está ~or~ da or~em_e quer fazer
uma intervenção:-Pediria a S. Ex' que fosse breve.
A SRA. DAYSE LUCIDY- S breve e 8inda com relação ao que a Ora. Marta Suplicy me disse. Na minha
primeira intervenção não disse o quanto a admiro, através da televisão, e a sua luta coi'ajosa em poder falar com
essa toda liberdade que acompanhei, e quero
cumprimentá-la pela vitória, quC é a vitória de todas as
mulheres. Meus__ parebéns, Ora. Marta.
A SRA. MARTA SUPLICY- Muito obrigada.

A SRA. DAYSE LUC!DY- Dra. Marta, a Senhora
f3lou que no dia 22 de setembro vai-se fã.zer uma campanha nacional pela legalização do aborto~ Por que não a
cúnpilnha nacional do planejamento fanliliar? (Palmas.)
Acho que devemos trabalhar pela campanha nacional do_
planejilinento familiar ao invés da campanha do aborto.
O aborto, mesmo que seja feitO em uma clínica, com
toda a segurança, não deixa de ser uma violência, é arrancar uma vida.
A SRA. MARTASUPLICY -Sabe, nào vem um antes do outro; acho que os dois são igualmente importantes, e o planejamento não elimina a necessidade da legalização do aborto, porque acho que, se a gente for ver a situação da mulher, para se dizer que uma mulher tem
igualdade de direitos, dois fatores são muito importantes: primeiro, o acesso ao método de anticoncepção e,
depois, o acesso ao aborto legal, são fatores de emancipação feminina, direito ao seu próprio corpO, nesSe sentido.

A SRA. DAYSE LUCIDY- Pois ~ mas acho que,
como o aborto não deixa ele ser uma violência à mulher,
a toda.s as leis da natureza, acho que deveríamos fazere é a proposta que faço aqui- primeiro a campanha do
planejamento familiar.
A SRA. MARTA SUPLICY- Mas depende da campanha, não é? Acho que os grupos feministas até fariam
uma campanha, mas acho até que não deveria ter o
nome de planejamento, deveria ter o nome de esclarecimento sobre o método anti.çoncepcional, só isso,
A SRA. DA YSE LUCIDY- Mas planejamento já é
uma coisa_ que está muito falada.
Outra coisa, a Srf falou af, perdoe-me fazer uma observação, não sou médica, mas a Sr' fez duas observações extremamente desagradáveis à classe médica,
perdoe-me ser tão sincera. A Srt disse que hã médicos
que falam para as mulheres de cor: Vocé é de cor, não
deve ter filho. E depois outro dizendo: Você fez isso C:
~gor~ é que vem e taL
Acho que essa observação não deve ser feita, porque
deve ser uma minoria, mas uma minoria tão minoria, entende? Porque hoje vejo a classe médica, esses médicos
que realmente fazem da medicina um sacerdócio, vejo
até médicos apoiando muito essas mulheres, fazendo a
cabeça delas no bom sentido. Infelizmente nós não temos uma lei, a lei profbe que os médicos façam a ligadura de trompas, que acho um absurdo. O que vejo é que
alguns médicos, não podendo fazer legalmente, quer dizer, pela rede da Previdência, cobram separadamente,
mas acho que é tão pequeno o número de médicos que
são capazes de fazer isso. Acho que a Sr• pegou um dado
assim, que não queria que passasse aqui sem esse regis-
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onde a paciente foi operada. Não sÓ para o aborto, mas
tainbém para a laqueadura.
-~-·Agora. tlà verdade, a Professora Marta Suplicy_disse
uma coisa que nós já "tivemOs a-Oportunidade de discutir:
é o problema de muitos médicos do INAMPS, que nãú
são pagos, de fato pelo Instituto para fazer tal cirurgia e
fazem por fora a laqueadura, a ligação das trompas para
ganhar alguma quantia, isso não é Tn:uito correto: Porque, -s-e-não flou\o'e o consentimento do-casai porque deve
l:l_:.lVer o c~msentimento do casal, deveria haver uma juntamédica que justificasse aquela laqueadura. A mulher faria, digamos, por um processo patológico ou não. Sãõ
coisas que nós já discutim<?_S aqui, com o Presidente do
Conselho Federal de Medicina, o Sr. Murilo Belchior, e
essê ·assomo ficou bem esclarecido, inclusive- sobre o
comportamento médico, em relação ao aborto e a laqueadura.
-

tro, porque acho que isso não deve ser imputado à classe
dos médicos, porque não acredito que estejam fazendo
isso na sua maioria. acho que é uma minoria.
A SRA. MARTA SUPLICY- Acho que eu_ não imputaria à classe dos_ r:nêdic_Q_S como· um todo, mas acho
que em toda profissão tem pessoas decentes e pessoas indecentes e acho que não é porque existem os decentes,
aliás em maior ilúmero, qúe nõs- nãO devemos falar e denunciai os indecentes. Acho que eles têm que ser den_u_nciados e_fico muito trist<; que essas nl:ulheres, que tiveram
es.'la experiência desagradável e que muitas vezes me procuram, não processem esse tipo de gente, porque não é
uma ou duas não, são muitas. Por exemplo, as mulheres
da Casa da Mulher do Grajaú, de São Paulo, são centenas com essa experiência e uma delas,-inclusive, uma que
foi no meu programa na semana passada contou_ que, U!Jl
médico particular. mas na periferia, queria esterilizá-la e
quando ela chegou para colocar o problema que não tinha nada a ver com isso, ela e o esposo, ele, imediatamente, já sugeriu a estcrializàção devido as dificuldades
da vida: e ela aindf,\ ficou mais lQuca da vida porque não
foi nem sugerida a vasectomia para ele, foi direto à laqueadura para ela, quer dizer, duas coisas: você é pobre e
vamos dar um jeito e não dar um jeifO-Oõ inai'id-o, dar
um jeito nela.
Então_, achO, aliás, seria mUito interessante, no seu
programa, que a Sr' pedisse às mulheres que denunciassem esse tipo de coisa, seria ótimo, porque af poderíamos
trabalhar juntas contra esse tipo de mMico, que existe.
Acho que não é maioria.

Estou dando este esclarecimento de forma muito rápida, porque eu sei que a hora e_stã passando, mas o assunto precisa ser muito_ bem meditado, e eu mesmo, çomo
médico pro"fisSional, já tive duas vezes, quando nada,
partir para uma interrupção de gravidez de uma mulher
que nunca poderia chegar ao fim da sua gravidez. Isso
mesmo eu confessei ao Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, _e_ disse para ele que tinha feito aquilo para evitar a
morte dos dois. da mulher e do feto, sacrificar ao_ menos
um, e d_eixar a mulher que já. naquela época, tinha de 8 a
9 filhos. Então, se não fosse uma intervenção a tempo,
poderíamos ter perdidos os dois, o feto e a própria mãe.
Era só-este esclarecimento que eu tinha a dizer. (Muito
bem!)

A SRA. DA YSE LUClDY - Não, não ê rilaioria.
Não seí porque acho_que o lado positivo para mim êmuito mais importante que o_ lado negativo, nunca tive
essa experiência de nenhuma mulher chegar para mim e
dizer que nenhum médico disse isso para ela, ao contrário, a única coisa que elas reclamam_ é que, como na
rede previdenciária não pode fazer a ligadura de trom~
pas, eles então dizem: se quiser ir ao meu consultório, eu
faço por um preço X. Essa experiência, graças a De_us,
não ttve, porque teria coragem de denunciar ou pelo menos telefonar para ele particularmente, porque atê não
gosto muito desse tipo de denúncia, mas teria muita coragem de telefonar para ele e dizer que estava sendo colocado aquilo no meu programa.

(f SR~ PRESIDENTE (Mário Maia) - A dePoente
quer fazer algumas considerelções sobre as palavras do
Relator. que não fez perguntas, só colocações, en passant.
O SR. RELATOR (Almir Pinto) profissional como V. Ex• sabe.

Apenas como

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Ê uma satisfação. Mas a depoente, se quiser fazer alguma c_onsideração, te1p_S. palavra.
A SRA. MARTA SUPLICY- Não.
O S-R. PRESIDENTE (Mário Maia)- Volto a conceder a palavra ao nobre Senador João Calmon, que pede
para falar, uma vez que foi citado nominalmente nos debates. Com a palavra o nobre Senador João Calm.on.

A SRA. MARTA StiPLICY- Mas_talvez se a Sr•
colocar isso no programa, que está disposta a receber depoimentos de mulheres que vivam essa experiência, talvez algo vá acontecer, e seria um canal aberto importante para denunciar esse tipo de gente.
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) -Concedo a palavra ao nobre Relator, para uma explicação.
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- Sr. Presidente, está em jogo o problema profissional do médico. Aqui somos três médicos: o Presidente, o Vice-Presidente e o Relator. A mim cabe uma parcela maior, porque tive a sorte de., antes de vir para o Senado, ter sido o Presidente do
Conselho Regional de Medicina do Cearâ e, para isso lá
nós cultuamos demais a ética profisslonal.
Quanto à questão do aborto e da laqueadura, dentro
do Código de Ética, porque, primeiro; temos ·que ver a
parte ética. nenhum profissional poderá fazer ·uma laqueadura ou_ um aborto sem, primeiro, O consentimento
do casal. Se os dois concordam em fazer não só o aborto
como também a laqueadu_ra,,. Tem-se o caso, p·or exem;.
pio, de a mulher ser portadora de infecções, digamos,
uma patalogia cardíaca, e que essa mulher não possa
chegar com a sua gravidez a bom termo, isso é muito c·o---mum. A mulher tuberculosa, se chegar a entrar nas dores
do parto, o esforço que faz, o- processo se desencadehlôe
uma maneira bárbara e fatalmente será cadâver dentro
de uns dois ou três meses, cofre o risCo de morrer dentro
de dois ou três meses, porque disseminará, de uma certa
111aneira, o bacilo cm todo o organismo, que é dificflimo.
Então. eu não digo que não haja aqueles que façam a cirurgia por um processo aético, isso não se discute. O que
é errado é censurar o resto, não resta a menor dúvida.
Mas, inclusive, o projeto exige uma ata; uma cópia, um
laudo em três vias. ficando uma para o Conselho, outra
para o médico que operou e uma outra para o hospital,
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O SR. JOÁO CALMON - Citado pela Deputada
Bcte Me_ndes, a implicação do aspecto cultural dentro
da tese para a prioridade para educação, como também
fui citado pela minha nobre e fulgurante oolega, a Senadora Euni_ce Michiles. eu me sinto no dever de fazer uma
rápida intervenção, dizendo, incialmente, que_comecei o
dla muito bem. Eu vinha para o Senado Federal, e passei
ali pela rodoviária e vi uma faixa: A cãndidatura da Senadora Eunice Michiles à Vice-Presidência da República. E eu fi_q uei pensando comigo mesmo: que boa seria
para o Brasil. (Palmas.)
'-----Admiro imensamente a nobre Se_nadQr_a EuniCi-Michi. le_s,_que lá na Com-iSsão de Educação e Cultura, da qual
eu SoU Presidente_ pela 3' vez, tal a colaboração, realmente inexcedível ao nosso esforço em favor do problema
mais importante deste País.
.Como .na i_nterv~nção da Senadora Eunice Mkl:liles,
houve uma referência a essa população de 200 milhões
de habitantes, eu gostaria de esclarecer que, na base d_e
um humilde autocrítica, eu reconheço oomo é imensa a
miilha ignorância. Eu jamais ousaria, dentro das minhas
Jimitaçõ~s em indicar_ ç:orno população ideal, para que
Bt_:asil viesse a ser, até o ano 2000, a 4• grande potência
do mundo ao Iaçio_ dos Estados Unidos, da Rússia e d~
República Popular ela China, eu me tirriitei ·a citar o resultado de um estudo feito por um brain truts, por um escrete de cérebros privilegiados do mundo capitalista, do
mundo democrático. Eles chegaram a conclusão de que
realmente o Brasil_ tem esta destinação de grandeza e poderá ser a 4• grande potência do mundo, desde que satisfaça algum-as condições, Entre elas a de uma população
·de 200 milhões de habitantes, portanto eu não estou dando nenhum palpite, e porque jamais eu ousaria dar um
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palpite ou sequer defender essa tese. Eu estou apenas citando o resultado da análise, do estud_o desse grupo que
chegou a esta conclusão, da qual eu tomei conhecimento,
aliás numa conferência proferida na Escola Superior de
Çjuerra. Mas agradeço a Senadora Eunice Michiles e a
Deputada Sete Mendes, a oportunidade que me deram
de fazer esta rápida intrevenção para esclarecer o meu
ponto de vista.
OSR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra a suplente de Deputado, a Professora Ana Maria
Mendonça.
A SRA. ANA MARJA MENDONÇA - Sr. Presidente, Sr~ Depoente:
Em primeiro lugar quero cumprimentá-la pelo seu
progni.m8., que é um- programa corajoso, e inclusive tive
a opOrtUnídade de ler um artigo seu sobre o medo. Segundo as suas próprias palavras, foi esCrito em viagem,
dentro de um avião. Mas, refletindo sobre a questão da
mulher temer diante de tudo, então, essa sua colocação,
posso lhe afirmã.r que eu tenho uma grande admiração
por ela. No momento em que nós, mulheres, conseguimos vencer o problema do medo, nós teremos condição
de trazer uma grande contribuição para a sociedade brasileira.
E na verdade, n9s sentimos que até V. S'sesente ainda
assaltada pelo medo quando se fala do planejamento familiar, conforme suas próprias palavras. Mas nós vamos
chegar o momento em que nós vamos despir este problema do _medo e. partir, realmente, para uma posição corajosa defendendo aquilo que nós achamos justo. No momento, como V. s~ disse, não é mais a hora de se discutir
se faz ou não o p!ariejamento familiar. Mas quero acrescentar com uma maneira minha de concluir o pensamento, é a maneira -de decidir c_omo fazer o_ plenejamento familiar, porque o planejamento familiar, ê um direito hum:.mo básico. é um direito humano da mesma forma que
o direito à vida ao trabalho e à liberdade. Então, não se
pode privar a população das camadas sócio-económicas
inferiOTCs, as d.inadãs -mais humildes desse direito que é
seu. OS intelectuais se dão ao luxo de discutir a ideologia,
o·que isto já ve-m sendo discutido anos a fio. O planejamento familiar tem sido o grande discriminado em todos
os progni.mas de saúde,
todos os programas de educação, da mesma forma que foi também a eduCaÇão sexual discriminada nos meios de comunicação. Então,
desta_ forma nós acreditamos que, se somos contra adiscriminação. vamos eliminar a discrimiilação referente ao
planejamento familiar, porque é um direito humano básico, a população realmente tem esse direito. Agorá, vamos contribuir- paTa que ere seja inij:Jlantado da maneira
mãis correta, errl beneftco de todos, especialmente da população mais humilde_ e que tem sido, realmente a menos
assistida.
_
Agora, também dizer que nós estamos só falando em
planejamento familiar neste País, eu acredito que não
seja verdade. Nós_ temos visto programas de amamentaç[o, de prevençãO do cânc_er _uterino, da vacinação infantil, de casas populares, de habitação, de sanemento,
de educação, quero dizer, acho que é uma posição talvez
injusta nós dizer:mos que agora, sós~ fala em planejamento familiar. Agora, nesta Comissão, naturalmente, ê
uma Comissão específica que realmente se fala em planejumento familiar.
Com referência à questão da esterilização, eu até acredito que a questão tenha sido bem colocada pela Senhora Eunice Michiles e pela Deputada Dayse Lucid. Pelo
menos não se tem conhecimento de nada que seja oficial,
nãO sei se a Sr• tem esse conhecimento de que haja alguma determinação para se esterilizar negros. A primeira
vez que eu vejo falar em discrimi"nação do negro foi inaugurado por V. S• aqui. A discriminação do negro agora,
neste momento, foi inaugurada, eu não vi- isso em nenhum documento ofiCial.

em

_o

_

A SRA. MARTA SUPLICY- Era só o que faltava.
(Palmas.)
.
A SRA. ANA MARIA MENDONÇA- Mas o que
acontece é que trazer o problema isolado, ele existe, e
quem toma conhecimento dele, já existe previsto na nossa legislação a proibição da discriminação.
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E com relação à esterilização, acho que quem dela
toma conhecimento, deve ter, vamos dizer asSim, a coragem moral de denunciar ao órgão competente, o Conselho de Medicina. Eu acredito perfeitamente - e, neste
ponto, nós pensamos juntos em defesa da mulher- no
direito que a mulher tem de decidir sobre o seu próprio
corpo. Então, esse direito nós temos que levá-lo à realidade, à prâtica, fazendo com que a mulher brasileira tenha os meios para que-ela decida sobre o próprio corPo
com referência ao problema da gravidez. E ê o ponto do
seu depoimento que realmente coincide com todo o nosso trabalho em defesa do planejamento familiar, que é
exatamente a informação a toda população sobre como
cuidar do próprio corpo. um programa integrado ao
programa de saúde e, tambêm, à formação de uma cons~
ciência de paternidade responsável. Na verdade, no Bra~
si\, nós temos visto a mulher bastante sacrificada do pon~
to de vista da reprodução, porque na hora de ter o pra~
zer, talvez o homem tenha e ela possa ter também, mas
na hora de assumir o ônus daquele momento, que serâ
um ônus para a vida toda, que é o cuidado com os filhos,
em muitos casos, a mulher tem sido deixada sozinha. En~
tão há necessidade de que, neste País, não se pense apenas em se esclarecer sobre métodos anticoncepcioitals,
mas que também se crie uma mentalidade de paternidade
responsável em defesa, inclusive da própria mulher bra~
sileira. (Palmas.)

e:

O SR. PRESIDENTE (Márío Maia)-: Com a pala~
vra a depoente para falar sobre as considerações da Pro~
fessoi'a Ana Maria Mendonça.
'
A SRA. MARTA SUPLICY- Bem, eu gostaria_ dr:
esclarecer que eu tenho muitos medos, mesmo. Aliâs,
acho que não consegui quebrar todos os grilhões de
medo que nós, mulheres, viemos acumulando por centenas de gerações. Mas medo de planejamento familiar, eu
não tenho. Eu tenho medo de determinados tipos de pia~
nejamento familiar que possam gerar controle de popu~
laç-do, que possam gerar programa-s de "fazer a cabeça"
das pessoas com idêias que as levem a controlar os_seus
filhos e, se elas fossem simplesmente informadas, elas,
talvez, não se__utilizassem dessa forma. Agora, eu acredi~
to que não é luxo a discussão de ideologia, de jeito nenhum, é fundamental, pois é da ideologia que nós teremos um tipo de programa ou outro.
A SRA. ANA MARIA MENDONÇA- Gostaria de
es-clarecer o seguinte: a questão da ideologia tem sido
discutida hâ muitos anos, tanto que, ein decorrência des~
sa discussão interminável, nada se fez nesse campo. Então se deu vacina, se deu pré-natal, se faz uma série de
coisinhas em atendimento à saúde da mulher e justamente, porque essa ideologia tem uma discussão intefffiiriável, acontece que continua a discriminação, principalmente contra aquela mulher pobre, porque ela é quem
precisa dos meios, porque a rica vai ao médico paga, vai
à farmácia, Compra a pílulã., e a outr-a _fica sujeita -a ier
seis, dez filhos e ter mais um número infindável de gravidez,_ que acabam em abortos, porque realmente a multiparidade leva a isso. Então, é em defesa dessa mulher
que nós pedimos que seja adotada a ideologia do respeito ao direito humano.
A SRA. MARTA SUPLICY- Tudo bem, se for isto.
Mas aí é que é o problema. Acho que ninguém é contra à
necessidade do planejamento familiar, da informação,
do acesso aos métodos, aliâs há muito tempo deveria ter
ocorrido. Agora como isso vai ser feito? Que ideologia
vai ser transmitida? E quando o assessor da imprensa da
.. Presidência escreve um artigo desse porte e ninguém con~
testa, você não acha que é para a gente ficar apavorada?
O que ê que você achou daquilo, o que vo-cê acha de_di~
zer que nós vamos convenCer as pessoas. Ele, sem querer,
falou tudo. Acho que ele não estava muito perspicaz no
dia em que ele escreveu, mas ele falou tudo. E agora,
convencer, como é que vai ser?
A SRA. ANA MARIA MENDONÇA- aom, lamentavelmente, eu não li o artigO; não vi o pronuncia~
mento, mas acredito que não se pode tomar, avaliar um
programa inteiro por uma palavra, talvez, mal colocada.
Nós temos que ver toda uma íntenção_que existe dentro
de documentos oficiais do Brasil, como o compromisso

que o Brasil assumiU na Conferência de Bucarest. Alies~
tá a ideologia, ou como queiram dizer, oficial com refe~
rência_ ao p_laneja!lle!l_to familiar, o qui: tem sido retarda~
do devido a pressões ídeolóliicas inclusive, que têm sido
realmente exercidas sobre os poderes decisórios. A ídeolo~ia que está COntida ali é juStamente a de ofefecer- os
meios, é a liberdade do casal, que compete realmente à
mulher ou ao casal decidir, que serão dadas apenas as informações para os casais e que serão dados também os
meios, porque não adianta dar apenas a informação, e se
não der os meios, será. um frustração maior e uma vfo!Cncia. De maneira que eu acho que não hâ como discutir
a ideologia, porque ela está fi~mada no documento que o
Brasil assinou em Bucarest em 1974. Só falta realmente
efetivar o compromisso que o Brasil já fez e é isso _que
nós cobramos, inclusive cobramos do Governo. (Pai~
mas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Coiri a -pala~
vra li depoente a Sr. Marta Suplicy. Se me permitissem,
já terminou a exposição, e peço para encerrar o diálogo
com a Professora Ana Maria, e dar oportunidade de outras também dialogar ou perguntar.
A SRA. MARTA SUPLICY -Olha, eu sou uma pes~
soa prática e me irrito muito quando eu fico numa dis~
cussão estéril. Então estou pensando como possamos dar
um pequeno passo nesta conversa. Como é que vocês _es~
tão pensando. eu vi o projeto, tal, o que poderia ser... O
que mais me assusta é a comunicação de massas. Como é
que Y!lj ser (~i_tp isso, que garantia vocês estão pensando
ler de que os médicos não vão "fazer a cabeça" da mu~
lher? Eu pergunto tudo isso, porque quando eu vejo
atrás, a ideologia que tem, eu falo: bom o que me parece,
o que vocês acreditam é que se a mulher pobre tiver me~
nos filhos, ela- vai ser mais feliz, o Brasil vai prosperar, a
poluição diminui, e tal. Com essa ideologia, para tradu~
zir isso, vai acontecer de se falar para essa mulher: olha,
minha Sr••..• t·isso que eti não quero que ocorra, ccirilO
p~ssQa que acha que não se deve impingir idéias na ca~
beça dos outros. O que me parece adequado é que a gen~
te poderia conversar, já a um passo adiante, sobre o pro~
jeto que não poderia simplesmente se ater à informação,
po_rque eu seu, sendo educadora, que é muito dificil, por~
que quando você informa, você forma. Como fazer de
forma a não induzjr as pessoas a fazerem o qUe a ideolo~
gia exposta por vocês atê agofa parece veicular.
A SRA. ROSA MARIA- Permite V. S'- um apilrte?
A SRA. MARTA SUPLICY -

Pois não.

A SRA. ROSA~MARIA - Olha, eu sou médica da
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, nesta legis~
lação também sou vereadora e trabalho sempre na área
da atenção materno-infantil. Já que V. S• tocou no assunto, eu queria comunicar à sexóloga, a quem admiro
através do seu prograina de televisão, de que no Paraná
ror rnstalado- um ser"viço -de planejamento familiar em
complementação à atenção materno~infantil e baseado
na edUcação, tanto que a coordenadora do· programa é
uma educadora, ela expõe todos os métodos naturais,
começa a explicar à mulher o aparelho de reprodução
seu_ e do homem e os dias férteis da mulher, coi_sa que
muitas mulheres não têm a menor noção, a não ser agora
através dos seus ensinamentos Pela televisão. Então, des~
de que o planejamento familiar foi considerado pela Or~
g:anização Mundial da Saúde como atenção primária de
saúde, uma necessidade básica, eu conSidero o planeja~
menta familiar necessário do ponto de vista médico, é
uma necessidade básica de saúde, assim como a vacinação. Então delleria ser -inCluído, onde há o serviço de
atendimento materno~infantil, como uma complementação desse serviço. Comõ-ser feito? Uma vei'dade científic3. não Se ffiUda -cOm a- mudança de partidOS poliücoS,
isso é evidente. A_ ideologia, ê ideologia científica do
ponto de vista mêdico, tem que se levar a informação.
Então, se faz como se faz no Paraná. Infelizmente o ser~
viço ainda é bastante deficiente; na Capital, só em três
centroSde saúd~ é que existe esse serviço. Aí se dão as informações--dos métodos naturais e dos métodos de barreira, as vantagens e des.;antagens: o casal ê quem decide
o que ele deve fazer e depois tem a orientação médica. É
claro que o serviço ~xige a condição básica, que a mulher

Novembro de 1985

deVe se submeier ao ·exame ginecológico preventivo do
di_ncer e, também, ao exame médico de um modo geral,
principalmente quando lhe é dada a pílula, que tem uma
série de contra·indicações. Então tem que fazer exame
médico, para ver se aquela mulher tem condições de to~
mar a pílula. Então, isto está tanto em debate e a nobre
Deputada Bete Mendes falou que o que se pretende no
Brasil, é o controle da natalidade. Isto é um desastre,
porque o que tem que ser implantado, e já estamos atra~
s-a_dos_ há muito tempo, temos pelo menos dez anos de
atraso, é o planejamento familiar, que é o atendimento
primário em saúde, é uma necessidade médica bâsica.
Então, se não temos nem isto, é uma lâstima. Então,
acho que o que deveria ser feito é dar infra~estrutura,
_qualificação, capacitação de pessoal para que se oriente.
Lá no Paraná, por exemplo, ninguém ê obrigado a ir
ao centro de saúde. Só vai quem precisa do serviço,
quem quer. Não foi feita uma propaganda em rádio ou
televisão. A propaganda é feita de boca a boca pelas
mães que freqüentam e dizem que lá eles dão informação, têm orientação médica, têm exame preventivo gi~
necológico de câncer. Então, lá ela recebe todo o atendi~
menta necessário. Acho que isto, infelizmente, jã deveria
estar sendo feito há muito tempo por toda a rede de saúde do País, principalmente pelos órgãos do INAMPS.
Acho que V. S• se referiu ao problema da esterilidade
sem informação. O de que tenho conhecimento na minha
atividade méQica, infelizmente, é o contrário. Há mães
pobres que chegam ao centro de saúde e, de modo geral,
não são previdenciârias e algumas previdenciárias tam~
bêm que dizem que querem fazer laqueadura, às vezes,
por uma decisão do casal ou dela e o médico não faz a
não ser que Seja pãgo por fora. Acho que o INAMPS deveria propiciãr esse método graciosamente, sob supervi~
são médica~ -evidentemente, mas a toda a mulher que qui~
sess-e e que o. médico recomendasse. t claro, como falou
o nobre colega lá, tem que haver uma ética médica.
Aqui, não vamos nem entrar no mérito da ética médica.
Se o médico não tem a consciência de bem realizar a sua
profissão, também _é um problema a parte, é um proble~
nia de cadeia, como disse a nossa colega Senadora.
Então, acho que esse problema do planejamento familiar já deveria ter sido implantada. Concordo plenamente com a Deputada que, antes do aborto, deveria se fazer
uma campanha para que se implantasse, definitivamen~
te, tomo um atendimento primário em saúde, em todos
os postos de saú_de_e através da rede do INAMPS. Acho
que estamos atrasados e que esse bete~papo de ideologia
__:_ para que tanto rumor! - uma coisa que, em outros
países, já está ·adequada.
Em certos países, o planejamento familiar não foi para
diminuir a população. Ao contrârio, aumentou a população porque deu maior atendimento à mulher, melhores
condições e, em certos casos, o planejamento familiar
contribuiu para o aumento da população. Não sei precisáf, extametite, qual o País, mas já li estudos científicoS
de relatórios dessa realidade.
Então, acho que, do ponto de vista médico, cientifico,
não tem o que se discutir. Temos que agir. Tem que se
começar a ser feito o mais rápido possível porquejâ esta~
mos- atrasados. O termo planejamento familiar é um ter~
mo interncionalmente aceito. Do ponto de vista científico, ele é internacionalmente aceito. Então, é por isto Que
se diz: 'Eu tenho horror a esse tal de controle da natali~
dadde. Tenho pavor disto porque se subentende impo~
sição." No Paraná é_ feito b::~seado na informação, na
educação do_ casal, na orientação e na livre escolha do
casal. A mulher escolhe aquilo que melhor lhe convém
sob orientação médica. Acho que ist(, que deve ser feito. Então, acho que isto tem que ser feito, jâ estamos
atrasadas. Muito obrigada. (Palmas.)
4

SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A Ora. Rosa
Maria pediu um aparte, e fez uma exposição brilhante.

Q_

Com a palavra a Depoente para responder a Dra.
Rosa Maria.
~ SRA. MARTA SUPLICY- Quanto ~te que
foi colocada a respeito do que ocorre no Paraná e que
não tenho acesso ...
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A SRA. ROSA MARIA - Eu soube que a Sra. irá
dar uma palestra agora, no final da semana, não vai?
Pelo menos está anunciada na televisão e- _nos jornais.
A SRA. MARTA SUPLICY- Sim; na semana que
vem. Se for feito exatamente desta forma, acho muito
adequada porque, como já disse, todos nós somos a fa~
vor desse acesso ·a métodos anticoncepcionais. Pessoalmente. desconheço planejamento familiar em país rico.
Eu não conheço.
A SRA. ROSA MARIA- Eu estive na Inglaterra_, Lá
ele<; têm I.800 clínicas de planejamento fa-rili\iar e hã um
atendimento como o pré-natal que, geralmente, é integrado. Têm clínicas de planejanlento familiar ao lado de
pré-natal e pediatria e a mulher, assim comQ vai ao prénatal. ela vai, depois, à clínica de planejamento familiar.
A SRA. MARTA SUPLICY_~_E nos Estados Unidos
também e. xiste·i·sto.. Não. no s~.ntido, o. outro que foi colocado. que nos pafses- V,_ Ex• não sabia bem as estatísticas. não é?
A SRA. ROSA MARIA- Não, é que o planejamen/ to familiar não tem s_ó a finalidade digamos assim, de
1
controlar a população.~ de dar um atenditt:t-_ento médico
necessário à mulher.
A SRA. MARTA SUPLICY _- Mas é exatamente
isto que-nós queremos.
A SRA. ROSA MARIA- Perfeito, porque é isto que
é necessário. Em muitos locais o planejamento familiar
não contribuiu Para a dimlnuiação -da na_t_a]idade. Pelo
contrário, deu condições de atendimento à saúde da mulher, até aumentou a população. Isto é o que queri"a di-zer. só não sabi<;J. me refeír onçle ocprre;u -isto.
A SRA. MARTA SUPLICY- Quanto ao problema
da ideologia que foi colocado aqui, fica--se discutindo isto, não se dá atendimento, .. gostaria, tamtêm, que _esse
problema já tivesse sido ultrapassado. v. s• disse que, na
ciência, não é importante - tanto a ideologia me pareceu ...
A SRA. ROSA MARIA - Não, é que a verdade
científica ... Por exemplo, a necessidade de atendimento
médico no setor de planejamento familiar, não muda
com a mudança de um partido poHtico. _Assim, por
exemplo, uma gestante desnutrida, do ponto de vista
científico, é necessário que· se dê comida àquela mulher.
Não tem outra verdade científica para curar a desnu~
trição e prevenir o problema da desnutrição da gestante,
a não ser a alimentação.
A SRA. MARTA SUPLICY- Mas_a,ftem outro aspecto. Por exemplo, nas pesquisas a r~sPeif:o- de_anticon~
cepcional, a ideologia tem- um papel importantíssimo.
Por que só fazem pesquisa com anticoncepção para a
mulher e _não para homeffi?
A SRA. ROSA MARIA- Quanto a isto, tem todo o
meu apoio. Tinha que ser generalizado, é claro.
A SRA. MARTA SUPLICY - Então, por que a
ideologia funciona para um setor e não fu_n_ci_ona para o
outro? Como V. S' 6cplica istO?
A SRA. ROSA MARI_A ~ E1,1. explico da seguinte forma: quem sofre as conseqUências de uma gravidez indesejada mais diretamente, como já foi colocada aqui, infelizmente, sempre é a mulher. Ela é ·quem arca os 9 meses
na gestação fo filho e na hora do parto e tudo mais e, às
vezes, até na educação da cria_n_ça, sozinha. Então, aS
pesquisas sempre se dirigiram no seritiâO de sempre estudar mais a reprodução e a fertilidade feminina. Ultima~
mente. têm estudos importantes, avançados, como Cou~
tinha, na Bahia, sobre métodos anticoncepcionais pani o
homem E um falo, também, que na nossa cultura latino~
americana, o homem é muito mais resisferite a admitir
métodOs- anticoncepcionais___ pã.i:lf- ele. Cã ·entre nós,
desculpem-me os cavalheiros aqui presentes; mas o homem se torn~ um comodista porque ele diz: ''Não, o
problema de planejamento familiar é com a mulher". ~
um problema de cultura, de educação._ Evidentemente,
espero que ele também seja superado quando tiver essa
orientação.
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na carnQal_lha- desculp~me falar- deVedando palestra sobre planejamento familiar. Então. sempre- .9_izia que estava muito feliz quando tinha no
auditório homens e não só mulheres porque, como V. S•
também já falou. é muito importante que o liomem tamb.ém participe. porque sempre foi um ónus dã.do, deixado
à mulher porque o ffiho não se faz sozinho. E~tão, o homem, também, tem ques~bcr das coisa~ para poder colaborar. As pesquisas em -refação ao homem, além de terem sido começadas posteriormente, elas têm pouca estabilidade.. infelizmente, principalmente nos_ países
latino-americano por tradição; por cultura. Então, acho
-quc-l.êm que ser incentivados, tanto as pesquisas como a
difusão dos métodos. inclusiv~ a vasectomía. Por que
n:lo'? EUm procêciimento muito mais simples do que a laqueadura de trompas. Tem todo o meu apoio.
re~! dor

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- V. S• deseja
fat.cr- mais alguma coriSiOefação? (Pausa.)
Passo a pabvrã, então, à Socióloga; Professora Flóri~
d.•~ A~iolt para inquerir a Depoente.
·
~

-~

A SRA. FLÔRIDA ACIOLY - Dra. Marta, a Sr•,
realmente, me deí~ou_ muito preocupada porque m.e pa·
rcce que nesta CPI é a primeira vez que se inicia uma discussão da natureza política e ideológica do planejamento
f<.Jm.iUa_r~ _sQ _qu~ r:nit:!b_a preocupação _advém do fato de
q1,1e o plançj<!l11e!l-t<? familíar, hoje, é ~m_ fato corlsutluid.a .. A_ S~ vê as _pesquisas de pf-evalência feitas em vários
Estados do Brasi_i como no Sul, e verificará q-ue já existe
um expressivo contíngente dessa população optando por
uma alternativa de anticoncepção - indiscriminadamente? Não. Ori~ntada, consciente e independente de
qu~llquer caracteríJ:ação política. O que me deixa· angus-tia da é dentro do enfoque que a Dra. Ana Maria Mendonça deu sobre os direitos humanos de se permitir que
tod_m; tenham uma moradia adequada, tenham umajusta remuneração, possa, ~ambém, e_xi~_tir uma opção sobre
o núrilero de filhos que o casal vai ter, quando nós sabemos que essa deve ser uma decisão dQ âmbito exclusivo
do casaLe. aqu_i. há um detalhe interessante porqu~ nós
estamos falando dOS filhos dos outroS: NaS- camadas altas, nós sabemos que têm um nível de reprodução muito
baixo. Ninguém vê pessoas de alto nível sócíocconômic_o, realmente, ter \0, 15, 20-filhoscomo norma.
O que nós vemOs nas camadas perifériéas marginai~.
com as quais trabalhei muito de perto, é uma multipari~
dade que considero quase que uma compensação psico·
lógica_ e inconsiente da sua marginalidade total. Então, a
Sra. encontra aquela mulher- e acho que é importante
ressaltar que não podemos considerar o pobre alienado,
acho que o que menos tem é que tem mais consiciência
dó qu~ lhe faLta...:... o que encontrei junto a·essas rriidheres
foi, sem usar uma terminOlogía técnicã, médica, mas traduzfr aS suãs preocupações porque nào tinha mais con~
d~~ões de ter um filho. Então, ela já é uma·grande multípunr porque ela se refere ao espermatozóide como um
micróbio. traduzindo por trás disto, uma dimensão de
doença'=~~ rejeiçã"q, et~ .• e q~~ ela rião pode nem, ver na
relação se;~~.ual uma fonte_ de prazer, por_g_Ue aquela relução já está,intrinsicamente, pã.ra ·ela, vinculada ao que
seja uma nova gravidez. Quando se explora essa necessi~
dade da consciência política das populações marginais,
não vejo a mes·m::rpre<Yctipa~ão com a consciência pOlítida das classes altas. A Sr• e a mataria aqui se repOrtaram
ao fndice de escolaridade como um fator determinante
da reprodução. Isso nós já sabemos, mas, sabemos também pelas pesquisas de opinião, que a mulher brasileira
não pretende ser hoje a grande multípara que ela foi no
~~cu lo pass_ado. Evidentemente temos que tc:w~r em conta
aquilo que seria a declaração de combate a todas as for~
mas de disc~imlnasão e'!ll relação à mulher. Eu acho que
aqui houve uma coO fusão muito grande, se falou em planejamento familiar, ao mesmo tempo se falou da pressão
que a mulher sofre dentro da realidade industrial; se falou do _comportamento da classe. médica, que pode ser
c-ondenável, e eu verific-o que exem-plos como foram citados de países aqui, têm que ser analisados à luz da sua
realidade especifica. O que eu, pessoalmente, vi na índia,
em Caucutá, foi a utilização de métodos cirúrgicos como
Uma alternativa, lementalvente, uma alteranati_va infeliz,
mas em função de um probleina de superpopulação que
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ali era identificado. Agora, como vi também, nos Estados Unidos, clínicas _maraVilhosas de aborto, onde a única exigência feita é que a mulher chegue e diga: eu quero
fazer um aborto: e paga uma pequena taxa e tem toda a
assistência ma i!) sofisticada. Ag_ora, o que eu gostaria de
perguntar a Sra. é exatamente, diante de coisas concretas
t:omo a Sra. mencionou, que atitude foi tomada et(l re·
laçtío a uma incidf:ncia tão alta, que·á-Sra. deixou transparecer. no caso do programa realizado no Grajaú, em
_São Paulo, contra_ essas atitudes médicaS de uma prática
de decidir sobre ÕCOmportamentO d-a cliente o que é que
foi feito de concreto em cima disso'?
A SRA. MARTA SUPLICY- Eu entrei em cantata
l.!om essas afirmações a semana passada, no meu programa. a minha parte foi de denunciar publicamente. E, as
moças do Grajaú estão se reunindo e dando assistência a
essas-mulheres; se elas vão tomar medidas legais contra
essas pessoas, eu não se_i, nem sei se pode, se existe a[
uma possibilidade, que é um dizer uma coisa, outro dizer
outra._ Mas. eu acho- que elas estão conscientes, estão fazendo um trabalho no ha-irro, de -conscientização da mulher~ porque no momento em que a mulher se torna
consciente desse tipo de trabalho em cima da cabeça dela. ela não é mais uma presa fácil. Eu acho que elas estão
fazendo um trabalho muito mais de prevenção, de educaç1lo das mulheres da periferia, do que de levar a juízo,
porque a gente sabe, inclusive, que o Conselho de Medicina, nessa coisas, é muito cOmplicado em condenar
qualquer pessoa, mesmo, às vezes, com coisas muito
mais c-oncretas_, quanto mais isso; eu acho que elas não
levaram a termos judicial isso, nem estão pretendendo,~
mais um trabalho de prevenção.

Essas denúnCias serveffi para uma maior conscientizaçãa. -que dizer, no momento em que eu falo na televisão isso, 6 a 8 milhões de pessoas ouvem, e quando o médi_co vier _com ·essa hístó-fia- para cima dela, ela· vai pensar,
e..'>pe!g! que, ta_lvez, ele esteja querendo fazer a_ cabeça dela;que-, talvez, ela possa queStioõà-lo, e que, talvez, ela
não tenha que aceitar. Porque o que eu percebi nessas
dCéTúâçàes, é que o médico tem uma autoridade muito
grand~, ele é investido de um poder, de uma sabedoria,
entãó;-n_a-hora que ele falar: é melhor para a Sr•. quantas
v~zes a mulher que não sabe se é melhor para ela organicamente, ou se é melhor por outro motivo, e ela tem vergonha de perguntar. É nesse s_entido que eu colocaria:
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa~
a Sr' Mãtilde Paes Landim, membro da Associação
da Mulher Profissional do Distrito Federal.
la~·'fa

A SRA. MATILDE PAES LANDIM- Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Realmente ê uma
grande Oportunidade para nós, mulheres, nos identificarmos neste enConfro, olide se traz todos os problemas, e
se debate em nome de mulheres aqui ausentes, mulheres
de outras cidades, enfim, de bairros: de toda a periferia,
por esse nosso Brasil afora. Então, já tomando a palavra,
após _a explanação brilhante de Sr~s Deputadas, da Senadora EuniCe MiChiles, a quem nós agradecemos o convite~- ·eu- aqui pessoalmente, em nó me da Associação da
Mulher, e obviamente, embora- o assuntõ requeira-uma
série de indagações, fica muito ainda a se dizer a respeito. Mas o meu assunto jâ foi brilhantemente exposto
pela Dr• Rosa Maria, a quem eu tenho o prazer de
conhecê-la, e até jã morei no Paranã, e foi justamente
onde ela diz em relação aos deveres do casal, a mulher
assume praticamente só, toda a_quela carga em função
daquele relacionãmeflto a dois. E, eu acredito o seguinte,
cjlfe é maravilhoso a gente, como mulher,jâ ê um privilégio ela fecundar, mas, obviamente, essa fecundação depende do seu sexo oposto, e quando isso ocorre, eu acredito que o homem tem uma participação ativa, é neces~
sário que ele participe, não só do momento em si da fecu_ndação, mas dessa procriação, dessa necessidade de
sobreviver ao fruto desse relacionamento. E, na maiQria
das vezes isso não ocorre. Normalmente a mulher é que
fica com a responsabilidade de levar à frente essa vidaeducação, enfim, tudo- principalmente nos casos de se~
paração. Quando há uma harmonia no casal, tudo bem,
~ntão; há participação ativa a dois.
.
Agora_, e~ relação às prec~uções_que se tomam nesse
sentido. ê como a Dr• Rosa Maria também expôs, a va-
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sectomia, ela acredita assim que venha liberar, venha de-safogar um pouco, que nãO deixa de ser um sofrimentO a'
mulher se 'preocupar, só ela tomitr as precauções para

que não haja a gravidez indesejada. Então, o homem
também, por sua vez, eu acredito que ele precisaria particiPar multõ- mais e tornaria ffiuitó fácil qualquer pre-

caução nesse sentido~
E, em relação também ao que a Dr• já expôs, eu queria
frisar mais uma vez, eu não sei, no meu ponto de vista
leigo, embora eu não pertença à classe médica, eu faço
um trabalho em termos mais co"merciais, eu p"enso o seguinte: seria rilais uma simples sugestão, em relação aos
órgãos de saúde, principalmente ao INAMPS, que fosse
feito unl levantamento social da classe menos favorecida,
e se Visse as condições de vida das famílias em relação ao
número de filhos, para que fosse, obviamente, possibili~
tado um controle, embora a nossa expositora não goste
da palavra controle, mas eu acho que a prevenção, nós
vamos dizer assim, esse controle da natalidade, esse planejamento, melhor dizendo, ele não deixa de_ ser um controle, porque quando hã um planejamento há uma nor.:-_
ma a se seguir, há uma exposição de fatos e motivos que
levam a mulher a se precaver, então, é um controle, no
meu ponto de vista. Então, o INAMPS, como órgão de
saúde de âmbito nacional, dentro da área federal, ele teria condições _de_ fazer um levantamento sócioeconômico das famOias, e mediante isso, fazer, vamos_dizer, possibilitar a essas famflias, sei lã, uma forma de
controle,_e mesmo se fosse o caso de ligação de trompas,
vasectomia, enfim, para amenizar, pOrque não adianta
populacionar O Brasil, se as crianças ficarem passando
fome, necessidade, ficarem à margem; dependendo de favores, e dependendo de caridade. Enfim, fazendo um
controle desde a família de baíx.a renda, e que as autoridades tomassem por base, um levantamento social disso,
por meio dos nossos assistentes sociais, das próprias recepções do centro de saúde, sabendo que, se a família
tem 8,10 ftlhos, qual o poder aquisitivo dessa famflia,
etc, dar a ela wna orientação e possibilitar a essas senho-_
rasa esse casal, meio de controle, ou até de sustar o índice. de nascimento. Justamente porque, uma família não
vai ter c_on_dições básicas de criar, de educar, de sustentar, enfim. Esse o meu ponto de vista, que jã foi muito
bem exposto por todos os meios passiveis nesse- sentidO,
apenas uma explanação leiga de quem vive parte de
problema dessa natureza. _Eu fico grata da oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Eu querii, antes de conceder a palavra á Professora Marta Suplicy, fazer um apelo aos presentes para serem sucintos nas suas
exposições e perguntas, devido à carência do tempo e
para dar oportunidade a que todos os presentes que
queiram, fazer as suas intervenções.
Com a palavra a Professora Marta Suplicy.
A SR• MARTA SUPLlCY -_Foi muito interessante:
a sua colocação, porque possibilitou suas colegas, à Senadora e as Senhoras aqui presentes, desanuviar em ter~
mos de que não pretendem impingir nada nas cabeças
das classes menos privilegiadas. A Senhora desfez isso_
com seu discursO.
--

A SR• MATILDE PAES LANDIM -Eu não quero
contradizer, mas nós temos que encarar a realidade.
A SR• MARTA SUPUCY- A Sr~ explicou muito
bem. Não precisa se estender mais, ficou claríssimo.
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zer deste País ou neste País. Cheguei à conclusão de que
estáTãlfando para todos nós é patriotismo, porque o que
nós devemos falar é sempre: nosso País, nosso Estado e
nossa cidade.
NoSSó problema, como é esse poblema do controle da
natalidade, que não deixa de ser também um planejamento famiH~r. Eu não acredito, ein hipótese nenhuma,
em quantidade de população, mas em qualidade de popull!ção, porque nós precisai!IÕS observar - e eu que
ano p-assado fui candidata à Prefeitura, convivi Com
periferia e com o interior grandes horas do meu dia- e
notei que não existe, até o momento, nada que sirva de
orientação básica para a mulher do interior.
Corri relação a controles, como pílulas anticoncepcio~
nais, as mulheres carentes chegam ao c11mulo de trocarem essas caiX:as de pílulas por qualquer outro produto
que lhes satisfaçam, elas não usam. Elas vão ao médico
como quem vai ao supermercado.
Acho que nós brasileiros devemos ter uma autenticidade. não copiar, não sermos macacos copiando países
vizinhos, mas fazermos um planejamento familiar dentro
da realidade fidedigna do nosso País. Não adianta nós
nos basearmos em estatísticas de Estados Unidos, de Canadá, de Filândia, de Suécia; nós temos que estar dentro
da nossa realidade.
Acredito que deva ser feito um planejamento familiar
adequado, principalmente no caso das favelas, onde a
promiscuidade sexual é violenta, onde o pai tem relação
com a filha, e o filho com a mãe, e ainda concebem filhos, filhos esses, anonnais na maioria das vezes, ou
cl-ianCas que, aos--Seus s'eis anos, são viciados em drogas,
que_cheiram cola aos sete anos de idade, que mais tarde
quando forem gerar filhos, trarão também filhos com
problemas. Então eu acredito nUm planejarilento farrilliar adequ-ado,_sem env:oiver somente questão de sexo, ou
se ele está sa_tisfeito ou não está satisfeito. É mais fácil
você educar três filhos, ou é mais fácil educar 8, 10, 12 fi~
lhos? Então eu acredito que dentro do nosso País, e
quando eu digo nosso País. eu digo com muito patriotismo, porque nós só somos brasileir;"os c:.rn jogo de futebol
em campeonato de fórmula I; então dentco do_ nosso
País nós temos que ser acima de tudo brasileiros fanáticos, brasileiros reais e coriviverffios com a nõSsa realidade. E nãO VamOs-ímitãr-, não vamos ser macaco e ficai--Verificando estatfstica de outro país, quando a nossa realidade é muito dura. Vamos planejar minha gente, muitas
cabeças pensam, nós como mulheres temos um contato
no dia-a~dia co_m pessoas mais carentes. Nós somos da
classe média. hoje quase em extinção, mas podemos
orientar ·outras pessoas. E quando falaram que os médicos cobravam fora do INAMPS taxas de laqueadura, na
realidade c;obraram, porque quando eu fiz me cobraram,
há cin-co anoS atráS, então eu acho que o INAMPS, deve
ter c:ondi~_õ_es__Qe _a_t~n_der às pessoas sem onerar fora do
-seu at..eill:lioi~rifo_,___
__ ----· _ _
_ -·__ _
Como é que nós vamOs educar as mulheres pobres,
para um controle da natalidade? Essa é a pergunta que
eu faço. Eu acho que nós temos que fazer um planejamento familiar_, para que quando a moça ou_ o rapaz che- garem- nU:Oiã-determinada -idade nós teremos que prestar
uma série de informações a esses_adolescentes, porque
nós não fazemos mais a cabeça do pai e da mãe, nós _temos que educar, nós temos que faZer seritir o problema
do adolescente, porque eles serão a famflia brasileira do
futuro. ~só -isSO- que ell"tinha a dizet.

a

to, adequado do ponto de vista científico. Creio que também é o que se referia a Senadora Eunice Micheles. Eu
creio que, infelizmente, como a Sr• Matilde falou é leiga,
na sua maneira de se expor foi muito infeliz. Porque o
que se faz no Paranâ, eu acho que é correto, é uma educação imparcial, a escolha do que se deve fazer, como se
deve fazer e quem deve fazer, é do casal; então eu acho o
que é básico, é essa educação, ter possibilidade de ter um
local onde se vá e se tenha acesso a essa informação e aos
Õ1eios adequados de acordo com a escolha do casal. Não
é o que ela deu a entender, que se deveria orientar esse
ca!>al que tenha vinte filhos. Se quiser ter 20 filhos e tiver
cOridições, que tenha, a opção é do casal. Agora que esse
serviço é sagrado ele deva existir, deve ser dado essa
orientação, essa educação e deve ser dado esses meios
gratuitamente. É esse o meu ponto de vista. E quero dizer também que eu falei tanto aqui e parece que a Sr• não
me entendeu.
A SRA. MARTHA SUPLICY- Eu entendi muito
bem. Só que eu achei que a Sr• Matilde Paes Landim explicitou muito melhor a ideologia. A Sr• falou em termos
de atendimento médico, que são coisas inquestionáveis;
também concordo com que a Sr• colocou. Só que, de repente, ela colocou que as famílias pobres não devem ter
filhos. e ficou muito claro, se é esse o seu ponto de vista?
A SRA. ROSA MARIA- Não é o meu ponto de vista.

A SRA. MARTHA SUPL!CY -

Não é?

A SRA. ROSA MARIA - A Sra. disse que seria o
meu ponto de vista, D• Martha Sqplicy.

A SRA. MARTHA SUPLICY- A Sr>p-eiterou hã
pocos minutos. Então refaça.
A SRA. ROS"A-"MARJA- Mas de maneira nenhuma
é o ni"eu.pO-õto de Vista. O meu ponto de vista é q~e deva
existir um serviço de planejamento familiar,
-A SRA. MARTHA SUPLICY- Mas a Sra. disse,
quem tem 20 filhos e quiser ter o 21~> e tem condições,
que o tenha. E quem não tem condições? Então não pode
ter!

A SRA. ROSA MARIA -Se quiser ter ~ambém, que
tenha. Mas de um modo gedt, se a pe~oa y~ltã e recebe
uma informação, eu duvido se a pessoa vã ter 20 filhos.

A SRA. MARTHA SUPLICY - Não é problema
meu e nem da Sra. qua11tos filhos ela vai ter.
A SRA. ROSA MARIA - Claro que não.
A SRA. MARTHA SUPLICY- O cidadão tem o direito de ter quantos filhos desejar, rico ou pobre, branco
ou preto.
'
A SR• ROSA MARIA -Claro, mas para ter isso; ê
preciso que se tenha um serviço que oriente, como e que
se faz para ter os filhos, como se faz para espaçar os filhos.
A SR• MARTA SUPLICY- Não discordamos em
relação ao serviço, discordamos quanto à ideologia, só.
A SR• ROSA MARIA -Mas que ideologia? O ser~
viço não tem que ter ideologia, o serviço tem que prestar
o s_e"rviço.

A SRA. ROSA MARIA- Sr. Presidente, peço a paA SR~ MARTA SUPLICY- t isso que eu desejo, se
O
PRESIDENTE.(Márjo. Maia)-~ V~!fi~~-~r__ ,_ . lavra por uma questão de ordem.
for assim, tudo bem.
oportunidade a outros de fazer pergunta5:pu_expor o as~
sunto. _ _ _ _ _
_O SR, !'BêJ!JENTg_(Mário 1\iaiaj -::_Q>_n,~do a
-~~~j_R'_I<_OSA_~~Aj~IA_-:- Mas é assim!
palavra a "Sr'ROSã Miiía_p_Or-uma-Qu6Stã0 deOrdem.-----Eu concedo a palavra a Sr• Liliana Marcondes Pinho,
A SR• MARTA SUPLICY- Concordo.
Secretária de Educação do M unicípió de Otâcilio_ Costa,_
- ASRA. B.OSA MARIA- Eu só queria que se regisAgora a outra companheira, eu acho que reiterou o
Santa Catarina.
._
trasse que a nobre conferencista, que admiro muito,
ponto de viStã, me parece, no qite ela falou hâ pouco ...
como eu já falei, nesses programas de televisão, que, inA SRA. LI LIA NA MARCONDES PINHO -Sras.
O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- A Professora
feliztpente, a sua resposta a Sra. Matilde Paes Landin foi
autoridades, eu fiquei- p-Ofliltirilõ."""MaS eu gostaria de friMarta Suplicy está respondendo as considerações da
um pOuco infeliz. Porque pelo fato dela ter se expressado
sar, antes de mais nada, ...
ProfessOra Liliana Marcondes Pinho, Secretária de Edumal, ou afinal ter expressado a sua maneira de pensar,
cação.
O SR. PRSSIDENTE (Mário Maia)- Não, há ou,_
não quer dizer que o que ela se expressou seja o que eu
tros inscritos aqui.
advogo, o que eu acho correto e justo dentro do planejaA SR~ MARTA SUPLICY- E que colocou a seguinni~iito _faJl!ilia_r. E~ ach(,>, Sr~_ M_a~ha _S~uplicy, que a Sr•
A SRA. LILIANA MARCONDES PINHO -Que
_t_~_ frase, DãQ sei se a Ser!_~ora repetiu exatamente a frase,
foi muitOin;feliZ-:-Porqlle o que elã falou é absolutam~nte
em todos os depoimentos que foram dados aqui até o
mas era mais ou menos isso: que é a favor do controle e
aquilo que eu advogo como planejamento familiar corre~
momento, quando se falou de Brasil, eu só escutei se dique não fazemos mais a cabeça ~o pai e da mãe, e que te-
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mos que chegar ao adolescente. ~isso a que eu me refiro_,_
a esse tipo de planejamento familiar eu sou contra.
-

O SR. PRESIDENTI;.{Mário Maia)- Conc_edo a palavra ao Dr.__!_osé de Castro Coimbra, médico. Pedifia
também ao colega para que fosse_sucinto, dado o adiantado da hora e para que dê_ oportunidade a outros.
O SR. JOSÉ DE CASTRO COIMBRA- Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Senado por estãr discutindo um tema tão importante. Lembrada que quando
Oswaldo Cruz foi encarregado de uma campanha devacinação. também ele sofreu toda uma oposição. Ora, recentemente pesquisas têm sido realizadãs_junto--à pó:r)u\ac;;:ão brasileira, e recentemente um jornal, a Folha de S.
Paulo, publicou o resultado de uma pesquisa de que a
população é amplamente favorável ao planejamento familiar, que, de forma até malévola, vem sendo confundido com controle da natalidade. Ora, se Oswaldo Cruz
sofreu aquela campanha violenta e hoje nós vemos que
as campanhas de vacinação arrastam milhões de
crianças, os pais levam essas crianças; como médico hã
mais de um quarto de século, trabalhando dia a dia com
a população pobre, nós estamos absolutamente _con-.:encidos de que o Governo jâ perde_y ~m tempo precioso,
porque é importante a redistribuição de renda pelo teto e
não pelo piso, todos concordamos, mas se a populaÇão
pobre vai ao centro de saúde buscar leite, se a população
pobre vai aos postos do INAMPS buscar medicamentos
para pressão alta, para epilepsia, para todas as doenças,
por que o Governo não estende mais este benr;ficio para
saúde, que é a assistência àqueles casais que desejam planejar a sua família? Não é planejar por nenhum motivo,
não é nem por motivo económico, é por motivo de saúde. A mortalidade materna aumenta depois do quarto filho. A mortalidade ínfaritTI al!menfa depois que surge o
quarto ou quinto filho, porque aquela história de que
onde come um, comem dois, não é verdade; onde jejua
um, jejuam dois, jejuam âez, mas, onde come um não comem dois.
Então, acho que hã necessidade que a nossa sociedade
realmente discuta planejamento familiar, mas tambêm
há necessidade de que o nosso Governo tome iniciativas
mais concretas, com mais urgência, porque ê preciso que
a mulher saiba que depoi~ dos quarenta anos, depoiS dos
trinta e cinco anos, a possibilidade- dela ter um filho
mongolóide é dez vezes maior do que _enquanto ela tem
entre os vinte e trinta anos. Então, são informações essenciais, bem como concordo, tambêm, de que haja necessidade de se orientar melhor a nossa população para a
parte sexual, porque realmente o sexO tem sido um tabu
muito grande e a própria procriação, por estar ligada ao
ato sexual, vem sendo tabu e vem enc:ontrando grandes
oposições. Então, essa era a minha opinião, a minha participação e gostaria de ouvir a opinião da nossa ilustre
conferencista. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Com a palavra a depoente.

A SR' MARTA SUPLICY- Concordp com o que
foi exposto.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-_. Passo, então,
a palavra à enfermeira Jovina TeOdoro.

A SR' JOVINA TEODORO (Fora do microfone)... com relação ao que foi colocado ao Movimento de
Mulheres Feministas, que·vai-Ocori"er em setembro.
Então, a gente esclarece o seguinte: o movimento femi·
nista não é contra o planejamento e-os grUpos feministas
discutem o planejamento familiar e isso é um ponto de
impórtância fundamental em orientação de grupoS de
participação e discussões de sexualidade, isso estâ impU·
cito no planejamento familiar. Agora, quanto à campa·
nha do dia 22, nôs gostaríamos de esclarecer não ser uma
campanha pró-planejame-nto faniiliar, porque a gente
entende que o Governo já está assumindo isto, não obstante a ideologia que os movimentos feministas não ava-~
lizam. já está asKumindo e o Governo conta_ com um
meio de comunicação m_uito ma!s poderoso dÕ que às
grupos de movimento feminista. Então, a campanha a
favor da legalização do aborto ê também em conseqüên·
ela de que isto- não e}tffi. sç.pdo uma preocupa:ção do 00- -
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Vernó, rtão obstante-os problemas e as mortes decorrentes desses aboitos feitos em más condições.
Corisideramos t::inlhém qUe o aborto é uma questãó de
justiça social, se considerarmos que as classes privilegia- das têm acesso às clínicas sofisticada_s ·que existem em
todo o BrasH, espalhadas principalmente nas capitaís,
então, ei;s~s elites têm condições de ir a essas clínicas e
ter um atendimento digno, sem grandes danos, tanto psicológico coni.b físico, porque o que a gente tem sabido é
que a mulher que não deseja ftlho, quando ela consegue,
dentro de um~ boa assistência, interromper essa gravidez, "ela sente um grande alívio. Isso foi colocado, indu- siVC, ridr l..rm-a mé:dica que trabalha nesse setor de esterilidade e trabalha muito com problemas de aborto, dentro
dessa experiência dela foi colocado esse depoimento d~
que as mulheres, que não desejàriCffiliOS e con_seguem
tirá-los com u_ma boa assistência, elas sentem um alívio
ponet_ ficado livre daquela gravidez que era indesejada.
EntãO~ acreditamos· por' isso que é um problema de
justiça social e guem sofre são as classes menos favorecidaS. E, ainda mais dizendo, ninguém inorre por fazer
planejaf!l_ento familiar, mas se morre por fazer uin aborto em más Condições. Eta-s6 o que queria colocar. (Palmas.)

em direito à condição à vida, porque muitas das mulhere!; que faze'in_ C?_ ~horto, elas não desejariam praticar o
aborto, efas não têm condições- financeiras de manter
uma criança a rnais. Outras são por outras razões, psicológicas, ou motivos pessoais. Quando você fala de aborto. você tem que falar de condição devida. QtJando você
fala de método anticoncepcional, você também tem que
falar em condiç_ões que produzem isSO também, con·
diÇõeS- de control~ de _natalidade. Tem que ser falado em
termos
distribUiç~Q. de renda, tem que ser falado tam~
bêm em direitO à educação.
Então, me parecer, e -acho que _é a vigêsima vez hoje,
que falamos nisso; que ninguém, em sã consciência, ê
· conúa ·plane}amento familiar. O que nós devemos pensar
é-como fazer esse p\anej~mento fafT!iliar sem induzir uma
parcela da pop_ulação a coiitrolar. O que não desejaria,
se não fosse feita cabeça dc;la. Só isso.

O-SR. PREStDENTE (Mãrio Maia)- COm a palavra a depoente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Se o Relator,
que está com a palavra! permitir, eu concederia.

A SRA MARTA SUPLICY -Acho Que é multo· a
propósito a sua intervenção e agradeço.

O SR. RELÃ.TOR (A\ mi r Pinto)- Eu queria que fosse breve, porque a hora está _passando.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo o palavra à Professora Zoraide PÍnto. -

A SRA. MARIA ROSA ÇHlAMURELA - !?. só
para cõmplenlentar o que eu deveiia ter falado, quando
falei das outras vezes, mas é tanta coisa.
Eu queria- perguntar à conferencista se ela não estã
sendo um pOuco negativista, dando a entender que parece que V. S' tem uma prevenção de que vão fazer coisa
errada. Nã_o seria muitQ melhor acreditar que hã uma
boa vontade, em se dar melhor condição de atendimento
à saúde da mulher? Que há pessoas conscientes que sabem de sua obrigação, de seu dever, de prestar um planejumento familiar, decente, organizado, que não infrinja a
liberdade de escolha_Qo casal, qye não faca a sua cabeça?
Eu acho que seria muito mais produtivo para a Nação,
muito mais positivo para as mulheres do nosso País, se o
enfo(jue, e se a posição da senhora, que trabalha numa
rede de televisão, que tem tanta influência sobre tantas
cabeças fc;;mininas, não se induzisse essa- claro. ela estã
me dizendo que a senhora. faz a cabeça das mulheres, e
de maneira bastante boa, sob muitos aspectos, a maioria
dos aspectos, acho que seus esclarecimentos na televisão
são_ muito importante. Mas, eu acho que a senhora não
deveria dar esse enfoque negativo, será que vão fazer certo? Pôr sempre essa dúvida, esse ponto, Dâ uma impressão que há uma má vontade, ou então, que as autorida:des governamentais querem fazer uma coisa ruim para o
País. Eu acho _que a -senhora devia repensar quando fala
desses termos sobre o assunto, porque isso viría prejudicar muito a idéia que se faz do planejamento familiar,
que poderia ser implantado com tantos benefícios para a
mulher brasileira. Eu lhe faria eSSe apelo, Professora
Marta Suplicy, no sentido que a senhora reconsiderasse
a sua posição, quando a coloca, e Põe tanta dúvida, ou
tanto negativismo no serviçõ -de planejamertto familiar,
que viria trazer tanto benefício à população e que, inclusive, serviria para prevenir um pouco esse aborlo em cuja
campanha V. S• se coloca agora. Muito obrigada. (Palmas:)
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- A Professora
tem alguma consideração a mais a fa:ter? Entã'o, com a
paluvra, com licença do Relator, quejã está com a palavra.
A SRA. MARTA SUPUCY -Geralmente, eu até
sou bastan~e positiva, tenho a expectativa de que as coisas vão dar certo. M_as, eu não tenho dados suficientes
no sentido do que vOcês colocam. Eu achq _que a sua Qpiníão, a sua ex_posição, em relação ao que você contou no
Paraná, tudo 1 me dá uma expectativa boa do que possa
vir a ser. Se isso for.implell)entado, eu acho que podemos
.até nos unir e dar 1.1ma_ força. Agora, a ideologia seguida,
que vem sido ex.posta, de que familias com menos salário
devam controlar sua prole, e _Que _talvez i_sso seja impingido para a população, ê que eu não posso concordar.

A SRA. ZORAIDE PINTO-- T\ustre conferencista e
-demais autoridades aqui presentes, mulheres que "lutam
pelo progresso do Brasil, discutindo oS seus problemas,
eu, como educadora, trabalhando hã trinta anos em educação, e.'itãvá ouVindo com· muita atenção tudo que foi
dito e acho, de verdade, que em nenhum momento houve
oposição no que nós estamos discutindo aqui e sim, apenas. uma quesW.o de junção de ideologias, ou idéiaS,
como já- foi falado, porque a educação ê fundamental,
Professora Marta Suplicy, uma veZ que um povo sem
educação não pode progredir. Mas isso seria um projeto
para longo prazo. aquelas crianças, que serão os futuros
pais imànhà, deverão receber uma orientação efetiva em
termQs de um planeJamento familiar: a criança de hoje, o
adolescente de amanhã, o pai de depois de amanhã. Mas,
-aqressoas que não tiveram acesso à educação? E as pessoas que não tiveram esse privilégio? Como nós faríamos
o atendimento- imC:diato daS mulheres lá dos beiradões
do meu Amazonas, por exemplo, das mulheres lá dos
sertões dó Nordeste? Como nós faríamos esse atendimento? Aí entra a saüde, de imediato, para trabalhar
dentro do planejamento familiar. Então, não querendo
me alongar muito, vejo o seguinte: que nós devemos nos
unir, educação e saúde, num planejamento faniiliar imediato para as mulheres que não tiveram opoffuftidade de
maior esclarecimento, e uma educação, a longo prazo,
para os adolescentes de hoje, a fim de que, no futuro,
elas cheguem a ter uma famma equilibrada, um número
ideal. Porque, na verdade, ter um número -de filhos muito grande, não hã condições, por melhor que a família
queira, se não houver conhecimento e educação, não hã
corno se da~ condições não só de alimentação, como as
condições sociaiS p-ara essas crianças .
Então, eu co·ncJamaria a tpdos aqui preSentes, não só
as niinhas c-olegas, mulheres de todo o Brasil. Que nós
cerrássemos fileiras em torno de,ssas duas linhas, que são
justamente a educaçã? _a longo prazo, e o planejamento
familiar, que ê da ãrea de saúde especificamente para
agora, para o hoje, porque a rriulher paupêrrima, ela não
pode esperar para daqui a to ou 15 anos, que ê_quando
vem o· fruto da educação. Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mãrio_ M!_!iª) - Embora a
Professora Zoraide, como· as demais, não tenha feito
propriamente perguntas à depoente. mas considerações,
elLdou. a palavra à depoente para _também responder,
com considerações, às considerações J~tas.
A SRA. MARTA SUPLICY --Quando a gente fala
em aborto, ~ós não podemos falar em aborto sem falar

de

a

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -~Não hã mais
oradores inscrítos para inquirir a depoente. Então concedo a palavra ao Senador Almir Pinto, Relator da Comissão. para fazer perguntas.
A SRA. MARIA ROSA CHIAMURELA- Sr. PresidentC, permite-me um áparte?
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Aí já ilãó é qu-estão de ser positívã OU negativa, é uma
O-SR:- PRESIDENTE (Mário Maia) --Concedo a
questão de ideologia, mesmo, firrrie cOntra isso.
palvra ao nobfe Relator, Senador Almir Pinto.
SRA. MARIA ROSA CHIAMURELA - SoJL...e
o-·sR:--RELATOR (Armir Pinto) - Sr_ Presidente,
aspecto eu também concordo com V, S• Mas, eu tamhém_ __
-mú-: Marta Suplicy, lá no Ceará -_eu sou cearense---, ti&;cardo no sentido de que seria não acreditar na capacinha
um professor de Direito que costuinava classificar os
dad_e de discernimento da pessoa humana, na sua capacidiscursos em 3 tipos: bom bom, era o discurso curto e
dade de :>aber o que quer. Mesmo uma pessoa com poubom: bom ruim, era o discurso bom e comprido; e o
ca instrução, ela sabe o que quer, ou que deixa de querer.
ruim ruim. era o discurso ruim e comprido. AcompaEntão,. isso é acreditar que a pessoã ilão tem competên~
nhando
a conferência de v. s• está dando_ bom bom, porcia, capacidade de saber o que quer.
que foi uma conferência curta e muífo berTI trã.çRda, mUíA SRA. MARTA SUPLICY - Aí, eu c-oncordo.
to
bem
escrita,
tanto assim que a nossa Comissão ParlaAcho que a pessoa sabe._ Ela sabe, geralmente, a gente
mentar de Inquérito se transformou num fór\lm de debamiriimiza o "ser humano quando acha que vai ra:á!r-a·ca.:
te:s. onde mais falaram aqueles mais interessados, que
beça e taL Minimiza porque a pessoa tem ci:lpacidaâe-de
são as mulhe_res, porque os homens só apareceram dois.
pensar, de refletir. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pen-O
primeiro e o segundo não ouvi bem, porque estava um
sando que a figura do médico é uma figura de tanta autopouco distante, limitaram-se a falar ·apenas sobre a quesridade que, muitas vezes, ele pode induzir, e um progratão
do desen_volvimento. Não quiseram entrar na quesma de comunicação de massa por exemplo, esse progratão da parição. Foram sabidos demais. Essa é que é a
ma que faço na televisão, eu vr que, em "3 aiios de censugrande verdade.
ra, proibiu-se usar a palavra gozar, a mulher, hoj_e, não
Mas. eu quero dizer à senhora exatamente o seguinte:
usa mais a palavra, nas cartas, ela usa prazer sexual, que
eu li rapidamente, aqui, a sua conferência naqueles poné a palavra que eu tinha qué usar por causa da censura.
tos, do Senador Rabertos Campos, em que ele diZ que vê
Então, tem carta de gente analfabeta que escreve dizendo
o aUmentO do nível de vida como o resultado da dimiassim: ele não estimula o meu .._crit6ris". Quer dizer,
nuição da taxa de crescimento. Aqui, talvez, aquele veonde ela aprendeu: estimula clitóris?-Quer dizer, palavra
lho adâgío: "Quanto menos somos, melhor passamos".
que não existia no vocabulâriO. En_tà.o, _você fa.z a_c:al;@;-ª--Esf:.f
é-qUe é a grande verdade. Talvez seja melhor dar alide certa forma, você t:nsina a coisa, Por isso é que eu
mentos, vestuário, educa_ção a um número menor, com
acho que o planejamento familiar devia se dedicar só a
-condiçôes -de dar essa educação. E, na frente, saiu um
informar os métodos anticoncepcionais, e não sugerír: A
problema atê da CAPEM! e da DELFJN, e a senhora
senhora então é pobre, ou então é negra, deve então ter
disse: O que foi que ·aconteceu?
menos filhos. Agora, como eu posso acreditar que não
vai est~r imbuído disso, se os maiores preg-adores do plaA SRA. MARTA SUPLICY- Que- eu saiba, ninnejamento familiar, como o Seilador Roberto Campos,
guém está ..
como a Senadora Eun-íCi:! Michiles, volta e meia falam
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- O Relator padece
dessa ideologia? Ê esse o problema.-daquilO que todO relator deve estar padecendo: Í1ão tf:m
A SRA. MARIA ROSA-CHIAMURELA- Profesm~is
o que p~rg_unta_r, o_ assunto já vem _tão __debatido,_ e
sora, me pareceu,_ eu nunca ·ouvi falar ...
hojefoi t~o-diSSecãdo o prOblema do ph-nejameilto faffi1~
OSR. PRESIDENTE (Mario Maia)-:- Eu gostaria de
lia r - e a Professora acha que não há planejamento, hã
pedir licença a Doutora, porque _é muito interessante o
controle, na verdade faz-se a diferenCiação do controle e
diálogo, o assunto é muito excitante, mas o diálogo será
do planejamentO;-porqu.e já foi dito "ri" vezes aquí, neste
intermináiiel, e eu gostaria que desse oportunidade aos
plenário,
que o planejamento é uma opção voluntária,
outros que estão inscritos.
esPOntâiiea:-eJl"tre·mariac;e mwner:-c.-ce:,-ritr-ore-éum·p-u:-A SRA. MARIA ROSA CHIAMURELA- Mas, Sr.
nho forte, é o Governo que impõe aquele controle, e- tem
Presidente, eu acho que não foi bem colocado. Eu nunca
que fazer quer queira, quer não queira o caSaL
ouvi falar que o programa de planejamento familiar, que
Isso aí é uma diferenciação que tem sido feita até aqui
talvez seja implementado pelo Ministério" da Saúde, tesobre controle e planejamento familiar.
nha colocado que vai divulgar à massa que só tenha dois
Nós
temos. o mundo desenvolvido, o mundo subdesenou três filhos. Eu acho que o máximo que ele poderia favolvido e em desenvolvimento. Então, nós temos um
zer, acho que nem deveria, é que e-Xís(e agOra serviço de
Brasil desenvolvido e um Brasil subdesenvolvido e nós
planejamento familiar em tais e e fãis locais à disposição
-sabemos. justamente, onde está o Brasil desenvolvido e o
das mulheres que precisarem, Se é ·que vai precisar fazer
subdesenvolvido. E o desenvolvido estâ pagando uma
isso. Eu acho que isso é OTmp-orta-nte:-tSólSSó_que tem
certa taxa que já foi referida aqui, aquele problema que
que ser feito, ou então nem isso. É só pôr O serviçO para
todos viram na televisão, que foi repetido algumas vezes,
-funcionar-e -pronto.
aquelas 400 mif crianças sem pais, sem mãCs, na rua, aiiO SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -·Eu queria es.saltaildõ e matando, para comer.
clarecer que a comissão__ ê a Coriti'sstío_ Parlamentar de InACha··q_úi!São-Pã"uiO jÇeStá éOin Uma população quase
quérito que investiga problemas vinculados ao aumento
que intolerável, e eu não vou dizer que é uma população
populacional do Brasil. Então, todos estão_traduzidos no
que tenha nascido em São Paulo, São Paulo sofre o
planejamento familiar.
problema da migração, como jâ vem sofrendo, também,
Agora, esse planejamento familiar pode ser para mais
a nossa Brasília.
ou para menos, a Comissão estâ colhendo os depoimenQuando nós fomos receber o atual Governador do
tos de autoridades do mundo feminimo, do homem, da
Distrito Federal, aqui, na ComísSã-á do DiStritO Federal,
mulher, para chegar à conclusão. Pode ser que a concluo Coronel José Ornellas, eu diss_e para ele essas palavras:
são seja para acelerar o povoamento' do nosSO: terri_tório
C.9J9_n_el,_!!_~ ~-h~I.i_~jrü_~_r~~-~llt_ç__Qti(!_,__giJJl_Il_çJ_o _Y.. _E~·ª~
nacional, e pode ser no sentido de desaceleràr um pouco
sumisse o- governo de Brasília, olhasse· para o problema
a populaçã?:_ ~arque é um programa demográfico que
migratório, pOrQue essa migração para Brasilia estã sendO. unia~CO!Sa;o~taCttámente filiando,_ Periiosa. ·--ESsisestá implícito no espíritO da solicitação da Comissão,
que é o aumento populacional brasileiro,-pode estãf-hafamí!iãS vênl CiO iilteriof,-dO Norte; do N'Ordiste, de difevendo um aumento acelerado, pode ser um aumento
rentes regiões do País, pensando que Brasília ainda é
muito lento, e haja necessidade de ocupar os chamados
aquele eldorado, que, chegando aqui, encontrariam emespaços vazios.
prego CCiridãCilidaae e-ganna:ndóõem. H"Oje-não é mci.is
isso, o Plano Piloto não tem mais nem construção ciVil.
A Professora Marta Suplicy tem mais alguma coisa
Só_ mesmo no campo do saneameptQ Qãsico em Ceilânpara dizer?
dia e nas cidades satélites. Por cons_eguinte, eu lembrava,
A SRA. ROSA MARIA- A professora é a favor da
inclusive, que s.eria intereSsante que ele fizesse núcleos
quantidade ou da qualidade?
artesanais em torno da. Capital federal. para ir recebendo
esse pe:;soal que v_em chegando e aproveitar alguma
A SRA. MARTA SUPLICY- Eu não entro_ nesse
mao~~-e~õ6iã-P~:ra- f~~~r_a!_gu~ma:coiSa, ãfg-uni ~~~teSãOª t_O ~
tipo de sim ou não. O qUe há é qUe eu sou a favor do diMas, Sr. Pres-idente, eu quero felicitãr a Dra. Marta
reito do cidadão optar pelo que ele deseja, livremente,
Suplicy, porque foi bem elaborado o seu trabalho que
tendo acesso a todos os meios ·de anticoncepcionãis-: Só
~nsejoy,_essa_
~isçu_~são _que nós vimos, um d~pate muito
isso.
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proveitoso que vai dar um bom subsídio para o Relator
estudar e ver o que pode aproveitar paia o seu relatório.
Luma das suas palavras foi que só sefem falado ultimamente em plant!jamento familiar, aotes não se: fal;;Iva nis_so. Eu acho que_ talvez seja por dois motivos importantes: _porque foi a: pri"meira vez que· um Presidente daRepública fez constar, na sua mensagem anual, remetida ao
Congresso, o enfoque ao planejamento familiar. Isso, de
certo. Sua Excelência Senhor Presidente da República
deve estar ~entindç:>_ o problema do aumento populacional. Mas Sua Excelência não quer o controle, pelo menos
pela ciência que eu tenho, é justamente essa: não quer o
controle, e o nob_re Senador Odacir Soares, do Estado de
Rondônia, adiantou-se a pedir a esta Comissão Parlamentar de Inquérito algum subsídio importante, para
que o Senhor Presidente da República pudesse incluir no
seu pensamento sobre o planejamento familiar o pensamento do Congresso Nacional, que ê o pensamento do
povo brasileiro.
Era só isso, Sr. Presidente.-Muito obrigado. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Professora
Marta Suplicy estú com a palavra, para o final do seu depoimento.

A SRA. MARTA SUPUCY- Eu agradeço a oportunidade de colocar aqui as reflexões que tenho tido
sobre o planejamento familiar e espero que tenha ajudado a que gente possa pensar que atitude tomar, que melhor tipo de planejamento nós podemos fazer para o nosso País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Antes de encet:rar a nossa reunião, eu quero lembrar aos presentes,
na grande inaioria de senhoras que à tarde haverâ outro
dep9imento de ig~al i_r;nportância, que será feito pela Ministra E:sther de Figueiredo Ferraz.
Quero dizer aos presentes e especialmente à depoente,-a satisfação que a Comissão tem de tê-la conosco neste
instante. de_ ter trazido uma contribuição valiosíssima
para o esclarecimento do problema que ê apaixonante e
qu-e--eStã-cOIOCaiidO iOC:fo-o·pars em ouvidos, para o que
sairá com conclusão dos depoimentos aqui colhidos por
tão importantes segmentos da sociedade.
Vários Ministros estão convidados, pessoas representativas das várias camadas sociais, entidades e instituições_e nós temos dado ênfase especial ao convite e ao
comparecimento da mulher, nesta Comissão, porque,
não querendo absolutamente, menosprezar o_ depoimento de outros, da outra parte do ser humano, o homem,
nós achamos que é o fundamental, o elemento básico de
toda essa discussão ê a mulher (Palmas), porque, repetimos mais uma vez, ela é o estojo que abriga toda a nossa
espécie e a inteiigênda humana. Sem o estojo, que- com
carinho, durante 9 meses, abriga, na sua intimidade, a
perp-eiuaCão da- esPécie, nada valeria e a nossa discussão
aqui seria estéril.
Portanto, nós temos sempre chamado a atenção do
nobre Relator, a importância da presença da mulher nessa Comissão, porQue a sua palavra é muito valiosa para
nós. E nós aqui jâ tivemos oportunidade de falar, e vamos falar mais uma vez, porque atê os jornais deram
uma versão ao contrário do que nós pensamos e falamos,
~lJ_e_Q_:rtQQ_rt}_&!!:lª-tº_.::,_qu_a,n_gº_nós_Q_~endi_a_mQ_s ~-Pªrliç.i:

pação da mulher. Porque achamos que a mulher tem
sido- verdadeira!llent'? discririli!lada na sociedade, principalf!!._en!e-Oã~-SoCi_~""ã~e mu~dicll, no Oriente como no
Ocidente. E que, atualmente, felizmente. no mundo Ocidenial pelo menos, que nos é do c_onhecimento, a mulher
está, aos poucos, conquistando o s_eu lugar ao sol, de ser
i:mr. de
a outra metade da laranja que é a entidade,
que é o ser humano. Nós achamos muito importante ã.
pr_eseQça da mulher._ _
_
Criamos a palavra "mãe solteira", porque se fala muito da mãe solteira, porque a mulher, às vezes, irresponsavelmente concebe filhos sem poder, e esquecem que
aqu!!le filho fo~ f~Qtic~~-o por um homem. E o emprego
da palavra, pelo menos lá no meu Norte, ainda tem essa
conotação pejorativa da mulher solteira ser sinônimo de
mulher irresponsável, e atê, de uma certa "forma, de prostituta. Qu_arido nãO se dá estigma ao homem, não tem .

ser
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esse qualificativo de homem solteiro, não tem a contrapartida. Quando e&se pai solteiro é um irresponsável, e
es.<;a mãe solteira ê uma vftifua _da irrt:Sponsabilidade do

homem e da organização social em que nós v-ivf:irios:De modo que nós nos sentimos gratificados com apre-sença aqui desse seleto auditóriO, e- estamos conve_QS:J~

de que estávamos certos quando convidamos a Professora Marta Suplicy, cujo nome foi sugerido por uma psicóloga. O a-Certo do nosso convite está na presença aqui
de inúmeras senhoras, mulheres, representativas de todos os segmentos da socied.ade br~sil~ir_a.
Portanto, muito grato aos presentes.
Está encerrada a reunião._(Muito_ bel}l! Palmas)
(Suspende~se

a reunião às I 3 horas e /4 minutos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU!l:RITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO PO·
PULACIONAL BRASILEIRO.
12' Reunião, realizada em 28 de junho de 1983.
Aos vinte e oito dias do mês de junh_Q de mil novecen~
tos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de FinanÇas presentes os Srs. Senadores Mário Maia (Presidente), Claudionor Roriz, Almir
Pinto (Relator) e João Calmon, reúne-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito crhida com o objetivo de investigar problemas vinculados ao aumento populacional
brasileiro.
Deixam de comparacer, por motivo justificado, os Sis.
Senadores João Lobo, Marcondes Gadelha, Murilo Badaró, Eunice Michiles, Hélio G_ueiros .e _lais_on llatr_~to.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Mãrio Maia, declara abertos os trabalhos.
O Sr. Presidente solicita a depoente que proceda à leitura do juramento.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra a Minsitra Esther de Figueiredo Ferraz, na qualidade de depoente.
A Sr' MiniSfra profere a leitura de sua exposição relacionando o problema do aumento populacional com os
aspectos educacionais e jurídicos.
Durante a fase interpelatória~ usam da palavra, os Srs.
Senadores João Calmon, Aderbal Jurema, Almir Pinto,
Eunice Michiles, Mãrio Maia, Claudionor Roriz, O Deputado Ruy Côdo, as Vereadoras Day_se L_úcidí, Ludmi~
la Mayrink, Rosa Maria e as S!"s Flórida Acioli, Ana
Maria Mendonça e Romy Medeiros da Fonsêca.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráficas tão logo tr_aduzidas_ e-_ revisadas, sejam
.
publicadas em anexo_ à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Edson Luiz Cainpos Âbrego, Assistente
da Com!ssão,lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
serâ assmada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA i2' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE !NQUERITO,
CRIADA COM O QBJIJIIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS_AO- AUMENTO
POPULACIONAL BRASILEIRO, B!!:;JLIZADA
EM 28 DE JUNHO DE I983, DESTINADA A OUVIR A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ. MINISTRA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DOSR. PRESIDENTE DA COMISSÃO:

Presidente: Senador Mário Maia
Relator: Senador Almir Pinto.
(Integra do Apanhamento Taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Havendo número legal declaro aberta a reu_nião.
Esta é a 12~ reunião da ComissãQ P_arlamentar de -Inquérito que investiga porblemas vinculados ao aumento
populacional brasileiro.
Foi convidada para prestar depoimento, nesta Comissão, nesta tarde, a ilustre Ministra Sr' Esther de Figueiredo Ferraz.

Antes de a Presidência conceder a palavra a S. Ex\
paru fazer a exposiçã~ do seu depoimento. peço a S. Ex~
que faça o juramento de praxe.
A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZJuro, como dever de consciência, diz.er tQda a verdade,
nãaa OtTiTITifdo do que seja do meu conhecimento sobre
quaisquer Tãfos relaCionados a cargo desta Comissão
Parlamentt~r de Inquérito que investiga problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
O SR. PRESIDENTE {Mário Maia)- Prosseguindo
cm nossos tiabalhos, quero infOrmar aos Srs..._ Parlamentares pres:entes e aos _demais que os nossos trabalhos se
des.envolverão em três partes:
Na primeira fase~ a Sr• Ministra Esther Ferraz farã
uma exposição geral no seu depoimento.
Na segunda fase dos nossos trabalhos, S. Ex~ se sub~
mcterã à inquiric;;ào dos Srs. Parlamentares.
E a terceira fase, se a Sr• Ministra concordar, porque é
facultativo, não está expresso no Regimento, e será então uma deferência especial da Comissão e da depoente,
se S. Ex• concordar, outras pessoas que não parlamentares poderão fazer perguntas à Srf Ministra sobre o tema,
a critério da Mesa, levando em conta também o tempo
do depoimento.
Assim sendo, eu concedo a. palavra à Sr' Ministra
E~ther Ferraz para fazer a sua exposição, como depoimento _inicial nesta Comissão Parlamentar de Inquérito
que investiga problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
Com a palavra a Sr~ Ministra,
"-A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZSr. Presidente da Comissão Parlamentar de IJ)quérito,
Senador Mário Maia, Sr. Vice-Presidente Claudionor
Roi"iz. ·sr. Relator, Senador Almir Pinto.
Srs. Parlamentares, Senhoras, Senhores, elementos da
imprensa acjlli presentes.
Esta digna Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para investigar problemas vincUlados ·ao- crescimento populacional no Brasil, entre eles o mais importante_e polêmíco que ê o da planificação demográfica (ou
do planejamento demográfico ou populacional), remé~
dio com que se conteria- o possível excesso na taxa daquele crescimento, depois de ouvir numerosas e categorizadaS ãuto"ridades sobre o assunto, como esse, de tama~
nha complexidade, houve por bem corivocar-me, na qualidade de Ministra da Educação e Cultura, para dizer o
que saiba e_ o _que pense a respeito do teina.
Em princípio, louvo a decisão, a qual, no entanto, me
deixa um pouco preOcupada à medida que envolve a minh_:i_p-es:~-oa e o meu depoimento. Pois se de um lado ê
exato que nuni país democrático, como é o Brasil, não se
po=de falar em planificação demográfica a não ser dentro
de- um-largo contexto em que tenha lugar de destaque a
educação, entendida esta em sentido amplo para abranger todos os aspectos da personalidade humana atingidos pelo processo educativo- o físico, -o sensorial, o intelectual, o moral, o estético, o cívico, o religioso, af incluída também (como, aliás, não poderia deixar de ser) a
-educação para a vida sexual e para a procriação~ é verdade, por outro lado, que me faltam condições para me
pronunciar, com pleno conhecimento de causa, sobre
grande parte das questões ligadas a tão vasta quão ãsperll p-roblemática.
Pois es:~e assunto é, comO se costuma dizer, intet:~isc:i~
plinar, interessã.ndo-·a úm sô tempo um sem-númeio de
ramos da frondosa e espessa árvore do saber humanoa, EC9n9mia_,_ __a __Sociología, ãs Ciências Biológicas e da
Saúde, a Geografia, a Estatfstica, a Ecologia, a HistÓria,
e _f:'ilosofia e muitas outras disciplinas que seria longo
enumerar. E embora nesse rol se insiram tamb_ém aS
ciênciaS do Direito e da. Educação, nas quais venho de hã
muito e com exclusividade exercitil.ndo a minha militância, _d_eY.Q reconhecer que em sã consciência Q.ão me sintO
apta -me pronunCiar, com maior" conhecimento de causa, a não se.r _nesses dois setores._os quais, já de si, consti~
tu_c_m verdadeiros universos. Quanto aos demais; será·
sempre cõffi _írifinrtas cautelas; pfsando com pés de lã,
que me aVenturarei a lhes- penetrar os recintOs,
s_oçorre.ndo.-me nessecasp ~da· optriiãq_ dos doutos, particularmente os que já se fizeram ouvíi perante esta douta
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Comissão :Parlamentar de Inquérito. A estes louvo a
isenção com que aqui deixa"'"ra.m exp-resso seu pensamento~ e particularmente o esforço que realizaram para buscar a verdad_e nesse campo de investigação até certo ponto minado que é o pertinente à legitimidade, à necessidade e à oportunidade de se utilizarem medidas (e que medidas) para levar a termo, com êxito e respeitados os direitos humanos, a planificação demográfica.
Realmente, se nós não levássemos em consideração o
respeito aos direitos humanos, a planificação demográfica seria uma tarefa relativamente simples, rrias ela se tOrna complexa ~atamemte por isso, porque nós temos que
nos submeter a ceriãS regras que são superioreS às próprias regras do direito positivo.
Quanto a mim, procurarei cingir-me pelo menos na
parte expositiva deste pronunciamentO, às matérias de
índole educacional e jurídica envolvidas no tema que ora
desperta a nossa atenção (acredito mesmo que para esse
efeito principal fui aqui convocada). E tentarei dar respostu à~ inda,gações a seguir arroladas:
I• - em que medida o aumento populacional brasileiro, que alguns consideram elevado e outros entendem
haver atingido, jã, em certas regiões, o nivi:l-de verdadeira explosão demográfica, em que medida esse aumento
interessa à educação e, naturalmente, àqueles a quem incumbe promovê-la e incentivá-la (poderes públicos, empresa, famnia, comunidade em geral)?
Eu já vejo despertado, em grande parte, o interesse do
Senador João Calmon, que estã naturalmente pensando,
como eu, no problema chamado do financiamento da
educação: medindo~se o aumento populacional, este vai
exifiir nlais recursos, tanto materiais, quanto humanos
para que nós possamos atender a esse acúmulo populacional que _se verifica a cada ano no Brasil,
Segunda questão, é praticamente o inverso da primei~
ra: em que medida pode a educação interferir no processo de crescimento demográfico, disciplinando-o e
regularizando-o?
3' - que meios -podem ser utilizados nesse processo de
regularização? Quaisquer meios ou só alguns?
4'- sob que ângulos vem o assunto do planejamento
demográfico sendo objeto de cogitação por parte do direito positivo brasileiro?
1.1 -Começando pela primeira indagação, é de se
observar, num primeiro tempo, que a educação tem a ver
- e muito - com o fenômeno do aumento populacional. máxime quando esse eventualmente assuma o aspecto de verdadeira "explosão demográfica". Pois cada
criança que nasce tem direito não somente à vida, mas a
uma vida condigna, e isso implica em que passe a ser titular de numerosos direitos, entre eles o de receber educação. É o que estabelece a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, proclamada pela Assembléia Geral
da ONU em 1948, em seu artigo 26, e é o que reza igualmente nossa Constituição Federal de 1967, artigo 176,
insistindo em tecla já percutida pelas Constituições de
1934, 1937 e 1946, pelas várias Constituições que se sucederam. Um e outro documentos asseguram enfaticamente que todo homem tem direito à educação,
?uer dizer, cada vez que nasce uma criança; todo o
patnel que reflete os direitos da criança fica agitado; todo~ eles, sobretudo aquele que diz respeito ao direito da
educação.
Não basta, entretanto, que ess_e dirC:ito figure naqueles
textos com_4? mera -declaração de princípios: ele hã de
passar do plailo i_deal para o da concreta realidade, a fim
de que possa atingir cada beneficiário em particular, no
seiltldo de que receba, efetivamente, a prestação educacional a-que Táz jUs. E·coffio eSsa passagem nem sempre
tenha lugar (ou nem sempre tenha lugar com a necessária
tempestividade), isso cria para várioS países, mãxime os
emergentes que se atr::isarain Sobremodo no forneCimento ãs suas populações da prestação educacional básica,
prôOie"inas de toda ordem, ligados ao próprio subdesen~
volvliTúmto, e evidenciados ein escassez de recursos materiais-e humanoS parâ levar a cabo os empreendimentos
ne.<>ire. setor a tódos os títulos prioritário.
Gostaria de salientar que os latinos, os peninsulares,
nós, brasileíros, temos às vezes o mau vezo de entender
que os problemas estejam resolvidos, desd_e que bem
equac~onados em termos jurTdicos. Reconheço_fl. força
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do_ Dir_eito. O Direito é Um dos instn.!mentós-_que podelareS bem inferioreS aos de 1970 (5,76 erri 1970-e 4,19 em
lar do inliiido"':~:Disso tudo deflui que "nem a amplitude
dos recursos empregados e dos sacrifícios financeiros sumodificar uma realidade social. Mas, não podemos ser
1980), sendo de se notar que o grau de desenvolvimento
portados, nem a magnitude dos resultados obtidos, conmuito entusiastas com relação ao Direito. Hã outras medas regiões determina grandes di(erenças entre essas tasequiram impedir que, na corrida em direção à edudidas, sobretudo aquelas que se executam no plano so~
xas~ às mulheres da Região Norte coube o maior número
de filhos nos dois anos de referência, enquanto que as
cação, como na marcha no sentido do progresso econócial e estas, sim,~ que devem ser empregadas para que a
mico, a diferença _entre os países desenvolvidos e os em
realidade social se modifique. 1:. por isso que isso exige
mulheres da Região Sudeste, onde o grau de desenvolviviã de- desenVoJViffienlo Coti.tlnuasse aumentando".
recursos _materiais e humanos.
rn~n!Q_t;:_U_tb~!li_~aç_ã_g _é mais acentuado (92%), participaJam com o rilenornúmero._Maisainda: a localização, urEste quadro é suficiente para demonstrar a tese de que
Comentando o fenômeno _em_ __ ãffibito mu~diã.l, --0-o aumento populacional, verificado entre nós interessa, e
hana ou rum I. do domicílio, reflete-se na fecundidade da
célebre Relatório Faure--:- "Aprender a Ser", pubficãdo
muito, _à educação e solicita a atenção geral, máxime a
em 1972- valendo-se dos dados recolhidos at~_entã.Q_~-- _m_JJihe_r, sendo certo que para a residente na zona urbana
do Poder Público que tem, por força de preceito constia taxa foi, em 1980, praticamente a metade da encontraafirma que entre 1960 e 1968 a populaçãO iriundial pã.stucional, o dever de _dar educação.
da _na zona_ rural.
sou de Quase 3 bilhões a cerca de l_bilhQe_s_~quinhentos
Numa outra vinda minha ao Congresso Nacional,
milhões de seres humanos, o que corresponde a um salto
Esses d<;~doJ>, d_o ponto de vista meramente demográfipara falar perante a Comissão de Educação e Cultura da
co, não são de molde a nos causar alarme se olharmos o
de 17% em 8 anos e a um ·cresciinétifo médio anual de
Câmara dos Deputados, foi debatida a questão dos reBrusil como um todo, razão pela qual não nos colocaquase 20%. Entretanto, nesse mesmo_ período, a população escolarizável (de 5 a t 9 anos) passou de lJ-ns_995 m_imos- de forma alguma dentro dos parâmetros da tese
cursos destinados à educação e eu entendi que o meu
pensamento devesse ser expresso numa saudação que fiz
lhões de crianças para quase t bilhão, cento e cinqUenta
malthusiana. O certo é que o Brasil é um conjunto de
ao Senador João Calmon, em razão da sua luta incessanmilhões, isto é, houve um aumento_ da ordem de 20%, a
vários brasis~ de maneira que as estatfsticas do Brasil têm
que ser estudadas com muito cuidado, porque o que se
te no sentido de nós obtermos mais recursos para a eduuma taxa anual de 2,35%, maior em cerca -de 20% do que
cação, _luta__ essa que S. Ex• procurou tornar mais efetiva
diz do Brasil, em geral, pode não-ser pertinente a uma rea do crescimento demográfico global. Prevê-se assim, diz
fixando os percentuais que devem ser estimados para o
o Relatório, para o res_tUnte do séctdo_~ e ê-p-of"lsS(:iCfliê
giãO-do Brãsit Então, quando se falar em superprodução
financiamento da educação, dentro dos recursos da
no .Brasi_l, é preciso perguntar não só quando, mas,
o relatório é atual-, que o número de pessoas em idade
escolar e universitária ay_t'n_entará_e_m:_rp_ais_ de_-riJjl}íj_jJ,{1_Q_t~L __ :_ __s_o_l)_r_~_Ui_@-"----º_n~--- ~ ~ __ .
_ __
_
_l!~lã9. d,_o~_ ~t<tclQs_ ~ 4.9!' !llUnidpios.
(um bilhão), isto é, haverá um ex.cedente virtual d~_16_ _____ ·-~ _es_ses_mestrtos_ dadoS-siP- de m.Old~i_no.s ca.us.ãf.E :>e. quisermos saber em que medida os poderes públicos (Uniilo, Estados e Municípios) vêm-se desincumbinmilhões de alunos e estudantes. Em m.nras palavras e resérias preocupações se considerarmos que grande parte
do desse dever, bastará que tenhamos diante dos olhos
dil população brasileira, a fixada em regiões subdesensumindo, observa o relatório, "a explosão demográfica,
os preCiosOS- documentos pela Comissão de Educação e
tão citada e tão amiúde temida, implica uma explosão- esvó_lvidas, precisamen-te aí onde o atendimento às necessiCultura deste Senildo Federal, dentro do programa dedadl!s_básicas__ou elementares (alimentação, saúde, habicolar ainda mais impetuosa".
nominado "Projeto Educação". E que tenhamos em visDentro desse quadro mundial, como se coloca o Bratação ~educação) é pre:ári?, quando não extrema~ente
ta també_Tn os prominCiamenfos feitos recentemente, na
sil, país emergente- uma maneira delicada .de se falar
rr~~áno, _essa P?PUlaçao e que apresent~ C)_S_ matares
nii::srri~ ConlisSãõ; por nurríerosos SecretáriOs de Edu_md:c~s__ de_ ~~sCJmento _demográfico, asstm como as
de um país em desenvolviment()_ou-_-subdesen_volvjm~oto
caçilo das unidades federadas, peças em que destaco -, situado na América L.a_tina, precisamente numa d_as
matares t~xas _de fecun_dtdade da mulher_.
por concordar com quem a subscreve em gênero, númequatro regiões (as outras são os EstaQÇis Árabes, a Ãfri.ca___
_ Quer dt~er, e nas regtões .suhd_esenvolvtdas que. a ~ax.a
ro e grau - :ã p-roduzida pelã professora Euiides Brito
.e a Ásia) em que a taxa de crescirilerito demográfico é su~9~~~~-u_~~~da?-~--d~ ~u_lher e ma1_0r e que o cresc_tme_nto
-- dU SlfVa;- rriúrlbl--0 -ào- COilsefhO- Federal de Educação e
perior à atual taxa de crescimento médio mundial, a qual
demog_r~fico_e ma10r. E essa preocupaçã_o cresce de vulto
Secretária da Educação do Distrito Federal.
se situa em 1 99%?
--- no espmto d?s educadores quando não tgnoram eles que
'
se-dispuséssemos de recursos maciços para dar àquelas
A leitura de todos esses textos nos dá bem a medida do
País, ademais, que apesar do esforço desenvolvido a
populações o atendimento básico a que têm direito Como
que se-teni feito (e do muitO que ainda precisa ser feito)
partir da década de 60 ainda não conseguiu ver matricuseres humanos e como brasileiros, poderíamos _chegar
para que o descompasso entre o ritmo do crescimento
lados, na escola fundamental (obrigatória por força de
em prazo talvez. não excessivamente longo a regularizar
demográftco e o do crescimento escolar passe a ser mepreceito constitucional para os que se encontrem na faio próprio índice de crescimento demográfico nas referinos
e impressionante de tal forma que um dia- assim o
xa etária_ de 7 a 14 anos), 7 milhões de pequenos brasileidas regiões, assegurando ao mesmo pa?SO às crianças ali
queira Deus - venham os dois ritmos a se equilibrar,
ros? País que, malgrado os _referidos esforços, vê crescer
nascidas uma qualidade de vida condigna, ou seja, situapelo
menos no que diz respeito ao ensino fundamental,
em tennos absolutos o número de seus analfabetos, os
da ao nfvel de razoo1veis padrões humanos.
prioridade entre as demais prioridades educacionais.
quais passaram de 6,3 milhões, em princípios do século,
Pois país desenvolvido, doutrina com acerto o Ministro
Vêem os Srs. como se vai reduzínâci O pfoblema da napara 19,3 milhões, em 1980 (isso apesar de haverem detalidade ao problema da educação. De certa forma, laDanilo Venturini perante esta Comissão. "significa pãís
crescido sensivelmente os respectivos percentuais: 65,3,
com populaç~o equilibrada'',
mentamos não dispormos de recursos maciços para inem 1900, para 26,0, em -1980)?
VeStir e"m educação e resolver o problema do subdesen1.2 Mas as relações entre o crescimento demográficoNo Brasil, dadas suas dimensões continentais, dado
volvimento, dentro do qual estâ o _do excesso de popue a educação não param aí. Ao contrário, prosseguem
ainda o fato de dispor de imensas áreas não ocupadas,
lação.
numa linha de IJl{lt!.lª---int]uência, cabendo-nos agOra anaassim como a circunstância de ser baixa a sua densidade
--Coloca-se, assim: a esÚt aiúira~·-_a questão dO firianciãlisar esse outro_aspecto da problemática:· qual o papel re~
demográfica, situada eni fõrnOâe 14,1 habitantes por
mento dos serviços bási<;os, particularmente da eduservado à educação no conjunto dos meios com que se
quilômetro quadrado, vamos até ex.agerar, supor -que
cação, já que é sobre ela que estamos falando._ "probleprocura disciplinar o fenônimo do crescimento demográtoda a ãrea amazônica fosse íriabitada, dividamos isso
m:a dos problemas" do sistema educacional brasileiro,
fico? Pode-se, _dentro dos quadros de uma sensata e depor dois, quer dizer que teríamos nocmoritento uma base
como dis_s_e__Anísio Teixeira, que vem assumindo cOm o
mocrática polítiCa de ptanejamento demográfico, fazer
de 28 habitantes por quilómetro quadrado, tio Brasil, re~
passar dos anos proporções cada v:ez mais alarmantes,
tábula rasa da educação ou, quando não, situá-la num
pito, parece que não se pode falar, em rigor e de maneira
segundo plano, abaixo das outras medidas (ou _dos o-~
embora não sr;::.fu dç_mQlde a nPs cªujlar_surp(esa qu~ndo
global, em superpopulação, menos ainda num acréscimo
conhecemos a origem do fenômeno e sabemos que ele estros remédios) cujo peso se costuma, às vezes, superesticujo--titino pudesse levar, a médio prazo (e sempre de
tcí longe çie ser _local. Pois o Brasil, inserido C()mo se aç:ha
mar?
maneira global), àquilo que ;>e convencionou denomin~r
c;:ntr:e ouarseS ''em di!senvol'i_m__t;::ri_~ __pa@___jrjºl!_t-º__!_
~~nle.L-~o4ª-! _r~p_g_~~ J<J.is ~indagações, cumpre-me
"explosão demográfica".
di~t._orç_â_Q_ qUe poderíamos representar pelo seguinte papedir aos que me ouvem observem que não empreguei,
Pois o que é certo- e isso fiCO-u meridianamente dera_doxo: <tlOI!º-~mais neG§Sárla se_faz a ed,\.lcação para a
até aqui, a expressão muito ein voga --:- "controle" demonstrado no ex~elente trabalho apresentado a esta Copromoção do desenvolvimento é que os recursos se revemOgráfico (populacional ou da natalidade). ~ que a pa*
missão Parlamentar de Inquérito pelo Prof. Jessê Monlam mais escassos; ao contrário, os países desenvolvidos
lavra "controle'' embora em si mesma ideologicamente
tello, Diretor do IBGE - é que embora a população
sãQ_Q§
QLte_djspõem
de
maiores
somas
para
investir
em
neutra, pode entretanto dar a falsa impressão de se estar
brasileira venha aumentando sistemath::amente desde
éducação e, por meio dela, dar causa a mais e mais detentando justificar uma politica demográfica marcada
1892 (ano d'a realização_de seu (9levantame.D_t_o), atinginpor int.ensa interferência governamental, quando é certo
senvolyjmentç. C,oment_ando com_clariVidência. ~se fato,
do atualmente cerca_ de. 126,7 milhões d_e habitantes, ê
observa
o
já
cita
to
Relatório
Faure,
servindo-se
de
dados
que não ape-nas de minha parte- mas da parte dos decerto também que as taxas médias geométricas de cresciM
colhidos entre !960 e 1968, que "as regiões desenvolvidas
mais que vieram depor nesta Comissão Parlamentar de
menta anual vêm_baixando a_ partir da década_de 1950,
vífãflnmm:enfat seUlrgastos com educação erri cerca de.
Inquérito- o que vem sendo sustentado é que as ações
qUando assumiram o valor de 2,90%, até alcançar 2,49%,
-145%,
ao
passo
que
os
pafses
em
via
de
desenvolvirriento
governamentais,
nesse plano tão íntimo e tão sagrado
no último dec_ênio. E se analisarmos a distribuição da
em apen_~s_ 130%. E conclu_i, refe_rindo-sejá, agora, ao núpopulação brasileira, segundo a situação_ de seu doque é o da produção da vida, hão de se processar de mamero de matr[culas escolares permitidas por esses -invesneira suasória, do apelo ao livre convencimento, sem
micílio, observaremos que a taxa de crescimento da potimentos _díze"ndo que "aproximadamente a metade das
qualquer recurso à violência -seja esta tisica ou psfquipulação rural, no último_ decênio, assumiu valor negatimatrículas efetuadas no mundo se registra nos pafses deca (vis corporalis ou vis compulsiva)~ direta ou indireta,
vo, ao contrário do que ocorreu com a população urbasenvolvidos, onde os jovens em idade escolarizável reprepróxima ou remota, ostenSiva ou disfarçada. Ou se conna, que teve um acréscimo em torno de 4,44%. Então, o
sentam apenas a sexta parte do grupo etário corresponvencem as pessoas, os casais, de que em certas circunsque é certo é que as taxas médias geométrica-S estão baidente, eq1 escala mundi_~!- InversarQente, os pafses em via
tâncias, ponderadas determinadas razões sérias e graves,
xando.
de desenvolvimento, que são duas vezes mais povoados e
não devem procriar (ou continuar a procriar), ou tudo o
Por outro lado - é sempre Jessê Montello quem o
contêm três vezes inais crianças e jovens Que os desenvoque se faça visando a regular os nascimentos será inúltil
afirma - as taxas de fecundidade da mulher brasileira
lividos~ COiit~m apenas CCfffi a -metade_~ã popUlação escoou mesmo contraproducefite. A menos que se recorresse
vêm decrescendo regularmente, assumindo em 1980 va-
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à violência (ou à fraude), o que seria insustentável numa
sociedade, como a nossa, democrática e, além do mais,
vazada historicamente em moldes cristãos.
Voltando agora à questão acima enunciada, ê de se salientar, desde logo, que a procriação jamais será um ato
irrelevante, menos ainda um ato de natureza apenas animal que o homem possa irresponsavelmente praticar indiferente às leis, inclusive de natureza moral, que o regulam. Trata-se de ato em que estão envolvidas a inteligência e a vontade, enfim, de um ato humano, cuja prática
há de comprometer tudo aquilo que o homem tenham de
mais elevado e de mais nobre, já que por essa via ele participa da obra da criação. A paternidade deve, assim, ser
em todas as circunstâncias responsável, o que significa
que nenhum homem tem_9 direito de gerar senão os fi~
lhos que possa em sã consCiênCia manter, cuidar e edu~
car. Ultrapassado esse limite, que será diverso para cada
caso concreto, estarão afetados os interesses da criança
assim concebida e dos próprios filhos já nascidos.
Mas a procriação, por igual forma, jamais será irrete~
vante do ponto de vista social, pois todo novo nascimen~
to importa numa alteração do quadro demográfico exis~
tente e põe em jogo os recurSQs--:mãteriaiS·e- hv.manos de
que dispõe a sociedade para assegurar ao novo elemento,
em quantidade e qualidade adequadas, os bens e serviçOs
inseridos na concepção de "vida condigna". Daf -- pór
se achar em causa o b_em comu_m - é que se justifiCa_ de
um lado o dever, de outro o poder, do Estado de infiujr
nessa delicada matéria. Ele deve agir, diz o Padre PaulEugéne Charbonneau, no primeiro ilrHgO de uma série
publicada, no mês em curso, na Folha de S. Paulo, ..de
modo que seu ritmo de crescimento demográfico seja
proporcional à sua capacidade de sustento". Assim,
uquando um crescimento demográfico galopante faz
com que as estruturas de uma sociedade, no nível do es~
sencial, não possam acompanhar a invasão nascida ape~
nas da fecundidade irresponsável e descontrolada ... ê de~
ver do Estado dedicar-::se a reduzir o ritmo de crescimen~
to para que _este não seja explosivo". Mas, ..dada a relação essencial entre deveres e direitos, uma vez colocado
o dever, o direito se impõe", e então ..é preciso conceder
ao Estado um direito de intervenção que o levarâ a não a
obrigar, não a compelir, mas a propor uma política po~
pulacional razoável e racional e, ao mesmo tempo,
reconhecer-lhe o direito de propor os meios necessários
para que tal política se torne eficaz".
Será, assim, dentro da· perspectiva da paternidade res~
ponsável que se deveY.á colocar o tema da elaboração e
implementação de uma política populacional, dentro de
uma sociedade democrática-como se proclama a brasilei~
ra: aí há de o Poder Público_se empenhar- se empenhar
mesmo - para que as pessoas, os casais, atuem nesse
terreno de maneira sempre mais esclarecida e, conse-quêntemente, mais livre,- porque o indivíduo é sempre
livre quanto mais esclarecido --levados ao seu conheci~
menta, pelo maior número possível de agências, todos os
dados, inclusive os de ordem ética e mesmo religiosa, que
lhes permitam tomar em sã consciência a graVe decisão
de ter ou,_ em casos extremos, não ter filhos, de os ter em
tal ou qual número, de os ter nesse ou naquele momento,
e de colocar à sua disposição os meios necessârios para
que tal decisão possa produzir seus efeitos na ordem con~
creta da realidade. De forma alguma deverá haver cons~
trição governamental visando a c9ntrolar_cornpulsoria~
mente a natalidade, c_omo aconteceu e acon~ece áinda,
in~elizmente, em outros países, com os conhecidos resultados atentatóiios, muitas vezes, da própria dignidade
humana.
Felizmente, é dentro dessa linha que se colocam as au~
toridades brasileiras, a começar pelo Chefe da Nação
que, ao se dirigir aos Ministérios da Previdência Social e
da Saúde, assim se pronunciou, em boa hora:

..0 número de filhos é questão de foro íntimo das
famnias, e deve ser por elas decidido com_ inteira liberdade. Ao Estado cabe somente esclarecer aos casais a respeito da faculdade de planejar o número e a
época em que desejam ter filhos. O Ministêrio da
Previdência Social deverá, assim, desenvolver atividades educativas para tornar acessíveis à população
informações e esclarecimentos sobre como e o que
fazer para o adequado dimensionamento da famnia.
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Diante das perspectivas de crescimento da população brasileira, o Ministério da Saúde co-operará
--- .co"m os demais ministérios-para a: difusão de infor~
mações e esclarecimentos relativos à paternidade
responsável, inclusivê como meio de reduzir os focos de pobreza absoluta."
Vistas as coisas sob esse ângulo, fica patente a impor~
tância da educação dentro do planejamento populacional, via paternidade responsável, que se pretende seja im~
plantado _no BrasiL E quando falo em educação tenho
em mente, como já-deixei claro no infcio deste pronunciamento, a edu-Cação integral âo homem, considerado
em cada um e no somatório dos aspectos que lhe com~
põem à personalidade, sem omissão de um só, e da"do o
devido_ de;staq,ue, em razão da matêria aqui tratada, à
educação impropriamente denominada educação sexual.
Há no Brasil uma versão muito deturpada do que seja
educação sexual. Q~al)do se trata do assunto as pessoas
fiCam cUrifUSaS~ tremem e imagina-se então que a edu~
CaÇàO sexual, por exemplo, aquela que fosse proporcio~
nadã na escola consistiria em qtielllim dia, sem que nada
anunciasse esse acontecimento, o professor, ou a professora, abriSse a poi'ta e disses~: "hoje vamos começar a
tratar de educação sexual".
Eu ~ntendQ que educação sexual começa no berço e
vai pela vida afora até que o homem morra._ Ela consiste
em ensinar cada homem a ser homem e a ser comporta~ÇJ
como tal sobretudo em-termos sexuais, eriJ. termos de
procriação, ensinar-a mulher a ser mulher e a se compor~
tar como tal sobretudo em termos de casam~nto e de
procriação.
É claro que nos primeiros anos de vida é a família que
tem que ir iniciando aos poucos, a criança nos mistérios
da vida. E a escola, através de todo o seu currículo, deve
ser, evidentemente, _uma fQnte de informações, para que
não se tenha a falsa impressão de que a educação sexual
cOnsislir_i_a nísto:_adestrar o hOmem para praticai-o ato
sexual, evitando os inconvenientes da paternidade, evitando os inconvenientes das moléstias venéreas.
E- o que eu aigo-àqui: Esta, a educação sexual, em sua
verdadeira acepção, significa a_ abrangente preparação
do homem para que possa exercer responsavelmente a
vida sexual e assumir, também responsavelmente, o encargo Qa paternidade, nada tendo _de comum essa linha
de pensamento com aquela outra que se limita a considerar educação sexual o adestramento _do homem e da mulher para a prática do -ato sexual, Obtida a maior soina de
prazer, evitados, por indesejáveis, os riscos da concepção
e, ainda, os da aquisição de moléstias venéreas.
E dentro dessa linha de considerações insisto ainda,
para explicitar que quando falo em educação não tenho
apenas em mente e atê nem mesmo principalmente o ensino regular, também denominado tradicional ou esco~
lar, estruturado em graus, mas tã.mbém e especialmente
educação supletiva, cujas características muito peculia~
res lhe permitem atender, com grande presteza, flexibili~
dade e ajustãbilrdade, a um sem~ númerO de solicitações e
necessidades educacionais próprias do mundo atual, al~
gumas delas transitórias e outras mais duradouras ou
menos permanentes. A esse ensino a este tipo de educaçãO d-e ensino, se referiu o Grupo de Trabalho encarregado de levar avante a reforma do ensino de 19 e 2"' graus
- que se consubstanciou, afinal, na Lei n~ 5. 692, de 11 de
agosto de ·i971, para dizer que "num mundo e num Bra~
si! em que na indústria, no comércio, na organização financeira, nos serviços públicos e privados, na· proteção à
saúde e até na difusão da cultura, que a tecnologia põe
ao alcance de um número ~da vez maior, se estruturam
grandes complexos que multiplicam as oportunidades de
e.<;colha pelà concentração das ofertas - nesse mundo
que se democratiza em meio às profundas dissensões que
o di~ldem -há cada vez menos lugar para a escola arte~
sanãi de uma época em que a educação constitura.-priVilê~iode poucos- atê aqui Grupo de Trabalho. Termino o
pensamento aí exprêSso para esclarecer que esse segundo
tipo de ensino está inserido na linha da educação permanente, que leva o homem a educar~se durante a vida inteira, do nascimento até a morte, sempre se informarido
melhor, sempre se aperfeiçoando para permanecer atua~
lízado C não_ se situar a reboque dos acontecimentos.
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E dentro dessa linha que eu coloco o preparo perma~
nente para a procriação - e não vai ser feita, evidente~
mim te, -numa escola de l'i' grau, mas pela vida afora, en-

quanto durar a educação e pelos meios adequados.
Pois é dentro dOs quadros da educação supletiva que
se fará, coin maior ênfase, a formação para a paternidade responsável, aproveitados para esse fim todos os ensejos (ou mesmo todos os pretextos) que se possam imagi~
nar, sobretudo os Qferecidos pelos programas de saúde,
aos quais se referiu, com tamanho conhecimento de cau~
sa, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, o Ministro
Wuld)ti' A-rcoverde.
Daí por que aplaudo o Programa de Saúde Integral da
Mulher, elaborado no seio do Ministério da Saúde, em
atenção ao apelo formulado pelo Senhor Presidente da
República, à medida em que ele enfoca o problema do
planejamento familiar sob_ um de seus ângulos mais im~
portantes- não é o único mais é um dos mais importantes o ligado à saúde física e mentã.l da mulher -, mas
sempre_ observando que tal programação, para obter êxi~
to, deverá ser acompanhada de_ uma outra, de caráter
educacional, já que toda assistência à saúde importa, paralelamente, numa educação para a saúde, como, aliás,
diz com todas as letras o documento.
Aliás, quando nós f~Jamos, por exemplo, em_ serviços
médicos, assistência- médica prestada nas escolas, assistência dentária, o que vale não é tanto a assistêncía em si
mesmo considetável, nem mesmo a alimentar, mas a
educaçà'o que se dá ao indivíduo para ele saber cuidar da
sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saú~
~~_-cifai .. Quer di~er •. é sempre.pfeciso que dentro de cada
programa de saúde exista um programa -de educa.ção. E
mais: aplaudo-o na medida em que presumo que, procu~
rando atender num primeiro momento à mulher- porque é programa de saúde integral de mulher que é certamente a figura maís atingida pelo fenômeno biopsicológico da procriação - visa a chegar tambêm at~ o homem, este muitas vezes mais necessitado do que ela de
uma educação para a saúde que o orienta e o discipline
das manifestações de sua sexualidade, via de regra mais
agressivas que a de sua companheira.
Então eu aplaudo o plano na medida em que ele começa pela mulher, mas é preciso chegar até ao homem.
1.3- Existe, assim, uma tendência bem nítida no sentido de se estabelecer um consenso a respeito da tese que
vem de ser desenvolvida - a de que a decisão sobre a
oportunidade e sobre o número de filhos há de ficar a
ca;go do casal, agindo este esclarecida e lh•remente, ou
seJa, responsavelmente. E a própria Igreja Católica, com
pontos de vista tão rigorosos a respeito desse assunto de
transcendental importância, não hesita em afirmar, pela
palavra de Paulo VI, na Encfclica. "Humanae Vitae'',
publicada em 1968, o seguinte:
"Em relação às condições flsicas, econômicas,
psicológicas e sociais, a paternidade responsável
exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como
com a decisão, tomada por motivos graves e com
respeito pela lei moral, de evitar temporariamente,
ou mesmo por tempo indeterminado, num novo
nascimento."
Onde já não existe o consenso é no terreno dos meios
que se há de empregar para chegar à regulação da natali~
dade. E nesse particular, dividem~se as opiniões.
Há quem entenda que quaisquer meios- tanto os naturais quanto os artificiais - podem ser empregados,
desde que eficientes, ou seja, aptos a satisfazer a voiltade
do casal, que é a de evitar a concepção. Dizemos muito
de indústria de evitar ou prevenir a concepção porque os
a tos que porventura se pratiquem visando a elidir os efei~
tos da concepção já consumada não podem ser tidos
como contraceptivos, inserindo-se, ao contrário, na cate~
goria dos crimes contra a vida sob a forma seja de abortamento, seja de infanticídiO, seja de homicídio, conforme procuraremos deixar claro na última parte deste pronunciamento. Então é mesmo no sentido de se evitar.
Mas de qualquer forma, para os adeptos dessa teoria to~
lerante ao extremo, seriam fgualmente aceitáveis quaisquer meios art_ificiaiS -Independentemente dos seus re~
flexos ou na saóde da mulher ou no homem- as ope-.
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rações de esterilização da mulher ou do homem (ligação
deraç-d.o dos Srs., um trabalho da-Professora IveteCenise
Ferreira, que- é professora da Faculdade de Direito na
das trompas de Falópio, ou vasectomia), o uso de preser:.
UniverSid~de de_~_ão ~aula, e -que eu tive ocasião de eXavativos e diafragmas, a inge-stão da pflula anticoncepcioR
nal o_u da minipilula, a introdução de dispoSitivos filtraR
minar: receilten1ente, rias suas provas de doutoramento.
Foi exatamente sobre o crime de aborto, que ela trata da
uterinas, _como o DIU e assim por diante.
Outros, mais exigenteS,- eritendem que possam ser usamatéria.--Traze-ildo ao conhecimento de todos as últimas
considerações que possam ser feitas a respeito.
dos os meios artificiais que riãó prejudiquem a integridaEm várias oportunidades, têm sido lançadas, no Brade fisica ou psíquica e saúde da mulher efou do companheiro e que, ademais, não tenham, como efeito colatesi i, campanhas visando à ampliação das hipóteses delera I, o próprio abortamento (hipótese esta em que a ação
galização-do aborto, quando não à absoluta descriminaseria abortífera e não contr_aCeptiva). Essa a tese adotalização do aborto, sendo certo, entretanto, que esses movimentos têm encontrãdo forte resiStência por parte não
da. ao que parece, no documento elab_orado n~ Minis.tério da Saúde a que vimos de nos referir. Quer dizer por
só das igrejaS, muito particularmente da Igreja Cat~lica,
aí, os meios artifiCiãis que não prejudiquem a-integridade
como também da comunidade em geral e de seus reprefíSICa Oii- risíqU.íCã. da mulher ou do homem podem ser
sentantes no Parlamento. Aliás, a Igreja Católica não ad·
usados, devem ser usados quando eficientes.
mi te- a leg31idade sequer dã aborto dito_ "neces-sário" ou
do- '-'honoris causa", previstos em nossa Legislação PeFinalmente há a posição sustentada, entre outros e
veementemente, pela Igreja Católica, segundo a qual a
nal, sustentando que ..é absolutamente de excluir, como
regulação da natalidade só deverá ser feita Pelos métovia legítima para a regulação dos nascimentoS, a interdos naturais, especificamente pelo método chamado da
rupção direta do processo generativo já iniciado, e,
continênCia periódica que Consiste nó-usó dO matrimô- ·
sobremodó, o_aborto querido diretamente e procurado,
mesmo por razões terapêuticas" ("Humanae Vitaen,
nio somente noS perío"dos agenésiCOs oú não-férteis da
mulher. Essa posição se àcha contida em várias encicliR
14.).
cas, e com mais detalhes a "Humanae Vitae" de Paulo
Finalmente, é de s_e recordar que o artigo 20 da Lei das
VI, vem sendo defendida entre pós pela ComTsS~fi:i NaContravenções Penais, em sua redação origiriária, ou
cional dos Bispos do Brasil a CNBB e foi resumidament~ ____ primitiva, que é a de t 940, previa a figura contra vendoexposta em documento elaborado em 1979, entregue por
na! denominada .. anúncio de meio abortivo ou anticonDom tvo Lorscheider a diversos ministros do Governo
_cepcional", dando-lhe a segl.}inte definição: ·~Anuriciar
brasileiro. Entretanto, sacerdotes e teólogos existem que
proce..c;sq, substânCia ou objetO destinado a provocar
pretendem seja prOmovida uma "abertura" nessa coloaborto ou evitar a gravidez- Pena, multa de quinhentos
cação feita pela Igreja, havendq~e__manifestado a respeimil réiS a ciitco cohtos de réis". Entretanto, a Lei n9
to. muito recentemente, numa série de cinco artigos
6.734, -de 4 de dezembro de 1979, resultante-do ProjetO
publicados na Folha de S. Paulo, a que já me referi; O Pade Lei do Sentido n~ 287, de t 979, do Senador Aloísio
dre Paui·Eugéne Charbonneau, da Congregação de SanCfmves, alterou aquele artigo para dele retirar qualquer
menção aos meios meramente anticoncepcionais, permata Cruz.
Passando agora à análise do assunto sob o ponto: de
necendo vedado apenas o anúncio de "processo, substância ou objeto destinado. a provocar aborto".
vista jurídico, é de se salientar que o _direito brasileiro
Aqui está a exposição de motivos feita pelo ilustre au·
sempre se c-olocou na defesa intransigerite da vida h umana, o mais importante de todos os bensjurldicos, quando
tor, que eu não vou ler porque-é de sobejo conheclda do
Senadó.
mais não fosSe por repreSentar condição para a existênela e· exercício dos demais.
Se o indivíduo não está vivo,_ é inútil falar eil:l-honra,
em propriedade, em liberdade. É preCisO; em primeiro.
lugar. que ele esteja vivo. Então, ainda que não fosse·por
essa razão, é o mais impor1ante de todos os bens jurfdicos.
Assim é que o Código Civil, em sua Parte Geral, esta·
tu i que .. a personalidade civil do homem começa do nascimento com vida", mas declara que "a lei põe a salvo,
desde a concepção, os direitos do nascityr_o" (arJ._ 4~>).
Quanto ao Direito Penal, ele _inçdJiüna o aborto -~.a.
dolosa interrupção da gravidez com a morte do feto ou
produto da concepção- definindo-o nos arts. 124 e seguintes, onde prevê os casos de aborto provocado pela
gestante ou Com seu consentimento, aborto provocado
por terceiro, aborto qualificado, e indica as hip6tises ein
que o aborto será penalmente licitO: a) se não há outro
meio de salvar a vida da gestante (aborto necessâ_rio ou
terapêutico); b) se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimentQ da gestante ou, quando
inCapaz. de seu representante legal (aborto sentimental
ou honoris cauS8). Não é·previSlO o ·aborto eUgenésico, o
qual, em alguns casos, estaria muito próximo do eutaná~
síco.
Por exemplo, uma mãe que tivesse conhecimento tardio de que ela havia ingerido a substância chamada talidomída e que tivesse justos receios para supor-que seU filho FOsse nascer deformado. Esse seria o aboi'to$1tl;!!_nÇsico que nem por fsso, apesar do relevante motivo_ mo_raL
e_social. não exclui a ilicitude do abortQ. . _ --·- __ . ~
Não se confunde o crime de aborto com o infanti_cfdio,_
assim definido pelo Código em seu artigo 123: "matar,
:-;ob a influência, do estado puerperal, o próprio filho,
durante o parto ou logo após", crime que não passa de-um homicídio privilegiado cometido pela mãe, em circunstância especiais. e tendo por sujeito passivo o filho
ao nascer ou recêm·nascido. Qualquer outra pessoà.
além da mãe,_ que assim proceda do ponto de vista objetivo, estará praticando um crime de homicídio, (art,_ 121_);não de infaotiddio, me®l!_ainçia o de abortamento.
Eu tratei muito rapidamente de tudo iss_o, mas há um
trabalho muito bem feito, que ofereceria depois à consi~

De qualquer maneira, ele fala na necessidade de se implementar uma política de regulação da natalidade, edisse que essa politica esbarrarã em diferentes dispositivos
legais, sobretudo na lei das contravenções penais, que
proíbe 0 unúncio, a divulgação ou_a propaganda de pro·
cesses, substâncias ou objetos destinados a evitar a gravi dez, impondo-se então, que se modifique a legislação
_ 0 que aliás já foi feitõ.--A medida. cuja tramitação no Congresso Nacional se
fez sem discussões, foi assim justificada por seu ilustre
autor:
-"Uma das maiores preocupações dos estadistas e
homens públicos contemporâneos tem sido o controle dã -reproi:fução humana, Seja para limitá-la em
índices razoáveis, sobretudo nos países em vias de
desenvolvimento, seja para prevenir a chamada gravidez de alto risco.
O GovernO do Brãsil, como não poderiã deixar
de ser, tem adotado posição definida no trato do
complexo problema, e isso se verificou na Conferên_--cía·_M_uOd_ial.d~ População realizada em Bucareste,
em -1974;- quando nos posicionamos no sentido de
g~_Q_Pl<!.f!,~a~nt9 fa_miiJar e a p~terQLd<!d~_respon_
sáVet-aeveth ser conscientemente adotada pelos casais, cabendo ao Estado dar-lhes condições, meios e
~ moâos de- alcançar esse objetivo.
~----~-~~_çg_n_~!_Q_,_§_it_lgf!:l_-§~ tanto o Programa Na_ __ç;j_QMI __de _p_r~y_e_n_ç_fW_ de Gravidez de Alto_ RiscQ,
-------ªº.9_t.Q!i9.JJ..Q_Q9Y~.O.º-G_ei§e\, qr.;ao_do as diretri::{es
traçadas_ pelo Presidente João Figueiredo para nortear a difusão oficial de informações e esclarecimentos referentes à paternidade responsável, inclusive
como meio âer-eduzifCts-rocos-de.-poórei3. abSolU:ta.:--Corno na implementação dessa política o Governo fLitalmente esbarrará erri diferentes dispositivos-legais -sobretudo na Lei das Contravenções Pennis - que proíbem o anúncio, a divulgação ou a
propaganda de processos, substâncias ou objetos
destinª~os a evitar a gTavi~ez_! impõe-se adotar_ m~
dida legislativa que permita ao Governo, com a se~iedade e a responsabilidade exigidas pelas circuns-
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tância.s, levar adiante os seus progr~rrias e métodos
de controle de natalidade, que os interesses do País
estão a exigir.
A att_eração ora proposta, aliás, jã figura no projeto da nova Lei das Contravenções Penais, encamin_hado_ ao Congresso Nacional com a Mensagem n'
161, de 1975, do Poder Executivo.
Como a tramitação dessa Lei, pela sua complexidade, será necessariamente demorada, e há urgência
em viabilizar a política demográfica do Governo,
com es.s.e. objetivo apresentamos o nosso projeto,
para-O qual eSperamos a aprovação do Parlamento
brasileiro."
Cada um dos assuntos de naturezajurfdica, perfunctoriamente abordados acirria, ã.briiia margem a longas discursões. Não nos animamos, entretanto, a iniciá-las na
parte discursiva deste nosso pronunciamento, mesmo
porque é porvável que os mais importantes Sejam matéria de destaque das discussões que a partir de agora se
iniciam.
Senhores Seiú.dOres;
Não quero terminar sem expressar a Vossas Excelências o meti reconhecimento pelo honroso convite que me
fizeram para vir depor perante esta douta Corriissãc:i, e
isSo depois de já haverem recolhido, a reSpeito da torturada e controvertida matéria, objeto dos debates que
aqui se travam, opiniões muito mais categorizadas que
as mi ilhas, o- que, um- rigor, dispensaria o meu desvalioso
pronunciamento. (Não apoiado!)

A SRA. ESTHER FERRAZ- Obrigada.
Recebo, assim. esse gesto, como uma manifestação de
deferência para com o Ministério que tenho a honra de
dirigir, o da Educação e Cultura.
Confesso-lhes com muita franqueza, que não me foi
fácil, antes se me apresentou como extremamente árdua,
a tarefa de coligir e colocar em ordem - para expô-las
coerentemente a Vossas Excelências - algumas idéias
sobre a ampla problemática do planejamento demográfico que_envolve, entre outros desdobramentos, o da regulação da natalidade. Pois na verdade, a todo educador,
quantos estão aqui presentes inclinado, por profissão,
sobre os mistérios da vida, empenhado em vê-la crescer e
florescer em todos os sentidos, por obra e graça da educação, constrange de certa forma falar sobre a prevençãoda vida, sobre as formas de evitar-lhe a eclosão, mesmo
que se cerque de cautelas infinitas para indicar em que
casos essa prevenção, livremente assumida pelos pais, será necessária do ponto de vista biológico, psicológico,
social e demográfico, e ainda legítima, sob o ângulo das
leis jurfdicas, morais e até religosas.
Não é que eu me desdiga, eu estou absolutamente convencida de que o p!anejamento familiar é necessário, é
indispensãvel. Eu só digo que não é uma matéria que
agrade ao_ educador e que nós deveremos penetrar nessa
matéria, com muito cuidado.
As cautelas que tomei ~que tomamos todos os que
aqui viemos depor - para que o nosso pensamento se
aproximasse
o mais possível da verdade, nem por isso me
1
deixaram serena. Ao contrário, por haver descido, a fim
de argumentar, até àquela região misteriosa e sagrada
em que se_ encontram as nascentes da vida, saio dali mergulhada em pes;,~_9º!Le incómodos pensamentos. Pois desde há muito tempo sempre me perguntei, e continuo a
fazê-lo agora, com maior insistência, o que seria da hUmanidade_ s_e,_ern razão de programas reguladores da natalidacj~até JI~~gt_Q._QS_ majsj~timos, ainda que Jegitimament_e_:_~~-orq_d_os e tecnicamente bem implementados.__tivessem __f\~i~açlo_c:l_e y!r à _luz um Sócrates, t,u;n Pla•tuo. um Aristóteles~ um Leonardo da Vinci, um Michelangelo; um Galileu. eu Newton, um Copêrnico; um
Francisco de Assís. uma Teresa O' Ã.vila: um Mozart, um
Beetho..wen; um Goethe, um Dante, um Shakespeare: um
Alberto Schweitz.er. um Mahatma Gandhi, um João
XXIII, uma Golda Meyer? E por que não um Charlie
Chaplin, filho de mãe doente mental e que, nem por isso,
deixou de ser um dos gênios que contribuíram para modificar o mundo,--fornãndo-o mais compreensível, mais
belo, mais humano, mais feliz, mais banhado em luz?
r::·verdade- que -se--p-o-de retrucar, quer dizer, mudar o
argumento para dizer que essas mesmas personalidades
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que aqui estão numeradas, integrando aquilo que se chama de sal da vida, seria também lamentável que elas tivessem nascido e tivessem morrido em tenra infância

atingidas pela chamada mortalidade infantil. Isto mostr~
que nós devemos agir com muita cautela.
Esses_ pensamentos - repito-o - não alteram a convicção a que cheguei de que, em certas hipóteses, impõese o planejamento demográfico, nos termos em que aqui
o definimos, de planejament_o_ familiar. Mas advertemnos sobre a necessidade de operarmos nessa área com
imensas precauções, com mãos de seda, atentos à circunstância de que as leis da vida operam, às vezes, de
maneira inteiramente imprevisível para nós, e de que rlão
devemos. nós, brasileiros, nesse campo de interesse vital
pa~a os destinos do País, tomar decisões e partir para
açoes de que possamos um dia vir a nos arrepender,
Vêm-me ao espírito, a eSta altura, as palavraS gravadas numa das paredes da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, sobre o valor da vida, e às quais se refere Gustavo
Corção num dos mais belos capítulos de seu renomado
livro, ~•fronteiras da técnica", em que ele escreve um artigo sobre o valor da vida:
''Não há vidas inúteis: A mais obscura que ainda
traga aceso e quente o mais malogrado coração,
ainda esta é um bem inestimável e insubstituível,
único no gênero iridispensâvel à harmonia do
universo."

e

Muito obrígada aos Srs. -(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passando à segunda parte dos nossos trabalhos desta Comissão, antes

eu indago à Sr• Ministra se-S. Ex• concorda com o -que
foi exposto pela Comissão, aqui, inicialmente, se S. Exf.
aceita que se racam perguntas também advindas de pessoas que não sejam-parlamentares,

A SRA. MINISTRA (Esther Ferraz)- Claro. Desde
que contribuam para melhorar ...
O SR._ PRESIDENTE (Mário Maia)- Contribuirá
bastante. Então, com a aquiescência democrática da Sr'
Ministra- de aceitar também inquirições de rião -parla~
mentares. eu passo à segunda parte, concedendo aos Srs.
Parlamentares a oportunidade de fazer perguntas à Sr•
Ministra Esther Ferraz.
Concedo, inicialmente, a palavra ao nobre Senador
João Calmon para inquirir ã.- Si-' Minlstrã.
O SR. JOÃO CALMON - Em primeiro lugar, Sr•
Ministra desejo agradecer, com muita emoção, o_ seu
novo recorde de generosidade em relação a mim. Sou
apenas um soldado raso, um 1utador perseverante da
causa da educação. E a propó.o;íio tenho uma boa notíciapara a nossa batalha com um em busca de maiores recursos para a educação, esta proposta de emenda à Constituição, vinculando o percentual obrigatório dós orçamentos públicos na área federal, estadual, e municipal
para a educação, que já foi asslnilda por mais de dois
terços dos Senadores, E já rrie estoU- 3pióximando dos
dois terças· dos Deputados, de maDeira que com mais um
pequeno esforço nós obteremos os dois terços que permitirão dar à nossa proposta de emenda um regime de urgência, superando, passando na frente de todas as demais que se acumulam na mesa do Presidente do Congresso Nacional.
V. Ex' falou, muito adequadame.pte, na carta universal dos direitos do homem de que o Brasil é um signatário relapso. Nós assumimOs-o Solene cciffii)i'Om1SSO.:...
que não estamos respeitando - de garantir a todas as
crianças, pelo menos, a educação básica, a educação fundamental. E, hoJe, V, Ex .. repete, em todas as oportunidades, esse dado estarrecedor, 87% das nossas crianças
não terminam a escola de 19 grau.
No início da sua magistral exposição, V. Ex* repetiu
essas afirmações que nos poderiam levar a uma conclusão de que está realmente superestimando a necessidade
dessa cruzada nacional de controle da natalidade, embora ninguém exclua a necessidade de esclarecimento do
povo brasileiro, especialmente das classes mais humildes,
para a necessidade de tomar determinadas precauções.
V. Ex• afirmou- eu anotei- ciue ilão -há sUpe"rpO"pul~ç;ào em nosso País. Não há explosão populacional. Os

!ndices de natalidade, em Rosso -Pafs, já estão baixando,
as taxas de fecundidade das mulheres estão decrescendo.
De repente, erige-se um problema, quase o problema n'1 I
do Brasil, o controle da natalidade.
Recentemente, eu comentava com V. Ex-' como_ é dado
um tratamento injusto a essa magi1ífiCa h3talh3:d0-ra da-causa da educação, à Ministra da EdUcação, qui COnsegue dos jornais uma cobertUra mfnima, inenos de meia
coluna para uma tentativa de resumo de uma reunião da
Comissão de Educação: e Cultura da Câmara dos Deputados que durou quatro horas e quinze minutos.
No_ d_ia _seg_~inte, houve um pronunciamento no Sena~
~do qÜe durOu 2 hÕras e 15 minutos. Esse pronunciamento ganho_u menos 3 páginas e de algunsjor~ai~ 4 _páginas
compactas. Nesse pronunciamento apresentava·se como
o Problema mais importante do nosso País o problema
de controle da ·natalidade.
Esse problema realmente parece que está sendo sueperestimado. Deveríamos fazer uma CP1 não só sobre o
cotl!role de natalidade e essa decisão foi sábia, porque o
ass-unto está sendo debatido em todas as camadas- mas
também sobre a necessidade de uma reforma fiscal no
País. Ainda hoje pela manhã, eu salientava que o Secretário da Receita federal revelou que os ricos, os superricos, os magilatás, neste País,- estão pagando apenas
9/10%, menos de 1%, sobre o total de seus rendimentos
ao Imposto de Renda. Se fosse realizada uma reforma
fiscal adequada nós teríamos um aumento de receita no
oi-Ç'amento féderal de um trilhão e 200 bilhões de cruzeiros. Com essa massa em dinheiro, nós resolveríamos o
problema que, por mais que neguem, é o problema número 1. 2 ou 3 de qualquer pafs subdesenvolvido, o
problema da educação, como V. Ex• salientou de manei·
ra tão feliz.
Noutra passagem de sua antológica conferência, V.
Ex• diz que o indivíduo ê tanto mais livre quanto mais
~~~arecido. Esta é a chave de tudo, Sr• Ministra.
Eu às vezes tenho a impressão que existe pelo menos
em determinadas áreas do Pafs, uma tenebrosa conspiração de não resolver o problema da educação, porque
povo educado, povo esclarecido sabe apresentar suas reivindicações, sabe obviamente também projetar o tamanho da prole. De maneira que o que desgraça este Paísperdoe-me a violência da palavra- é a preocupação do
im"ediatismo, istO. de ·vamos -resOlver o problema agora,
vamos por exemplo, fazer a Ponte Rio- Niterói, v:iinoS
fazer Itaipu, vamos fazer uma nova Capital em Brasília," ·
p-orqUe isso tudo pode ser iniciado e terminado ao longo
de um mandato de um Presidente e os dividendos políticós, ficam, portanto, asseguradOs,
Estou convencido, Srt Ministra de que se continuar
essa realmente avassaladora, daqui a pouco vão ser considerados heiOis -nacionais e patriotas sem mácula os homossexuais, os gays e as lésbicas. Eu, às vezes, me impressiono com isso. Desculpa-me essa ênfase, mas daqui
a pouco vai-se erigir, em padroeiro de uma cruzada nacional, Herodes. Mas este País ainda não está enfrentando o problema da superpopulação. Nós somos um país
de dimensão continental e nós temos apenas 120 milhões
de habit~~tes.
Eu recordava, aqui, nesta manhã, que uma comissão
de altíssimo nfvel, Experts internacionais, chegou à conclusão de que o Brasil poderá vir a ser a 4• potênciã. do
Mundo até o final do século desde que tenha 200 milhões
de habitantes, cifra que não foi arbitrada por mim, foi
pof esses- Experts, esse Brain trust- porque nós precisamos ter um mercado interno que evite o perigo desse poder exportador, que obviamente, apesar do que está sendo dito, neste momento, na Câmara os Deputados, não
está apresentando um resultado muito favoráveLEu concordo em gênero, número e grau com as colocações que V. Ex• fez nesta tarde,
Aqui, no Senado, estamos promovendo esses verdadeiros forOs de deb-ates que V. Ex.. aludiu hã po-u-co e
uma das campeãs dessa iniciativa em promover esses debates é a nossa notável companheira e colega muito querida Senadora Eunice Michiles, que vive com esta obsessão de promover debates de alto interesse nacional.
S6 faiia eSüilndagação: V. Ex~ não tem a menor dúvi·
da de que um esclarecimento em grande escala, destinado principalmente às classes mais pobres, jã que a classe
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média, mêdia alta e rica jâ estão fazendo o seu controle
de natalidade, V. Ex• realmente entende que se for feito
uma mobilização de todos os meios de divulgação, televição, râdio, revistaS, nós poderemos ficar razoavelmente tranqUilos de que_o Brasil -~ão está ~nfrentando um
problema de superpopulação; que nós podemos, desde
que resolvamos dar prioridade à educação, estamos com
todas as possibilidades de garantir a destinação de grandeza deste País, destinação que nós não alcançaremos,
de forma nenhuma se a esta altura do século, nós já decidirmos adotar rígidos, rigorosos, programas de controle
da nat_alida,de, Esta a única indigação que apresento a V.
Ex\ -felicital1do:a da qtatleirã. lnãis _efUsiva pelo brilho e
pela objetividade da sua exposição,
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a palavra a Sr• Ministra par~ responder à indagação.

A SRA. ESTHER FERRAZ- Eu quero agradecer
ao Senador João Calmon a forma além de tudo afetuosa
com a qual S. Ex~ se dirigiU a mim e a maneira pela qual
louvou não digo a conferência, mas o grande esforço que
eu fiz para poder produzir pelo menos um documento
que fosse coerente.
Orgulho-me quando vejo que S. Ex• diz que concorda
comigo em gênero, número grau e caso ..
Na verdade, nós há tantos anos- S. Ex• com muito
mais eficiência do que eu- (Não apoiado) mas há tantos anos estamos trabalhando para que haja mais recursos para educação porque, obtidos esses recursos, investidos maciçamente na educação, a maioria dos problemas desaparecerá por si mesmo.
O problema do excesso da natalidade, que não é geral
no Brasi, mas é _específico de algumas regiões. subdesenvolvidas, no fundo, isso é um aspecto do subdesenvolvimento e o subdesenvolvimento tem que ser vencido com
m_ujtas arm~as, sobretudo a educação.
Quarido -eu falo sobretudo educação, não quero dizer
que outros investimentOs não sejam prioritário. Lembrase V. Ex• de que, depondo na Câmara, eu salientei que
há certos pré·requesitos para que a própria educação
possa chegar ao seu lugar. Não adianta uma escola num
lugar inacessível, sem estradas, sem pontes, sem obrasde-arte, sem saneamento básico, sem c_oisa alguma, a escola estaria destinada ~-perecer.
Então. eu louvo_ o esforço do Governo do sentido de
atender a todas essas áreas, mas na verdade, reconheço
que à educação deve ser dado a prioridade maior.
Sobre o fato de ter surgido e~se problema como o mais
importante, pelo menos, houve acho que houve um mêrito porque foi uma forma de, indiretamente, se dar destaque à educação. Porque quando_cada um de nós, no íntimo cfa sua consciênc_ia, reflete a respeito desse assunto,
vê logo que o assunto ê de índole educacional e que tem
que s.er resolvido com remédios também educacionais.
Em última análise, lucrou com esse trabalho a própria
educação.
Finalmente, ach,o que nessa campanha devam ser convocadas todas as ª~~cias, a família, a escola, a comunidade em geral, as igrCjas. t preciso que todo o mundo
contribua para esclarecer o povo, para que ele se conscientize de qUe o ato da procriação nilo é ato irrelevante
nem pessoalmente, nem familiarmente, nem socialmente.
E um ato importantíssimO, -üi:tVez o mais importante de
todos os a tos que o homem possa produzir e que ele interessa à ·coletividade. Então, é preciso que de esclarecidamente aja para que possa livremente também agir,
De modo que muito agradeço a sua intervenção.
O SR:~ PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
pergunta. nobre Senador? (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema
para inquirir a Sr" Ministra,
-

--

-

O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. PreSidente, vale
ressaltar aqui o privilégio que nós tivemos, nesta tarde,·
de ouVir a Professora Esther f-igueiredo Ferraz, mais a
educadora do que a Ministra.
Esse privilégio.- Já que estamos falando em planejamento familiar, foi fecundante com a internvenção do
Senador João Calmon, não digo velho, mas antigo lutador pela causa da educação sobretudo na ãrea de recursos para a educação.
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Desde Deputado Federal que acompanho João Calrnon nesta luta que nós tivemos um dia quando fizemos,
em 1960/61, a Lei de Diretrízes e Bases da Educação Nacional, com Carlos Lacerda, San Thiago Dan tas, Aurêlio

Viana e outros, que conseguiram um pacto muito sêrio ·
naquela época, colocar 12% na lei como o mínimo despendido com a educação. Era teta. Depois por motivos'
que não valem aqui análisar, foi caindo esse teta, quando
João Calmon ingressou nessa campanha para reabilitar-~- teta_e -8:. sua luta n~~__l?arou aí.
Mas, Prot'essora Es,ther, eu gostei, sobremaneira, de
como V. Ex• colocou o problema do planejamento famí.:liar, o problema da educação sexual, tudo isso em torno
da palavra educar. Educar que todos nós sabemos ê criar
hábitos saudáveis para o corpo- e par~Co éspírito é transmitir uma técnica para a aquisição de novos conhecimentos que permitam ao homem uma vida pacificamente criadora em sociedade. Para -isso, então, nós temos
que verificar que a educação não é apenas a escola, a sala
de aula, como ainda hoje, no Brasil, se pensa, nos municípioS espalhados por este País. OS prefeitos, os verea~
dores- eu digo isso com niínha vasta experiência parlaamentar, de 24 anos nesta Casa- pensam que consfruindo a escola, nomeando aquelas professorínhas semianalfabetas, eles estão educando. Não. O prOblema -edu:.
cacional num País que te-in áre:i.s de desenvolvimento e
área de subdesenvolvimento ê muito mais Coffiplexo.
Nós sabemos que os pafses desenvolvidos fornecem
para o I<:> grau e panr 2'>' grau tudo, praticamente. Certa
vez, Ministra Esther Ferraz, eu estava na casa ci Pintor
Cícero Dias, em Paris, e a- filha dele chegou-se ao pai e
disse: amanhã eu queria cjue você me levasse de automóvel ate a S_orbonne. Ele disse você nunca me pediu transporte para os seus estudos. Ela disse: é papai, ê que o senhor, embevecido c_ooi a pintUra, se esquece -que eu terminei o curso secundário e durante todo o meu curso secundário nunca precisei de usar transporte_ doméstico.
Nunca precisei de lhe pedír dinheiro para comPrar livros, apenas o senhor me dava o dinheiro para a merenda. E era assim a escola francesa, há uns 15 ou 20 anos
atrás.
Veja Srf Ministra que desafio se planta diante do seu
Ministério e_ de todos nós, porque a· Ministério da Edu~
cação e Cultura, sozinho, não pode resolver esse proble-ma. Isso é-um problema da sociedade brasileira para as
regiões subdesenvolvidas, porque hoje a criança -não
comparece à escola, não é porque não há escola, é porque a criança não tem roupa para ir à esco_la, a criança
não tem alimentos para se sustentar na escola, a criança·
não tem livros nem cadernos.
Ainda há poucos dias, eu est~va no Recife e-vi uma fc~
lação de livros e de cadernos exigidos por uma escola pri~
vada para uma neta minha, das 15 que já tenho. Então,
eu fiquei espantado da importância em cruzeiros e como
aquilo é uma contribuição inflacionária.
De maneira que o problema educacional, num país em
desenvolvimentO, é central. Essa história de planejamen~
to familiar, é problema secundário. O principal, minha
Ministra- e eu digo minha Ministra porque a admiro
d~de o tempo do Conselho Federal de Educação c como
Secretáría de Educação Municipal - ê nós nos conven~
cermos ·que desenvolvimento envolve um processo de
mudança. E quem é o agente dessa mudança? A edu~
cação. Sem a educação nós continuaremos com esse desenvolvimento mambembe, em que a planificação do
economês vai para um lado e os problemas educacionais
conhecidos por outro lado. Ou nós fazemos um casaw
menta de amor, mas ilão é caSamento de amor como se'
tem feito muito aqui em Brasília que com dois anos já se
estão separando ... (risos.) I! um casamento de amor integral, como dizia'Jacques Maritain, corpo e espírito;-em
que fortifica a posiçãO da Ministra da Educação, vendo
na sua missão uma liderança, não apenas oficial, mas
uma liderança comunitária.
É isso, Ministra, é esse respeito que nós parlamentares
devemos pugnar por ele, para que o Ministério da Edu-_
caqão prossiga com os seus planos de atender à criança,
desde a idade maternal atê terminar o curso secundãrio,
porque não se compreende que ainda hoje haja escolas
secundárias pagas para_o- estudante brasileiro. Nos Esta~os Unidos não existe Inais isto hã rnuito tempo. Eu

acho que não chega nem a 7% de escolas particulares nos
Estados Unidos, nessa ârea. Na Inglaterra, em 1944,despertados pela guerra, eles fizeram a sua revolução e alongaram a __a_s_sü:;tência dQEst_ad_o, porque estã aí na Constituição que se encontra junto da Sr•, a educação é dever
do _Estud_Q. Está aí na Constituição.
Então, _nós devemos ajudá-la a mobilizar este_ País, e
tem que se fazer uma mobilização de todos os clubes de
seryíço. tódas as Igrejas, todos os Partidos políticos,
num mõVimen:ro-- que defenda a escola integral para a
CflãrtÇlnHKSere ánós-aê idade, peló"iilen-os, e quando eu
_ dig9 escQ!a_i_(l_~_g_r_al (;de a~::;o_rdo c_Qm os métodos modernos de assistência, porque a professora hoje não é apenas
uma transmissora do ler, escrever e contar, a professora
é,-=u,m__ã €J.j~Stª_dgta_s_Q_~io7 çyJtu_ çal. __ A pro_fessora te_!tl_ qu_e
fazer a ficha do aluno. Se ele não pode freqifentar, por
quê? Porque ele não tem livros, não tem sapatos, não
tem roupa e não tem condições de comprar a merenda.
Então, a escola integral só poderã ser f~ita não com as
verbas do Ministério da Educação, ex_clusivamente, mas,
sim, c_om todo _o _apoio de uma sociedade participante.
Essa sociedade participante é que poderá, sem dúvida,
tnmsfon:]la~ a=educ'ª-ção em instrumento de mudança.
Por isso, pergunta nenhuma eu lhe faço, apenas lhe
trag_o o_ apoio de um velho _educador, no sentido de que
iniciemos~ o mais rapidamente possível, um movimento
educacional amplíssimo neste País, em que participeft!
não apenas o Ministério da EduCação, não apenas as Se_- cr~tari_a_s de E_çl_uçação estaduais e municipais, mas de
que participem a comunidade através dos seus órgãos de
serviços, através das suas Igrejas, através das suas organizações políticas.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a palavra a Sr' Ministra para responder às considerações do
nobre Sen~dor Acj_e_r!>a_l J_urema.
A SRA. ESTHER FERRAZ- Eu quero agradecer
ao Senador Aderbal Jurema, também meu velho amigo,
desses amigos que a gente faz depois de uma certa êpoca
da_v_iQa_\!m_que se tem a impressão de que se não fariain
mais velhos e bons amigos.
Mas a educação tem ainda esse mérito, ela transforma
em velhos companheiros aqueles_ _que se_ conheceram há
nem tanto tempo. De maneira que o Senador João Calm_on e o Senador Aderbal Jurema são desses. grandes e
leais companhdros com os quais eu conto para essa campanha, realmente, que nós estamos fazendo e que_ deve
ser intensificada no sentido de uma conscientização geral
do País, em torno da necessidade de se dar educação
para todos.
O brasileiro está compreendendo aos poucos essa necessidade, o que ele não compreende é que isso é respon~
sabilidade de cada brasileiro. Sempre se tem a idéia de
que- o-Tesponsâvel ê só o Poder Público e, dentro do Poder Público, a União. Nós ainda pagamos um velho tributo à que]~ organização ridfcula em que tudo se resolvia
pelo pode~_central, e, às vezes, nem mesmo os Estados
têm consciência do quanto eles são livres, do quanto eles
são ~lltlônQm_QS para planejar
para executar a educação, Neste sentido, nós temos procurado executar no
Ministério uma política de descentralização levada às
suas últimas conseqüências.
Aliás, os doi_!! Senadores, que também foram grandes
ba_talha_dQr.;s nQ__ S:entiçl_Q _da l,..ei do Salª_rio~Educação,_
devem-se recordar que há poucos dias o =-'"esidente da
República, atende_ndo a sugestão nossa, alterl.o ·• a sistemática lio salário-educação, alterou-a n9 sentidc Je vol~
tar ao seu leito primitivo ...

e

O SR. ADERBAL JUREMA bom.

O que foi muito

A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRA:Z

=-'

O que foi muito bom, fazendo com que os recursos !os~
sem_encaminhado_s sol;lretudo às Unidades federaclas que
depois poderiam dispor, a seu critério, a respeito da destinação dessas verbas, levando em conta, sempre, que os
recursos públicos destinados à educa_çjg de~em, de acordo_ com _a Lei de Diretrizes e Bases, ser aplicados preferencialmente no ensino público. lsso sem embargo do
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auxílio que se possa e se deva dar à escola particular que,
quando boa, merec_e também o auxílio do Poder Público.
De maneira_ que, com isso se deu um passo muito
grande para o a_umento dos recursos destinados ao ensino fundamental.
U problema dos problemas, dentro da edUcaÇão·," é o
ensino de 1<:> grau. O nosso velho e querido companheiro
Abi_gar Renault sempre dizia que a fratura exposta do
sistema educacional brasileiro é o ensino de I~ grau. E,
na verdade, ê ai, é sobretudo aí que está aquilo que os latinos chamavam de o punto dolens, é aí que dói a ferida.
Ajnda recentemente, eu fiz uma excursão com o Presidente da República a uma região muito machucada,
muito dolorida do nosso território, aquela que é hoje
abrangida pelo programa do GETAT, compreendendo o
norte do Estado de Goiás, uma parte do Maranhão e
uma parte do Pará, uma região pobre, abandonada, em
que as escolas, quando as há, são verdadeiras tocas, em
que as crianças ficam sentadas no chão- se há carteira
não há cadeira e se hã cadeira não há carteira - via de
regra, com uma tábua no colo, para poder acompanhar
as lições de uma professora leiga, que, graças a Deus,
ainda existe, porque as professoras tituladas não querem
chegar até lá. Nosso coração de brasileiro se confrangeu
diante dessa situaç-JO, quer dizer que essa situação é pior
ainda do que qualquer um pode imaginar.
De maneira que a notícia trazida pelo Senador João
Calmon, de que nós vamos ter, se Deus quiser, essa reserva legal de verbas para a educação, me enche, como
brasileira e como educadora, de uma justa alegria.
Sou eu, então, que tenho que agradecer, não os Srs. o
fato de eu ter vindo aqui, eu é que devo agradecer aos
Srs. o fato de me terem dado essa notícia que realmente é
auspiciosa, que nos vai abrir imensas oportunidades
para realizar essa programação que _é muito difícil.
No fim do ano passado, as verbas destinadas à educação foram aumentadas, eu não quero dizer suplementadas, porque há toda uma técnica orçamentária que diz
que o FINSOCIAL não é meio de se suplementarem as
verbas orçamentárias. Mas essas verbas foram aumentadas com recursos oriundos do FINSOCIAL e nós podemos contar com recursos, que não são tão pequenos,
para o pré-escolar. para a merenda escolar e agora, este
ano, para a educação das zonas rurais.
Eu acredito, então, que estamos fazendo muita coisa.
E~tá longe de nós chegarmos àquilo que desejaríamos,
mas, de qualquer-maneira, estamos fazendo alguma cai~
sa e,_ sobretudo, estamos animando os Estados para cumprir o seu dever.

Nós devemos reunir os SeCretários de Educação de todas as Unidades fedj;!radas dentro de poucos dias para
lhes repassar novos recursos destinados à educação e: que
estão em _mãos do Ministério, fazendo um apelo a eles
para que façam c:h_egar esses recursos aos MunicíPios
mais carentes, porque a municipalização tem que se fazer
dentro do próprio Estado, o Estado é que deve saber,
mais do que a União, quais são os MuniCfpfos que precisam de atendimento. De maneira que nós vamos fazer
esse apelo a eles para que essas verbas cheguem àqueles
Municípios que, realmente, se apresentem como os mais
l carentes.
t p·ara 'mim um orgulho verificar que o Serlador Aderbal Jurema, tal qual aconteceu com o Senador João Calmon, concorda. em tese, com o meu pronunciamento,
porque, em útlima análise, não foi um pronunciamento
sobre o planejamento familiar, em última análise, foi um
pronunciamento sobre educação, que tem tantas cOnotações ...
O SR. ADERBAL JUREMA- E é por isso que eu
concói'dei.

A SRA_ ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ- E
é por isso que V. Ex" concordou. Aliás, quando eu me
contive dentro desses dois ângulos, Educação e Direito,
não foi para me def'!fender, foi para poder vir aqui, porque para falar nos outros aspectos eu diria, pura e simplesmente, não tenho condições, eu não sou uma médica,
não sou uma bióloga, não sou uma estatística, não sou
uma sexólogoa- hoje em dia_existe essa especialidade,
da sexologia - nada disso, o que eu sei um pouco é de
Direito e o que eu sei um pouco ê de Educação. Portan-
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to. eu fico muito feliz por ver que essa abordagem dO assunto foi julgada interessante pelos dois grandes e_cfucadores que se dirigiram a mim neste triomei'lto.

Mui to o brigada, SenadO r _-AderEiaf" J Urema-.- ----

0 SR. PRESIDENTE:(Már"io Maia)- Antes de- passar a palavra ao inquirídor segUinte, faço um apelo para
que os mesmos sejam breves em suas perguntas ou considerações para dar orortunidude a- QUe um maior número
possível de pessoas se manifestem, fazendo perguntãS à
Sr~ Ministra.
Concedo a palavra ao inscrito seguinte que é a Prof)
Ana Maria Mendonça, Suplente de DepUtado e também
professora, socióloga e a_utora de obras, escreveu um livro. Já foi uma das depoentes que nos honrou com um
brihante depoimento.
--Com a palavra a Proff Ana Maria Mendonça.

A SRA. ANA MARIA MENDONÇA- Muito obrigada. Sr. Presidente, só quero explicar-lhe que sou professora, militante política e uma interessada nos problemas (inaudível). Gostaria, ein Primdfo lligar,_d_eCUmPrimentar à Sr~ Ministra, efusivamente, pelo seu magistial
depoimento. pela propriedade, pelo conhecimento de
causa, pelo equilíbrio· com que tratou a questão, o que
era de s_e_ _esperar, trantando_-_se de uma pessoa nacionalmente conhecida, como grande educadora e jurista que
é.

A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZObrigada.

-

- -

A SRA. ANA MARIA MENDONÇA- Gostaria de
colocar algumas questões, vou tentar ser bem sucinta.
Nós temos observado uma resistência em se reconhecer
que nós passamos por urrt processo ·de explosão demográfica. A humanidade, nós temos que lembrar, levou
milénios para completar o seu prlmeiro bilhão de habitantes, e ninguém ig-ri_õi-:i-qlie nos YitlimOS-15 anos a humanidade cresceu I bilhão de habitantes. Nós levamos,
praticamente, 400 anos para completar em torno de 15
milhões de habitantes, e hoje nós sabemos qui nus últimos 13 anos a nossa popülaçào cresceu 34 milhões de habitantes. Isto representa toda a população da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai.
Eni::iO.-: POderíamos tambám conSiderar que esta popu~
laçüo cres_ce muito n1ãís -iritel1samente nos países subdesenvolvidos e que _o epicentro da exploSão populadona:J,
como disse o nosso conhecido Economista Rub_ens Vaz
da Costa, está localizado na América Latina:e que o Bia~
si! cresce. em termos populacionais, em taxa superior à
taxa média do crescimento pOJ?_Ulacional da Amé~~l:! -~-a~i na.
Então, há de se entender, pelos números que são claros, que nós passamos por um período de explosã"o de~
mográf1ca, e mais: que explosão demográfica não pode
ser considerada um dado ísolado do Brasil sem comparar com outros países. A explosão derriogrâfica-ou o excesso de crescimento populacional, ele é comparativo. O
único parâmetro que-temos é comparar com os outros e
se nós somos um país que, em tefrriOs de população, estamos liderando, evidentemente não há como deixar de re~
conhecer que a nossa população cresce aceleradamente e
também mais rapidamente q~e as condições e as pos~
siblidade.'> de dar vida digna a _todos_ esses brasileiros. Ê
um outro parâmetro que poderia ser considera-do para
que pudéssemos avaliar a questão do crescimento populacional, porque podemos também considerar que se não
estamos dando educação para toda a população, se nem
toda a população tem casa própria, se não temos saneamento para a população inteira, evider-temente a popuIaçilo eStá crescendo mais que a capacidade do Estado de
suprir as suas necessidades básícas~-Issci podemos ver nas
estatíticas, Acredito que este é o momento de se reconhecer uma realidade que está colocada aí e que eu, como
política, sou obrigada a reconhecer em beneficio deste
PilÍS.

Esse crescimento popul<~cional verifica-se, e não quero
fazer uma relação de causalidade, quero colocar uma
questão clara, da maneira como entendo que há realmente um<~ questilo de explosão demogrâfica, não quero
dizer com isso que sejit causa de qualquer coisa, mas ê
apenas uma simples constatação, com base em números

a

e qrii:: é também

uma constatação através d<1s estatlsticas
qu-e põdem ser mar:mseadas no anuârio estatístico do I_BGE, muit_p mais intensamente nas áreas mais pobres.
Nem que O Bmsil seja o país que tenha a mais alta carga
tributâri<l, que se venha a taxar os bens, também os bens
de capital e os setores produtivos, mesmo assim, com
esse a tua! crescimento populacional, é impossível, ou impr_ov4y_el, que possamos dar condições dignas de vida a
todos ÇtS bmsileiros, porque iss_o Já poderia_ter aconteci:.
do anteriormente e se não conseguimos isso até agora seria utopia imagin<~r_que, a se continuar no mesmo ritino
Oc crescimento populacional, nossas neceSsid<1des serão
reduzidas por milagre ou por alguma coisa que venha a
acontecer itciina da bmi vontade, do esforço _de quem
quer que seja esteja à frente da direção dos assuntos na-Clõriais.
Outr~ queStão que acho que é de meu dever esclarecer
.é <1 questão de potência. Há uma grande confusão quando se fala em Brasil potência; que tenhamos que ter uma
popul<1ç-ào "X" para sermos uma potênci<1. E realmente
U.J!'JU questão que acredito seria do meu dever, neste momento, trazer ao debate, porqu(! pensam que ain_da estejamos aspirando àquela condição de potência, na4uele
ufanismo de que vamos ser o maior País do mundo.
Acho que essa época já p<~ssou, esta fase jã estã suPera~
da, não cabe mais pensar em crescer a população para
sl!r o maior país. Dfsso pOdemos ter um parâmetro porque em 1975 houve um estudo muito fundamentado, realizado nos Estados Unidos pelo professor Henry Klein
que analisou, justamente, os fatores que fazem com que
uma nação seja um<1 potência. Esse trabalho, altamente
científico e _de_ grande peso, inclusiv_e é_ considerado no
mundo inteiro, julga a popuhtçào como um dos mais import.mtes fatores -de poder nacional, evidentemente de
Potência da nação. NUQuela época: 6 -Brll-sil tfnha um
pouquinho mais de 100 milhões de habit<~ntes,-lembro
me que o Japão tinha 109. Ora, naquele cálculo que foi
feito pelo Professor_ Klein para definir quais os países
que tinham cOrldições de ser potência, que eram potên·
cia, ele considerou que todo país que tivesse atingido a
.cifw de 100 milhões de habítantes, ele teria o máximo de
pontos, numa escala que iria, no final, dar a som8. total
quc-"era o tot<ll de pon-tos que daria a classificação dO
país em termos comp<~r<~tivos com os demais países do
mundo.
Esse é apenas um esclarecimento, mas se pensamos
num país com uma grande população temos que pensar,
e111_ primeiro lugar, numa população sU:dia, educada,
numa população em condições de viver bem, POrque não
podemos mais perseguir a quantidade, temos que perseguir é a qualidade, dar uma vida digna aOs vivos.
Esse é apenas um desabafo diante de uma questão que
tem sido colocada com referência à questão explosão de~
mográfica, ou usandO um termo que talvez Choque me~
nos, de que o Brasil esteja crescendo a uma taxa muito
_elevada.
Assim, passo objetivamente à q~estão ~as minhas perguntas. Di~nte da Sra. Ministra, uma pesSoa com experiência que tem, no campo da educação, eu gostaria de
colocar a seguinte questão: consideramos que o planeja--mentd familiar não seja a solução que vai resolver todos
os problemas, niio é a qúestão mais importante do País,
como educadoru já tenho mais de dez anos defendendo a
-educaçho como o f~-tor mais importante de poder de uma
nação, de valorização de um povo, mas, neste momento,
estamos aqui tratando de outro problema que foi, justa.
mente, objeto de uma discussão e que foi encaminhada
para a questão do planejamento familiar. Seni-ignorar a
importância da educação, consideramos que o planejamento famíliar é muito importante aqui nesta COmissão
e importante no Brasil também e que não se pode imaginar o planejamento familí<~r que seja fdto exclusivamen.
te no âmbito de um ambulatório médico, onde a mulher
cheg<1 e tenha uma orientação no sentido de tomar a
pílul<1, de colocar o DlU ou fazer uma laqueadura de
trompas. Pensamos que o planejamento familiar teria
que ter um atingimento mais amplo_ para que fosse, in·
clusivc, resultado de uma iittegração de _esforços em
vúri<~s ãrCàs e, príncip<~lmeilte no sentido de educar e oferecer também os meios. Nesse sentido, também lembro·
me de um provérbio chinês que diz; "Se_te.us projetas são
parau~ ai}O, você semeia o grão, mas se foreffi para 100
an-os, você e·duca o· povo", Considerando este aspecto,
Sr~ Ministra, como poderia, sob o seu ponto de vista, o
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\1inistério da Educação participar de um projeto ou de
Jm prC?grama de planej_amento familiar que se possa fa-_

zer ·no 'Brusil,juntamente com o Ministério da Saúde, da
Previdência, do Trabalho. Esta é a nossa colocação, o
qlJe -efetivamcnte de concreto pensa V. Ex' que o Ministé.rio "_poderia fazer?

O SR. PRESIDENTE (Mário M<1ia)- Com a palavra

<.1

Sra. Ministra.

A _SRA. ESi"HER, fÉRRAZ_-_Em primeiro lugar,
queria dizer à Educadora Ana Maria Mendonça que li,
com muita atenção, o trabalho que <!presentou à estaComi~stío. Quero, portanto cumprimentá-la pelo excelente
pronundamento_que aqui apresentou, que não só li, mas
es_ty_dci. Se V_,_ I;:_~!__p_g_desse__,ver o tex_t_o do seu trabalho
anotado por mim, verá que não há uma linha que tenha
sido por mim sublinhada, alguns pontos, manifestando a
minha concordância, alguns outros, a minha discordân·
cia e aind<1 alguns outros a minha perplexidade e assim
por di<.tnte. Mas, de qualquer maneira, li com muita
alençào o seu pronunciamento e estou de <1cordo com
:nu iras coisus qüe sàó -ditas por V. EX~ neste trabalho.

A SRA. ANA MARIA MENDONÇA- Muito obrigada.
A SRA. ESTHER FERRAZ - Quero, portanto,
cumprimentú-la por -isso. Quanto a maneira pela qual
tratou aqui o problema da _explosão demográfiCa, eu disse, hú poucos minutos, ao ler o texto escrito do meu pronunciam~nto, __ que eu achava que no Brasil ainda não
tínhan1os, o_t~_n_~meno cha.rnado da explosão demográfica, levando em cõnsideraçào as nossas dimensões conti·
n_entais, o fato de temlOs ahda uma grande área inexplorada e o fato de a tuxa do aumento populacional estar
decrescendo. Quer dizer, em números absolutos, a população brasileira cresce, mas, em termos de taxa de cresci~
menta, essa taxa está decrescendo a partir de 1950, o que
é, de c_erta forma, auspicioso, não há alarme que deva ser
desenvolvido nesse sentido.
Então, os dados têm que ser interpretados conjugadamente V. Ex~ tem razão quanto diz que estamos aumentando, m<ls acho que eu também tenho razão quando
fico serena ao perceber que essa taxa está diminuindo e
sobretudo quando percebo que essa diminuição se verifi·
ca nas regiões m<~is desenvolvidas do País, isto é, no Sul e
no· Sudeste, sendo que aí onde há maior subdesenvolvimento u taxa aumenta, o que me leva a concluir, intuindo naturalmente; que aí onde está falt~ndo desenvolvimento, onde-está faltando educação _é que as taxas continuam a crescer.
De m~_nCiril -qüe ous~mos presumir que se lançarmos
programas maciços de educação nessas áreas, resolveremos, entre outros inúmeros problemas, também esse
problema do planejamento familiar, porque se não for
pel<1 educação, eu não sei qual a outra forma. Aliás, eu
deixei bem claro que se não for pela persuasão, pelo convenciniento, pela conscientizaçào eu só vejo outro meio
de se fazer o planejamento familiar: vío!ência ou fraude,
e com esses métodos nem V. Ex' nem eu podemos pactuar. Então, ou-nós insistimos na linha da persuasão ou
tudo mais será inútil ou, pior ainda, serâ contraproducente. _
Pergunta V. Ex' o que pode fazer o meu Ministério. O
meu Ministéi'iO ilãõ oé tudo em feimos de educação, aliâs
ele é muito pouco. Diante do sistema de ensino brasileiro, o Ministério da Edw;ação e Cultura tem algumas tarellls, mas a.-eaucaçã-o se faz, sobretudo, nas salas de aula
e seTaz deiitro do controle dos vários sistemas de ensino.
Temos em cáda UnídU:de da federação Um sistema de ensino que é responsável pel~s suas escolas, pelas _suas instituições ce assim"Por diante, e o Ministério tem uma rede
que estri -sob a- sua- orientação.
E- verdade que o COnselho Federal de Educação tem
algumas atribuições que são, por assim dizer, nacionais.
De m<~neira que acredito que o Ministério da Educação,
o Ministério da Saúde e, também, outros MinistériOs,
podem entrar em acordo para fazer programas comuns
insistindo nesta teci<~ de que os casais devem ser responsáveis e devem ter os olhos abertos p<1ra tudo, inclusive,
para a própria re<llidade n<~cional; tudo qu_c fizermos no
sentido de abrir os olhos da população para o momento
difícil que estamos atravessarido, isto é, fazer uma promoção interessante.
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Nesse particular, queria dizer a V, Ex• o seguinte: _que
de fato, é lamentável que tenhamos chegado, a esta altura, a essa conclusão mais ou menos inglória de que teremos que diininuír as nossas fumHias, rcduzindo-as_àquilo
que se chama minifamília ou quase família kitchl-nette.
Chego a ter saudades das grandes famílias do nosso tempo, que eram verdadeiros viveiros, verdadeiros canteiros,
em que se formavam as grandes virtudes, em que cada
criunça que nasce JáSãbe que tem que partilhar o pão,
sabe que tem que partilhar os encargos e as responsabilidades, os mais velhos ajudando a criar os irmãos. Quero
dLcer, uma espécie de preparo moral e cívico para a vida
em sociedade. Hoje, as contingências da vida moderna
não permitem mais isso, de maneira que somos obrigados a educar os nossos filhos, no nosso caso, os nossos
sobrinhos, para que eles tenham diante dos olhos essa
realidade, até certo ponto, melancólica.
Mas as escolas brasileiras, os educadores braSileiros,
vão ajudar ao Ministério da Saúde a, também, ~e preocupar com esse assunto que não é irrelevante, é um assunto
muito importante.
Fico realmente feliz por ver que o Ministério da Saúde
se colocou a disposição desse grande movimento de planejamento familiar, para tomar uma posição que é realmente um posição de relevo, não é tudo, mas na medida
em que o Ministério da Saúde se convencer de que, ao
lado da assistência à saúde, ele tem que fazer uma também uma educação para a saúde, ele está cooperando conosco e somos obrigados a cooperar com ele.
AcreditO que essa seria a forma pela qual se daria a
nossa cooperação, mas, de qualquer maneira, tenho a
certeza de que nós duas estamos de acordo. V. Ex• analisou um ângulo da problemática e eu analisei Um outro.
Não sei se o meu é mais otimista, talvez V. Ex• tenha
sido mais realista, mas as mulheres são assim mesmo,
cada uma é uma, e como dizia AfrâniO Peixoto "e hã
cada uma", lembra-se? De_ maneíra que eu a felícitõ e tenho a certeza de que poderei contar muito com a sua preciosa colaboração para enfrentarmos mais esse problema.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.
A SRA. EUNICE MICHILES - Senhora Ministra
Esther de Figueiredo Ferraz, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados;
Em primeiro lugar, lamento profundamente não ter
estado aqui desde o início do seu depoimento, mas
folheando-o aqui rapidamente percebi alguns dados,
para os quais gostaria de ter alguma explicação maior.
V. Ex~ afirma que, na verdade, não temos explosão demogrMica, porque de 1950 para cá baixamos de 2.9 para
2.49, em termos de crescimento populacional, o que ê
verdade. Agora, eu lhe pergunto: isso é suficiente? Quer
dizer, essa diminUição, demoraremos pelo meno_s _80_.
anos, 70 anos, até que se estabilize a população brasileira. Então, chegaremos ao ano 2000 com 200 a 220 milhões de habitantes, 2l0 inilhões de habitantes. Eu pergunto, que milagre este País vai fazer se não pode, até
este momento, resolver os seus problemas fundamentais,
a cOmeçar pelas crianças, os mithões de crianças que estão neste momento fora da escola, pelos milhões de desassistidos ainda a nível de saúde, da casa própria, de saneamento, de mortalidade infantil, enfim, toda essa
problemática, que apesar do esforço, da seriedade, da
honestidade, dos homens públicos, não estamos conseguindo fazer muito no sentido de resolvê-la.
O depoimento que o Fantástico apresentou no domingo foi alguma coisa que chocou a nossa consciência cívica de cidadãos. Há uma reatidade dolorosa. Então pergunto: de quem é a culpa? O que está acontecendo? Por
que ainda não --resolvemos? Eslamos diminuindo -um
pouquinho a nossa taxa de crescimento, mas muito lentamente, o_ que significa que teremos uma superpopulação no ano 2000 insuportável se as coisas não melhorarem. Mas, pergunto: Como essas coisas vão melhorar?
Que tipo de milagre vai acontecer? 1:. meio romântico, ê
meio utópico, pensar, como muito bem colocou a Professora Ana Maria, que alguma coisa, agora, veflha a
acontecer. Vamos esperar que Deus dê um jeito. Acho
que realmente teríamos que ter dados bastante mais práticos.
Há uma colocação que gostaria de fazer aqui~ fala-se
muito em distribuição de renda, quase como se uma coi-

foss~ ver~us
nh;.~, quem não

sa

da outra, quer dizer, quem não acompaê faVorável ao planejamento familiar, diz
que o problema deste País é de uma melho_r distribuição
de rendas, c_omo se uma _coisa fosse vers1.1-s da 01.1-tr:a.
Concordo plenamente que muita coisa ·se- deva fazer
nes.te caminho, nesta direção, mas entendo que redistrlbulçãO diferi-das é uma queStão-de qualificação de pessoa, de qualificação de m1'ío-de-obra, porque acho que
nlio existe ninguém capaz de tirar o dinheiro do rico para
dur para o pobre, Isso não ex_iste.
t;nqo, no momento _em que ·se fala numa distribuição
nlelhocdç_ renda, se presSUpõe uina qualificação daquele
a quem vamos redistribuir essa renda. Ora, se as classes,
as elites brasileiras, cresc_em muito lentamente, se uma
família da clusse média e da classe alta não tem mais de
que um, dois, ou no máximo três filhos, enquanto_que na
b.as..e.de.s.s_a pirâmide as famílias crescem na base de lO, 12
filhos, isso significa que cada vez vai ficar mais difícil
ess;.r. distribuiçi:io de rendas, porque a família- ·da elite
pode educar o seu filho, às vezes atê sofisticando,
mandando-o _estudar fora. Vejam que os nossos executiv_ru __ s_,àQ_ pagos a preços internacionaís, mas o nosso_ homem de salário mínimo é, talvez, um dos que menos gao_ham no Mundo. Por quê? Porque há uma explosão, seu
trubalho fica l.'lVillado, quer dizer, a família pobre cresce
numa v_elocidade tão grande que não se pode esperar
ugora que se tire dinheiro do mais abastado para dar
para o menos abastado. Só se pode distribuir, a meu ver,
m~lhor aJençl;;tnQ mo~~nto ®1-_que pudermos qualificar
essas pessoas para disputar o mercado de trabalho.
Agora pergunto: como issO vai acontecer, se não podemos alimentar essa criança, se esse indivíduo jã é desfavqr"ecidp até ero termos de número de!_ neurônios, quer dizer, ele é um desqualificado até desde o nascimento, até
cm condição mental, ele não tem como concorrer?
Para concluir, Sr' Ministra, diria o seguinte, me parece; áSSlril, tão deSu-mano, tão cruel que a mulher da classe
média, da classe alta, todo mundo faz, ninguém se preocupa se é ético se é aético, se ê moral, se é contra a religilio, se isso não vem de encontro a nossa tese de crescimento, vamos dizer, de potência, de mercado interno,
não importa, quer dizer, a classe média, a classe alta faz
o seu planejamento familiar. Então, quando alegam todos esses argumentos, não se está falando dos seus próprios filhos, está-se falando do filho da pobre, do fitho
damals.humilde.lsso_ me. parece muito desumano, me
parece tão cristalino, que para mim, me parece que isto
não tem contestação,
Acho que é dever do Estado levar ao casal mais humilde as informações, e o_direito de planejar. Se não quisei
tudo b!!m, mas se quiser, o casal precisa ser assistido neste porm"enõr.- Muito obrigado. (Palmas.)

_9 SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a
vra a Senhora Ministra.

pala~

A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZSenado, participo das palmas que lhe foram tributadas e
quero dizer que sinto que V. Ex• não estivesse presente
quando produzi o meu pronunciamnento por inteiro,
porque, na verdade, reconheci ao Estado o direito de intervir no chamado planejamento familiar. De modo que
não neguei esse direito e até achei que ele tem o dever de
intçrvir. É aquilo que em Direito nós chamamos de
"poder-dever", o Estado pode, o Estado deve. Cheguei a
ter frases muito nítidas no sentido de que cada cidadão
so-deve _ter a_queles filhos que ele possa criar, educar e
manter condignamente e que o Estado deve influir no
sentido de que sua população seja compatível com os re·cursoçae-que ele possa dispor para esse efeito.
Então, todo o pronunciamento está entrelaçado, não
há uma frase Qlle nà_9 e~~eja vin9ulada com as outras,
p6fque se eu-CliSsesse, pura·e-Siiiiplesmente, isso- nosso
crescimento demográfico está diminuindo, então vamos
cruzar os õraços, -estamos nos melhores do mundo,
numa atitude__do Dr._Pangloss af sim, mereceria censura,
mas vou bem além e reconheço que o Estado precisa intervir, por-todas as formas, lançando mão de todos os
meios legítínios e recorrendo à ação de todas as agências.
A Igreja, a escola, a iniciativa particular, a comunidade
em geral, todos eles devem colaborar para que o ritmo de
crescimento populacional brasileiro seja adequado ao
seu desenvolvimento. Repito atê uma fras~ do _Ministro
Danilo Venturini, dizendo: "que um país desenvolvido é
aquele que tem um ritmo adequado de população".
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Então, estou plenamente de acordo com V. Ex• e tomo
até a liberdade de vollar um bocadinho atrás para responder à pergunta da Dr~. Ana Maria, no sentido de que
não quero um Brasil potência, quero um Brasil bem organizado, um Brasil com os pés no chão, ocupando seu
lugar e procurando chegar ao seu destino, porque se não
for assim, nunca seria potência. O importante ê que seja
um país disciplinado e, em termos demográficos, que tenha aquela população que ele esteja em condições de suport<lr. De maneira que me inclino, de uma forma muito
preocupada em relação, exatamente, às classes menos favorecidas, porque essas não fazem planejamento familiar
porque nem estão em condições de compreender o
problema, nem sabem que é -possível limitar, nem sabem
que há meios que podem e devem ser colocados a seu dispor. Porque cheguei ao detalhe de entender que o Estado
deve colocar à disposição das classes menos favorecidas
os meios para transformar em concreta realidade aquele
direito de planejar. Porque se reconheço apenas o direito
de planejar e não dou os_ meios para que esse direito se
realize eu estou falando para as estrelas, estou falando
pura mudos. Oe_maneira que todo pronunciamento está
amarrado nas suas frases essenciais e acredito que, dentr_o desse aspecto, estou plenamente de acordo com V.
Ex• (Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Deputado Ruy Côdo.
O SR. RUY CODO- Sr. Presidente, Sr~ Ministra
Esther de Figueiredo Ferraz, às vezes, os caminhos errados nos levam aoS caminhos certos. Peguei o caminho
para, justamente, chegar à reunião dos farmacêuticos e
bioquímicos que estão reunidos, agora discutindo um
problema muito sério deles, lamentavelmente, e até diz
de perto à Past<l de V. Ex~. porque bioquímicos e biomédicos estão aqui, há muito tempo, lutando para resolver
um problema, cujo projeto foi aprovado em 1978 e, la~
mcntavelmente, o Conselho Federal de Edu_cação não
-tomo-u as providências, naquela oportunidade, porque
deixou essu. juventude numa situação aflitiva. A lei aprovada, naquela oportuntdade, foi um acordo das Lideranças entre os Senadores e os Deputados e, a partir daquela data, as faculdades particulares, naturalmente, não
podiam fazer novas matrículas. Mas veja V, Ex~ que eu
ia rumo aos farmacêuticos, que estão aqui reunidos, neste_ Congresso e, justamente, ouço V. Ex• falar com aquele
brilh<intismo que sempre lhe é característico e fico contente.
Mas quero deixar aqui consignado, Sr' Ministra, nesta
C PI, o prOblema do cOntrole da natalidade e o planejamento familiar, como queiram, acho, entendo que o espaço brasileiro é muito grande e temos muito ainda que
fa.:er pura usá-lo. A grande verdade é que temos que preparar o nosso povo e o seu Ministério tem assim a bandeira nas mãos, é a educação.
A SRA. MINISTRA ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ- Foi também o que disse.
O SR. RUY CÚDO- Acho que controlar natalidade
ou planejamento familiar fica a critérío de cada um, de
cada família. É tirar o direito sagrado, porque se o cidadão tem condições de ter uma família, uma prole grande,
é evidente, que pode ter. Eu, por exemplo, tenho três filhos, felizmente, bem criados, mas quero também culpar
aqui, talvéz, o próprio projeto que dão salário, aquela
porcentagem que se destaca - auxílio-família- o cidadão ganha mais de acordo com os filhos. Acho que isso
incentiva. Ãs vezes, devia ser o contrário, quem tem um
filho ganha mais do que aquele que tem dez, porque aí o
cida_dão La começando a pensar e não, naturalmente, ...
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Na China e na
India parece que é assim.
O SR. R UY CODO- ... então, tem que fazer alguma
controle nesse sistema. Em vez de dar condições para
quem tem mais filhos, porque às vezes o cidadão diz bom, vou te_r mais um filho porque vou ganhar tanto por
cento a mais, deve ser o contrário. Tanto é verdade que,
a Alemanha, hoje, luta para aumentar o fndice populacional. Estive lá em 1976 e falo como membro que sou da
Associação Brasileira de Municípios e sei da luta que o
alemão ~tá tendo para poder, realmente, aumentar a
sua_ população, está trazendo gente de todos os lados
pura poder não deixar perecer aí a Alemanha.
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Ent1ío, como temos um paíS muito grande, o que precisamos fazer é aquilo que o ilustre ex-Prefeito de São
Paulo. irmão de V. Ex•. foi cOildcnado por todos os títulos, por este Brasil, quando ele disse: São Paulo tem que
parar. O que ele queria dizer nessa altura? É justamente

o mal direcíonamento, espaços enormes. Somos hoje, em
São Paulo, uma cidade-problema, esta é que é a grunde
verdade, mas não é o controle familiar que vai r"esolvi::r o
problema de São Paulo, da árc_a da grande São Paulo. t
preciso uma tomada de posição nacional e redistribuir

esse pessoal todo, relocá-lo. Não adianta o nordestino ir
para SUo Paulo e morar cm favelas, porque o superfavelamento, hoje, o çadinho da desgraça nacional é São
Paulo. Por quê? Pela superpopulação, o supcrfaVelamen·
to, então, é preciso um:a tomada de posição nacional.
Acho que o controle da natalidade é aquela luta que
faz o nobre Senador João Calmon a respeito da educuçuo,---que quer mais porC"entagem, eStá correndo por
este Congresso, apanhando assinaturas, para que a
emenda dele seja apresentada, S. Ex~ quer a ass"imiturã:~
n9 volume total, dos Senadores e Deputados. E eu tenho
certeza que V. Ex.', paralelamente, com a nossa emenda
que vai entrar em setembro, da pré--escola que é justamente dando condições para que a criança~ desde o zero
ano até os sete anos de idade, tenha .creche e jardim de
infânciá, distribi.!ÚKI.Q_aqueies 20% que se aplicam no ensino primário, que o município aplique na pré-escola
para que a mãe possa ir tra"alhar e d~ixar seu filhO às 8 ·
horas, onde ele recebe alimentação, saúde, recreação,
educação, com médicos pediatras, com nutricionistas,
· com assistente soda!, enfim, com hJdo. Mas quem pode
e deve fazer issO? É a prefeitura que Conhece a problemâtica, conhece a miséria da sua cidade, então, se ela tem o
dispositivo de creche e pré-escola, de creche e jar.dim de
infância, tenho certeza que pela educação resolveremos
através da criança; Prepararemos um pafs diferente. O
Estàd.o só apanha a criança com sete anos de idade, aí a
criança já foi; porque o cérebro da criança se desenvolve
até os cinco anos de idade, então..-já é tarde. b precisO
uma tomada de posição nacional nesse sentido.
Louvo e cumprimento cada vez que me encontro com
essa ilustre e extraordinária personalidade que é o nobre
Senador João Calmon, que solicitei até ao Senado, para
que à Comissão de Educação seja-lhe dado o nome João
Calmon por causa da sua luta e do seu trabalho pela educação.
'
Então, veja_V. Ex.', quando o seu ilustre irmãO, exprefeito de São Paulo, fazia uriia apelo nacional pa·ra que
parasse São Paulo, não queria dizer que façam controle
de natalidude, porque o Brasil é muito grande, há muito
que fazer. Os Estados Unidos têm 240, 260 milhões de
americanos, afora aqueles milhões que lá comparecem.
O que devemos fazer? É "fechar as nossas entradas. Vejam o qUe temos de estrangeiros em São Paulo. Não quero atacar a colônia Coreana, iião, mas ela entra pelo Paraguai a toda hora, a todo instante, estão ali pela liberdade; a Senhora conhece bem o que existe de pessoas sem
documentos, tomando espaço de brasileiros. Ficamos ã
controlar a nossa família e permitimos que o Brasil seja
invadido por outros, sem controle e sem nada,
Sinto-me feliz justamente: de. partiCipar desta CPI e
cumprimentar todos aqueles que defendem a educação
acima de tudo, porque uma família preparada sabe
autodeterminar-se (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Corri ·a ·palãvra a Sra. Ministra.

A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZFico muito feliz pelo fato de V. Ex.~, passando pelo corredor ter tido, para mim, a felii idéia de entra"r õ.este recinto para que pudéssemos dialogar sobre esse assunto tão
importante que é o da chamada programação da natatidade. Se não tivesse entrado, talvez ficasse com a falsa
impressão· de que eu estaria postulando aqui o controle
da natafidade indiscriminadamente, quando é o contrário. Comecei o meU- pfOnunciamento dizendo que o
Brasil é um País muito grande, cuja densidade demográfica é muito pequena. 14,1%, e que mesmo que conside.
rássemos a Amazônia comO inabitável, ~criamos apenas
28,2%, o que é uma coisa muito discieta.
Mas, levei em consideração o fato de que o crescimento demográfico está-se verificando de uma maneira mais
explosiva nas regiões menos desenvolvidas do País, ao
passo que a tax.a de.crescirnento está diminuindo nas re-

giões mais desenvolvidas, o que nos leva a concluir que o
problema é de ..s.ubd~envolv_~mento, não .é de planejamcnto familiar. O que existe é. que em certas regiões há
$ubdcsenvolviffiento que se revela por vários índices, entre eles pelo número excessivo de filhos que determinada
família teni sem condições de criá-.los, suportá-los e
educá-los. Então, é só sob esse ângulo _que colocamos o
assuntO.
Entendemo~ que. çl.e fato há certas famílias que não podem e nUo devem procriar, ou por necessidades econômicas, ou por doença da mãe, ou por doença do pai, seja
porque for. Uma s~rie d~ razões_de ordem biológica, de
ordem psicológica, de ordem so.cial e até mesmo de ordem moral, podem levar um casal, diante de determinada circunstância, a dizer:. não posso ter mais .filhos, ou
quero ter meus filhos espaçadamente. De maneira que
eles. precisam tomar essa decisão livremente. Ora, livreme.lJtç _quer dizer também conscienciosamente, devidamente informados sobre to.das..as circunstâncias do seu
ato. Porque o homem não é livre na medida em que ele
não está infol"mãdo. Aí reconhecemos o dever do Estado
de dar a esse casal as informações necessárias para que
ele. pOSsa livretriente se decidir ilum ou noulto sentido.
Então, trata-se mais de um problema familiar do que de
um problem~ __demográfico.
-Em relaçãO à Cidade.de São· PB.ulo, a sitU.ãçào é a inesma das grandeS metrópõles brasileiras; também Belo
Horizonte está afetada pelo _mesmo pr:oblema; também o
Río ·de Janeiro com .aquelas favelas que chegam até. ao
centro· da cidade. ·J:: verdade que essas grandes metrópoles, todas elas, precisam parar, se não vamos ver que· se
repetirão nessas cidades o mesmo fenômeno de São· Paulo. De maneira que é uma questão de má distribujçào da
população, que não vai ser resolvido com plane"j3mento
demográfico, mas com uma série de medidas, entre elas,
também urq planejamento demográfico a cargo de cada
casal, se ele entender que essa deva ser a solução.
De maneira que me congratulo pelo fato de ter tido
oportunidade de bem explicitar junto ao meu ilustrecon_ter:râneo e felicitá-lo pelo fato dele estar insistindo ultímamCnte a respeito da necessidade de darmos uma importância superlativa ao pré-escolar. Se nós atendemos a
criança, sobretudo a de uma determinada classe, só a
partir dos.7 anos, aí já é tarde demais. Parece inCríVel que
aos 7 anos certas coisas já sejam tardias, e por assim dfzer
int~_pestivas. Os anos iniciaís da vida da criança são tão
definitivos que levam a conseqüências também definiti ..
v as.
De maneira que o que está acontecendo em termos de
pré-escolar no Brasil é que quem está no pré-escolar é
quem não precisa do pré~escolar, porque tem família organizada, tem dinheiro e poderia perfeítamente, na sua
própria casa, receber aquele tipO de educação _que lhe ê
necessário; ao passo que quem realmente precisa do préescolar, famílias em que o pai e a mãe trabalham, em que
a criança, ficando entregue a si :Própria, vai.j)ara a rua,
então, nesses casos é que o Estado precisa inclinar-se e
antecipar a escolarização.
Quero dizer a V. Ex• c[ue o Governo do Presidente F-igueiredo foi sensível a esse dado, daí por que os chamados recursos do FINSOCIAL visam, em grande parte,
dar atendimento a essa necessidade básica e nós pudemos este ano reservar um quantitativo bem significativo
para o pré-escol<:tr.
O SR. RUY CODO ~Eu queria aproveitar a oportuniOude, Sr. Pfesidente, eu me antecipei a outros oradores, V~ Ex~ foi rii ui to cortês e gentil comigo, em virtude
da .reunião que etl tenho que paiticipa:r cóm os joVens d'a
BioqUímica e Farmácia, mas· 'eu gostaria de fazer um
apelo à ilustre Ministra.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Dei prioridade ao nobre Deputado regimentalmente.
O SR. ~UY CODO- Muito obrigado.
Retardamos uma emenda em que trabalhamos em
cima dela desde quando fomos membro e vice-presidente
da CPI do menor abandonado, quando constatamos que
temos 25 milhões de crianças carentes e abandonadas.
Dali surgiu a necessidade de ~esviar o curso e passar
aqueles 20% e mais outrõS efementos, natUralnlente, para
que a prefeitura, em vez de aplicar no ensino primário,
pussasse a aplicar na pré-escola, ficando o primário a
cargo do governo estadual. Então, eu gostaria de fazer
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um apelo. Há uma conscientização nacional, e V. Ex'
rc<úmente tem-se balido bastante em cima disso: eu gosta.rja.de fazer um apelo, ao lado desse meu paradigma da
educação, João Calmon, e de outros Senadores e Deputados, no sentido de que e.s~a emenda seja aprovada.
Acho e entendo que só os- municípícis que conhecem a
sua carência é que devem realmente manipular isso, fitzer
us creChe:) e os jafdítiS ·de Infância e entregar a criança" já
no erisln.õ primârio devidamente preparada, robusta; e
nós com isso vamos esvaziar as próprias farm~cias, as fiIas do INPS, os remédios, porque.atualmente estamos só
pensando ,em dur remédio a todos, e não alimentos.
Acho que isso seria a solução nacion·aJ. É o apelo que
faço aqui nesta Comissão, hoje, que nos ajude a aprovar
es~a nossa emenda sobre a pré-escola.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A Senhora
Ministfá fez -á dev!Oil. anotação.
Passo a palavra agora à advogada Ora. Romy Medeiros da Fonseca, Presidente do Conselho Nacional de
Mulheres do Brasil.
A SRA. ROMY MEDEIROS DA FONSECA- Senhora Ministra, querida amiga, querida colega advogada, grande professora de Direito Penal da Universidade
de Sã.o._P_~~lo, eu quero dizer~_lh~ que·.as mulheres brasileiras têm pela eminente Ministra uma grande admiração
e uma grande confiança no papel que está desenvolvendo
no Ministério da Educação e Cultura.
Professora Esther de Figueiredo Ferraz, V. Ex.' tocou,
no seu discurso, num ponto que me interessa muito, que
é a questã.o de discriminàÇão do ab.orto. Na qualidade de
relatara oficial da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, sei que juristas brasileirós dos mais eminentes es·
tão profundamente interessados nesse problema da descriminalização do aborto. Porque se estamos defendendo um planejamento familiar livre, sem o controlegovernalnei"ltal, como um direito do casal, nós não podemos
desconhecer o problema da descriminaliZação do aborto.
Como V. Ex• disse ainda agora inesmo qUe tem qUe se
pensar no planejamento porque às vezes a mulher está
doente, a mulher tem uma cardiopatia, a mulher tem
qualquer coisa cm sua situação· física que ela não pode
ter um filho; mas muitas vezes nós sabemos que ela pode
fazer o planejamento familiar com um elevado risco de
morrer·se·da não fizer um aborto legal ness.es casos. En~
tão, o que está acontecendo, que eu sinto aqui no Senado, nesta CPI, é o seguinte: foi programado esse planejamento familiar como uma posiçãO do Estado, não só do
povo. Mas eu, como mulher, como estudiosa da condição da mulher no Brasil, sempre me coloco numa posição de mulher. Eu aqui não sou Romy Medeiros da
Fonseca, feminista, autora de trabalhos de reforma do
CódigO Civil. Eu me sinto Ccimo aquelit.lnulher, pode ser
até umu. fu.velada ·a mulher mais huniilde do Brasil, que
ela," nit maior simplicidade, com a maior sinceridade, ela
diz. •_•eu não quero mais ter filhos", "não quero ter agora,
quero ter mais tarde", e nós, na nossa classe social, por
isso que a tese da OAB foi "Justiça Social e Aborto", ela
tem toda cobertura, ela tem dinheiro para ter um planejumento familiar realme.nte válido. E ess.as mulheres estão dan.do tanta dor de cabeça a todo nosso desenvolvimento brasileiro, não por culpa delas, nem talvez, também, por tanta culpa de governo, eu não vejo culpa também do Governa·. Eu sinto no Governo um desejo de
ajudar a resolver esse problema, juntamente com o
problema da educação. Mas, acontece que a mulher de
baixa renda nã9 tem possibilidade nenhuma, nem de planejamento familiaf item de evitar, a não ser cair num
aborto clandestino. Nós estamos vivendo a década da
mUlher. S.e V. Ex• observar a f<Íixa etária ãfê 35 anos de
uma mulher, jovem, essa mulhe~ está conscientizada do
problema de discriminalização do aborto. Porque nós temos que pensar o seguinte: que o Estado não pode estar
ligado à Igreja. Há muito tempo nos divorciamos disso.
Então, parece-me que ao católico e à católica cabe não
·fuúr o abortô. Mas, a pessoa realmente que não comungu do espírito da nossa Igreja, tem q direito de praticá-lo.
Eu devo dizer, publicamente, terih·o dois filhos e quatro netos, nunca fiz um aborto na minha vida, mas eu assisti, em 1962, a uma jovem, naquela época ein que não
havia o divórcio, uma jovem de boa família, mas gente
muito reacionária, que se apaixonou por uma rapaz desquitado e, com isso, ela engravidou, fez o tal aborto clandestino e, depois de um mêS de sofrimento, no Hospital
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dos Servidores do Estado, eu vi aquela jovem morrer.
Uma jovc;m que era de grande futuro para o nosso País,
uma mulher que falava cinco línguas, uma pessoa devalor, realmente.
Então, eu tenho que ver que não é o caso geral, eu tenho que ver esse C<lSO das mulheres, que elas agora estão
todas trabalhando, h[l o avanço tecnológico, ela mudou
e essa mudança lava-a a acreditar que tem que haver
uma descriminalização do aborto, como tem que haver o
planejamento familiar, como ela deve estar consciente de
que sexo e reprodução sào coisas diferentes, que nós, da
nossa condição social, podemos separar muito bem, e a
classe pobre não tem esse direito. Afinal de contas, é um
direito humano. Foi baseado nisso que, nos Estados
Unidos, pelo reconhecimento dos direitos humanos das
mulheres, em 1973, a Corte Suprema dos Estados Unidos tornou inoperante as leis restritivas sobre o aborto,
levando em consideração que o direito à privaticidade,
fundamentado no conceito da Emenda 14 sobre a liberdade pessoal é suficientemente amplo para abranger a
decisão de uma mulher sobre se quer ou não interromper
uma gravidez.
Então, vejamos, o que acontece é que no momento em
a Ordem dos Advogados já tem receio de uma pressãu_da
Igreja, apesar de estar muito dividido, e devo dizer a V.
Ex• que, no ano passado, por ocasião da IX Conferência
Nacional da OAB, em Siü:tta CãtarinU, eU: sofríPreSS:ões
tremendas, porque numa reunião de mais de dois mil
quinhentos advogados, com teses brilhantes sobre Constituilite, Lei de Segurança Nacional, a sessão mais concorrida daquele Congresso foi-ã. que fui relatora do tema
"Justiça Social e Aborto". E, acabada a_quela sessão, que
foi realmente um sucesso, advogados radicais, radicais
bem mais de esquerda do que qualquer outra coisa, vieram procurar-me-e-disserS.rri:-Coriio é que Você tem coragem de dividir a lut_a do povo? E eu lhes respondi: de que
povo estou dividíri"do? Estou-defendendo a inulh~r_vitj
ma, porque eu não quero -que ela s~ja, a mulher brasileira
ou estrangeira que more em nosso Pats, vítima do aborto
cludestino. Então, o_advogado me disse: Mas, você sabe
que nós temos um acordo com a CNBBJ. E eu falei: eu_
não sou filiada a Partido nenhum, por isso mesmo, não
quero saber disso, eu quero defender a mulher do meu
País, a mulher que não tem direito ao planejamento familiar e que, portanto, morre vítima de um a aborto
clandestino. Como advogada, nós todos sabemos, quase
2/3 da humanidade todajã admite essa legalização, esta
descriminalização do aborto~
Desculpem-me, mas cu tinha que falar alguma coisa
sobre isso. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maíã)- Coin a·pala ...
vra a Ministra Esther de Figueiredo Ferraz para responder às considemções da Dr' Romy Medeiros da FQnseca.

A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZEu quero saudar na Dr• Romy Medeiro da Fonseca uma
das mulheres mais representativas da intelectualidade feminina brasileira; que realmente conduziu um movimento extraordinário no sentido da emancipação da mulher,
movimento esse que acabou florescendo na Lei n9 4.121,
de 1963, _que modificou __o Estatuto Jurídico da Mulher
Casada no Brasil. Foi nessa ocasião que eu a Conheci, e
desde então passei a admirai a sua coragem, a sua combatividade, a sua extraordinária-írãilqueza, e posSO dizer
que muitas portas foram abertas graças à coragem da
Dr• Romy, muitas ponti!."> foram-edificadas e muitas janelas foram arrombadas para que a mocidade femininabrasileira usurfruísse hoje os direitos civis de que desfruta. A esta época pontificava entre- nós a inesquecível
Bertha Lutz. E eu nã9 posso esquecer-me do quanto ·as
duas estavam ligadas. De maneira que a minha saudação
à Dr' Romy é muito sin<:erã nest_e particular.
Agora, quero dizer a ela que, lamentavelmente, eu não
concordo com a sua posição a respeito do problema do
aborto. E se hoje estou aqtii para ·defender o planejamento familiar, o fato de a mulher poder em determinadas
circunstâncias- o casal evitar ter filhos, é exatamente porque também sou contrário aõ 8.bõrtinildiscriminado, e
vou dizer por quê.
Diz a Dr• Romy que sou ilustre Professora de Direito
Penal da Fuculdade de DireitO da Universidade de São
Paulo. Sou apenas uma modesta professora, uma eterna
estudiosa, que procura sempre uprcnder e colocar-se a
par da disciplina que leciona e que sabe que esse assuntos
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ligado à defesa da vida, são todos eles assuntos muito
dolorosos, muito tOrturadores, porcjue aqui está menos a
lei do que a dolorosa condiç~o humana dentro do Direito PenaL
O nosso Direito Penal pune o crime de aborto e só
considera dois casos em que ele é justificado; quando há
o aborto necessário, isto é, se não há outro meio de salvar a vida da gestante e, segundo, quando a gravidez resultu de estupro e o aborto é precedido de consentimento
du gestante ou, quando incapaz, do seu representante Íegul. Posso não estar certa, mas eu entendo modestamente que o Direito Penal brasileiro não deve ir além dessas
duas cuusas. Entendo, porém, e, neste particUlar, já escrevi um trabalho que foi remetido a este próprio Sen3:dÕ, qua-ndo -se it=aiavi da refõimã do Código Pi:naf, qUeoutros casos existem que poderiam ser contemplados,
graças ao instituto chamado do perdão judicial. Casos
existem como, por exemplo, o 01borto eutanásico, o aborto sentimental, não sei se V. Sx• estava aqui desde o_ início du reunmo, em que eu dizia que uma mulher pode
perceber, por exemplo, já tarde, iniciada a gravidez, que
__ -~la teria tom~@_rn_e_çljç--ª,m_entosLçg_roo aQo_li!~tllt!9.U"Jj_Q_a,_
que poâeráres-urrar numa de[o!-mã"çào do seu- ITlho-, ent~o ela se sujf:itàa: um abõrto. Muito bem, o aborto não
está previsto em nenhum desses dois casos. Entretanto,
Ieg{slilç-ões eXistem. a urugUaia, Por exemPlo, se manifeSta nesse sentido de que poderia haver aqui o caso do perdão judicial. Ojuiz poder deixar de ãplicar a pena quan.:
do, dadas us circunstâncias, a personalidade do agente,
osmõTivOs acterrnTnanteSóO -ato~sobretuao;-a "i-10breia dos motivos leve à conclusão do juiz de que ele não deve
aplicar pena nenhuma, de que ele deve perdoar. O institutO -do perdão- terit Sido_muito mal aplicado dentrõ do
COdlgO PéOal.- IStO é, há- certoS-- crimeS -qu-e põdem Seiperdoados e que, a rigor, não precisariam ser perdoados.
Mas, no cuso do homicídio eutanásico, ou, no caso do
abortamento eutanásico, nós poderíamos partir para
eSSUSotuçao;-IstO
-mero-processo jfSertaümã' p-ena
ba_st1:1nte para aqu-ele c_a~o particular, não permitíndo,
entreta-ritO,-a reincidência.
EU n~o _cõilCordo co'!l a plena d~scriminaliz~Ç~o_ ~o
ril:iúftO,-Pof<fuC_e_u_ilão acredito que o produto dã coo-:.
cepç~o seja purte do corpo da mulher. Esse produto da
conce}1çào está na mulher, mas é uma vida independente,
que tem os seus direitos e que nãO--pode ficar sujeita a
uma determinação indivíãual. Cada vez que uma mulher
engmvida, ela está comprometendo todo o universo da
vida. ela ~tá compromentendo um destino, que pode ser
uni: dCs1ino p-obre; -m-a"s"poae vír·a ser u-m desiTn-o-bi'ífll.ãl!.-
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--

- -- -

De maneira que_eu acredito que os dois casos previstos
nQ Código Pen~l ;;_ãQ .sufiçientes para atender àquelas situações de emergência e que nós poderíamos talvez partir pãra o perdão judicial. Eu já cheguei a propor que o
pcr9i!_~j!-!-_º-!f.hlfo_§s_e es~ificam~rr!§__p_rev!sto ~ara Q__b_Q_~ __
micídio e pa-ra _o abortamento nesses casos em que-a personalidade do agente e as circunstâncias- do crime levem
o juiz à convicção de que basta o processo, não é preciso
nadu mais. Não é por causa da Igreja, eu confesso que
sou católica, católica praticante, mas não é pelo fato de
ser católica, que chego a_essas conclusões, é pelo fato que
eu entendo _que a vida tem um valor inestimável, que o
corpo da mulher é o sustentáculo da vida, mas não é o
dono da vida alheia. (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Mário Mai3),:_ Concedo a palavrã à Socióloga Flórida Accioly.

A SRA. FLÓRIDA ACCIOL Y- Sr< Ministra, com
todo o respeito e acompanhando o desenrolar dos debates, antes de formular propriamente a pergunta que eu
tenho a dirigir a V. Ex•, gostaria de"tecer alguns ligeiros
comentários:--PdmeirO Que Se fala em país de àtensão
continental, e se esquecem que há uma diferança fundamental entre vazio económico e vazio demográfico, aliás,
este assunto pé objeto de vários estudos do Professor
Glauco de Paiva, de que teremos que nos preocupar com
uma coisa mais expressiva que é a qualidade de vida. Se
pensar:mos que a ocupação do espaço seja tão importante, bastaria citar as favelas no Rio de Janeiro, com uma
população às vezes de mais de 75 mil habitantes. Bastaríamos lembrar o que significa a formação das megaló~
poles, bastaria cnar. por-ex.emplo, que a área metropolitana de São Paulo cresceu - com os dados do último

censo - mais do que pelo menos sete grandes Estados
brasileiros. Também, gostaria de tecer comentário quanto ao momento em que se fala da valorização da_ democracia, entretanto, pelo menos, se procura cercear aquilo
que seria a democratização dos meios, do acesso aos
meios e à informação para o planejamento familiar.
Na verdade, trenho observado, ao longo de dezesseis
anos na lutu pelo planejamento familiar no Brasil, uma
certa hipocrisia, porque as classes média e a classe média
alta, jtí fazem planejamento familiar como uma opção
existencial. Dificilmente, a gente encontra nesse tipo de
classe social um índice de natalidade maior do que quatro ao cinco filhos e aí parece que de repente as pessoas
querem realmente povoar o Brasil com aquela natalidade advinda das classes marginais e perifériCas-, que essas
sim. têm realmente uma alta taxa de natalidade.
Temos que leTnbrar também qüe redução da natalidade não é um fato que ocorre hoje no Brasil por acaso, temos já programas de planejamento familiar há dezesseis
anos. Temos toda uma parte de conscientização da mulher brasileira. a sua mudança de comportamento, a própria mudança de comportamento dentro da família. Hoje, o nosso modelo tradicional de família não ê mais da
grande família patriarcal, mas da família conjugal moderna. Realmente a gente vê que hã uma tendência a não
se partir para uma linha de multiparidade e sim o casal
hoje. vejo que já mudou em todas as suas atitudes, opta
por um máximo de quatro filhos.
o· que eu-gostaria de lembrar é que quando V. Ex• fala
que um programa de planejamento familiar poderia deixar de trazer ao mundo gênios como Galileu,_ Platão,
AristóteleS, a ausência -desse mesmo programa de planejam-ento" fumiliar talvez seja responsãvet pela existência
dos trombadinhas e por uma incidência de mais de vinte
milhões de menores caracterizados como abandonados,
curenciados, marginais, etc., uma estatfstica que nós não
POdên-i"OsCOm e-xatidão.
Por outro lado, há a postura da Igreja e a gente esquece que nós estamos falando de uma sociedade pluralista,
em que não é somente o pensamento da Igreja Católica,
que pode prevalecer. Se V. Ex• observar, por exemplo, o
que fala a Igreja Anglicana, o que fala o código de éticada Igreja Metodi~ta, o qL:te falam as Igrejas Batista, de
um modo geral, o_ que falam até mesmo os cultos afrobrasileiro é numa linha de pugnar pela defesa de acesso
aos meios e à educação para o planejamento familiar.
Hoje, _as resquisas que prevalece, realizadas no Brasil,
mostram que há uma expressiva margem de população
feminina que }ã f~lz Plahejamento familiar. De maneira
que___ eu_ queria chegar ao âmago da minha questão.
Cwsou-me uma certa difi~uldade em entender a expressào_usa4~ por V. Ex• quando diz que nós devemos ter
umu _im~t:t?-a_ precaução, tr~_tar o assunto com luvas de pelicas.

·nem:-preCisar

A SR• I;STHER FIGUEIREDO- Não, mãos de seda:
A SR' FLÓRIOA ACCIOLY- Em outras palavras,
tratar o ussurlto com todo esse cuidado, quando, na verdade, ele já é de domfnio de toda a população feminina
brasileira.
_o SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra à Sr• Ministra.
A SRA. ESTHER FIGUEIREDO- Quero cumprimentar à Socióloga Flórida Accioly pelos novos dados
que ela tirou aqui sobre a Mesa que, realmente, merecem
a nossa consideração. Quero começar pela sua última
observação.
Quando eu falo em mãos de seda, eu não quero dizer
preconceituosamente, não, aliás, eu sou uma pessoa que
absolUtamente -não é preco_nceituosa, talvez pelo fato
mesmo de ensinar Direito Penal a turmas de alunos da
Faculdade de Direito em que eu trato com a maior naturalichtdc de a&$Un~os que até poderiam ser considerados
c:;;cabrosos, pelo Códtgo de costumes, estupro, atentados
ao pudor, violência ao pudor. sedução etc., essas coisas
todas são tratadas com naturalidade absoluta, livre de
qualquer preconceito. Então, quando eu falo em mãos
de s.eda. quero dizer com cuidado para não chegar a resultados além daqueles que nós estamos desejando, para .
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que o resultado não seja contraproducente. Então, é apenas dentro dessa linha e não·com }yvas Oe pelica ê com
cuidado para nós eu disse, não nos: arrependermos amanhã de decisões ou de ações que não sejam aquelas, realmente indicadas pela realidade_ brasileira._
V. Ex• falou sobre os vazios-, vàzio ecónômico, vazio
demogrâfico, e realmente são noções vindas da Sociologia que são muito úteis, no-caso conc!eto. Mas, gostaria
de que não se esquecesse de que eu falei na vida condigna. O importante é não só ter a vida, mas a vida condigna, que significa aquela vida em que o indivfduo desfruta
de direitos ~senciais da .e<!_ucação, da alimentação e assim por diante. Não basta viver. Então, nós não queremos povoar os nossos espaços hoje vazios com vidas
concebidas por qualquer forma. Nós queremos, exatamente, povoâ-los ~om seres cônscios dos seus djreito~,
capazes de lutar por eles, disputar por esSes direitOs, enfim, criaturas dignas, por todos os títulos de serem -respeitados. Então, é assim que nós queremos-preencheresses espaços vazios e não a classe chamada média alta,
burguesia, se acomodando do lado_ de cá_ e querendo
preencher os vazios brasileiros c()m os excessos da_ sexualidade transbordante das pessoas ignorantes, não é isso.
Aliás a um educador nem ficaria bem colocar-se nessa
posição. Nós queremos, e~atamente, pela educação valo.rizar a todos, sobretudo, que precisam. Se hã uma_ opção
pelos pobres, não é só da Igreja, não é uma opção de
educação, nós somos inclinados sempre pelos pobres,
porque o rico pode ficar tranqUilo, ele sempre se defende, ele sempre consegue o seu lugar no espaço e quando
entra em choque a panela de barro e a panela de ferro, é
a panela de ferro que fica íntegra, a panela de barro é que
é quebrada. E eu tenho quebrado a minha vida em defe~;a
da panela de barro, em defesa dos mais frã.co'S, em defesa
dos mais desprotegidos.
Falamos em Galileu. Ê verdade, quando eu fiz aquela
colocação final, foi exatamente para chamar a atenção
sobre a importância da matéria, de que quando nós falamos em planejamento famílíar, nós_ temos que levar em
conta que talvez deixassem de nascer pessoas que vieram
a iluminar o mundo e que constituem, por assim dizer, o
sal da terra. Também disse que o argumento podia levar
ao sentido contrãrio, admitir que se eSsas pessOas tives':..
sem nascido em condições desfavoráveis, talvez eles tivessem sido vítimas, desd_e logo, da mort~lidade i!!-fantil,
ou quem sabe, naquela época, se transformado em trombadinhas. O impOrtante ê que essas duas coisas sejam levadas em consideração e que se faça o planejamento familiar, quando necessário. Se não for necessário, é contr_aproduente. O importante, no planejamento familiar,~
exatamente a forma pela qual ele se deva processar.
Acredito que todos nós estamos de acordo de que o ato
da procriação ê um ato que deva. s~r responsável, não é
um ato_ simplesmente animal. Então, o casal só deve
praticá-lo livrem-ente se _ele estiver bem esclarecido. É
obrigação de todos, e sobretudo do Estado, pelos meiõs
ao seu alcance, instruir as pessoas. Quais são esses
meios? A sociólo_ga os conhece melhor do que eu, a ed~~
cação é um deles. De certa forma, eu coloquei as mãos
sobretudo na educação porque~ a forma de co_ntrole que
estâ mais nas minhas mãos. Se a socióloga conhece outros, melhor ainda. Quer dizer, por todos os meios à disposição dos- Poderes públicos, da comunidade em geral,
das Igrejas. sejam elas quais forem, as pessoas devem ser
informadas sobre os problemas que elas terão que en~
frentar se elas tiverem um novo filho. De como elas dev,erão agir se em circunstâncias muito grav'és elas entenderem q,te não devem mais aumentar ~s suas famílias. Efn
últ.ima análise, eu acredito que nós estamos de acordo,
também.

O SR. ~RESIDENTE (Mãrio !;faia)- Concedo a palavra a Dr• Rosa Maria, médica,- vereadora, em
ba.

Curiti~

A SRA. ROSA MARIA - Muito obrigada.
Sr' Ministra, sendo o planejamento familiar-~,~m dirêJto humano bâsico e considerado do ponto de vista da
medicina, ratificado pela Organização Mundial de Saúde, como um atendimento primário em saúde,_ se for im-__
plantado no Brasil_ um programa de planejamento familiar a nível naciOnal, baseado na .educação do_casal, em
sua livre escolha dos métodos anticoncepcionais, sob a

orleritação médica, qual seria o apoio que o Ministério
_du _Educação poderia dar a esse programa'? Poderia o
Ministério-da Educação fornecer os folhetos educatiVos
e colaborar na qualifi~ação de pessoal?
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Com a palavra a Srr- Ministra Esther Figueiredo Ferrãz.

A SRA. ESTHER FIGUEIREDO FERRAZ- Uma
das pessoas que se mã.nifestaram· aqui, antes da Senhora,

J-ª tocou nesse as!'iunto e nós dissemos que, na verdade, o

Ministério da Educação, deve, tem obrigação de colaborar em_tudo aquilo que diga respeito à Educaç_ão, seja ela
a Educação Física, a Educação Sanitária, a Educaç_ão
Médica-. EducaÇão 1nteli::ctual, EducãÇão Religiosa, de
maneira -que-o Ministerio estaria disposio e pOderia, in~
_ clusive, r_ealizar çursos nesse sentido, não hâ dúvida nenhuma, curso de qualificação, curso de aperfeiçoafneiiiõ,
curso -de especialização. tuQ.o dependeria do lugar onde
esses cursos se realizassem. Nes.se sentido, eu ãCredito
que as universidades estariam em con,dições excelentes
para isso. As universidades brasileiras, em sua grande
_maioria. possuem cursos ligados à área de saúde. De
qualquer maneira,_as_ uniyersidades têm cursos ligados à
área de __saúde, curso de medicina, de enfermagem, além
disso, os cursos de serviço social, de maneira que seriam
os lugares mais indicados para que tais cursos tivesserri
lugar. Sempre levando em consideração que_ t_odo o
problema de assistência à sa-úde deve comportar Um p-ro.::
grama de educação para a saúde. Eu não posso com~
preender a saúde desvinculada da Educação. Houve tempo em que ns dois Ministérios eram um só. É verdade
.que o Brasil era menos desenvolvido, àquela altura, mas
é simbólico que o Ministério fosse da Educação e da
Saúde, porque a Saúde tem que se exercer, sobretudo,
na_ êpoca em que as crianças estão na escola. Se nós fOrmos desenvolver programa de assistência de saóde, com
a criança fora da- escola,· dificilmente nós poderemos
atingi-la. De maneira que eu acho que o Ministério da
Educação e Cultu~:a, por intermédio sobretudo de suas
escol is, que sãci o que há de mais nobre dentro do Ministério, pode pi:rfeitamente colaborar nesse setor.
A.SRA. ROSA MARIA- Sr• Ministra, uma pergutifinha só, complementando. A Srr- falou nas faculdades de
medicina, jã é inclu1do no currículo das faculdades de
medicina o_RJ~mejamento familiar_ co~o m_atéria obrigatória, ou ~ opcional'?

A SRA. ESTHER FIGUEIREDO FERRAZ- A senhora sabe como é: que o Conselho Federal de Educação
organizam o currículo que indica as matérias chamadas
obrigatórias, as disciplinas chamadas obrigatórias, ficando a cargo de cada estabelecimento não só desdobrar
cada materrà n·uma-SMie -de disciplinas, como também
enríqüecer o--:s-eu Cu'frTcu[o com outras matérias que_ se~jam julgadas importantes. Então, o que aconteceê que as
--escolas ficam sempre no mínirrio, ficam no cUrrículo
mínimo. quando há uma espécie de um incentivo do
Conseiflo no sentído de que elas façam o seu currículo
próprio. Então, eu esJóü--de acordo que as escolas de medicina e outras ligadas a áreas de saúde~ mesmo a escola
- de se_rviço sacia[ coloquem dentro dos seus currículqs
noçõe.'i relativas ão planejamento familiar, o que poderia
ser feito não só no curso de graduação, como também
nos cursos de especíaHzaçâo, de aperfeíçoamento, de
atualização, de extensão universitária e assim por diante.
-A--SRA. ROSA MARIA - S"r' Ministra, a senhora
permita-me. pela admiração que eu lhe tenho, como pedagoga que SQU, além de médica, fazer esse apelo para
que a Sr• coloque, obrigatoriamente, nos currículos das
__ faculdades de medicina, de Serviços sociais ou de farmá--cia, das ciências biomédicas, de um modo. geral, esse assunto tão importante do planejamento familiar. Fica aí o
no_sso apelo.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) _,A seguir, concedo a palavra à Sr' Ludmila Mayrink, Vice-Presidente
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
A SRA. LUDMILA MAYRINK- Ex• Sr• Ministia
Esther de Figueiredo Ferraz, hoje temos o prazer de participar da CPI da NataHdade. Natalidade implica cm
mortalidade; o enfoque que eu trago é um pouco diferente, É inortalidade proveniente, infantil ou mesmo em
pessoas adultas, derivada dos crimes ecológicos.
Em 1980, eu apresentei um anteprojeto cuja proposta
é a cri<lçào, através de lei espeCial, de um tipo penal autônomo" que se demonima ecocídio ou, traduzindo, crimes
ecológicos._ Há pouco tempo, foi abordado que os meios
abortivos poderiam ser, inclusive, empregados, na hipó- têSe levantâda, quando a prole comprometida poderia
sê-lo atrav~ de agentes químicos. Nós sabemos, num Eslíldo confo·o-meu, do Rio de Janeiro: ·que a Baía da GUànabara_já tem- um alto fndice de poluição de mercúrio
acima· dos índices toleráveis, bem como que as águas dos
enuentes, altamente contaminados, colocam em risco
toda a população ribeirinha. Isto é do conhecimento de
todos. Nesse anteprojeto que foi apresentado em 1980, e
se encontra na Secretaria do Meio Ambiente, onde foi
aprovado por duas comissões técnicas, eu proponho,
num dos artigos, a obrigatoriedade do ensino da Ecolo~
gia no f"' e no 2"' Graus. Eu sei que a Ecologia já faz parte
dos conteúdos programáticos do_J9 e 29 Graus~_ a n[vel da
Química, da F1sica e outros, Mas nós sabemos que hoje,
e-mbora uma ciência nova, é uma ciência já com mêtodos
e objeto próprios; embora relativamente autônoma, visto que uma ciência multidisciplinar, mas é uma ciência,
hoje reconhecíd<t.
Portanto, o meu apelo. falando uma frase do ilustre
Senador Aderbal Jurema, educar é criar hábitós saudáveis e, também, me referindo a uma fr~se de V. Ex• quando mencionou, carinhosamente, a abrir os olhos da população, exatamente e_ssa proposta, porque prevenir é
_muito mais fádl do que depois reprimir e nós s_abemos os
custos e as dificuldades pronvenientes disso. Espero, em
primeiro lugar, que um dia o meu anteprojeto, em termos de delitos ecológicos, venha a fazer parte integrante,
porque eu sou professora titular de Processo Penal, no
Rio de Janeiro; e também professora: da Universidade do
Rio de Janeiro, do bojo da nossa legislação penal, mesmo especial ou talvez integrando o código. Mas, sobretudo, o apelo, para que esse ensino se dimensione realmente para o homem de amaOhã. Sendo ensinada no J9 e 29
Graus a ciência da Ecologia com uma ênfase maior, nós
preveniremos o homem de amanhã, que serâ o empresário de amanhã e que tendo esta visão ecológica, não
poluirá, não farâ com que a sua indústria tenha despejos
industriais altamente poluidores e, portanto, destruidores do mejo ambiente. O apelo é nesse sentido. Nós sabemos de uma experiência, apenas a título de exemplificação, eu estivt<.n:i Alemanha dur3:nte a guerra, uma Alemanhu devastada, e hoje ela tem 30% da sua superfície
totalmente reflorestada. 30% de todo o território, mesmo
levando em· Conta a sua dimensão territorial, toda ela
com reservas no restais. Infelizmente, nós temos na nossa
Amazônia hectares e hectares, milhares de heCtares cri_minosamente devastados. Isso também faz parte dos crimes ecológicos, porque destruíndo uma reserva florestal,
destruindo uma mata heterogénea, nós mudamos todo o
hubitat, destruímos a fauna e a flora e, portanto, destruí~
mos o nosso semelhante:. Isso faz parte do _tema ora
ab:ordado. Por isso meu enfoque é um pouco diferente,
fugi um pOuco, rUaS me tOca profundamente corito mãe,
como professor~, como advogada e, hoje, como vereadora, ~onde eu nUO abro mão da defesa do_ meio ambiente e,
portanto, do homem. {Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário· Maia)- Concedo a pa~
lavra à Sr• Ministra:.

A SRA. ESTHEI<._DEFIUUEIREDO FERRAz-

Eu quero cumprimentar à nobre vereadora e jurista que
de maneira tão técnica e tào elevada se manifesto-u aresA SRA. ESTHER, FIGUEIREDO FERRAZ __ Êu-- ~- peitci de um assurito que é realmente um dos que mais
levarei" ao Cdriselho Federal de Educação, que é o-órgão
despertam a -nossa atenção.
Quando foram promulgados o nosso Código Penal e o
··enCarn!gaâó de_ .fixar 0 curríCulo para os Cursos superiore~f. esse apelo da Sr', que merece uma consideração
nosso Código de Processo Penal, em 1940, a rigor não
existia no Brasil o problem•a ecoJógico. Nós ouvíamos falar em ecologia, ouvíamos falar em poluição e pensâvagrande da minha parte.
A SRA. ROSA MARIA --Muito obrigada.
mos que fosse uma produção de cérebros americanos.
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mar _ao Gove:rno () quea p~putã.ção, o que a sociedade
tem CQ[ho-- Um todO. Por exemplo, eu queria levantar,
a:penãs -para efeito de análise, agora ou posteriormente,
nas reuniões subseqUentes, três fatos principais, onde eu
v~jo com_ maior gravidade do qt,t~ o controle da natalidade~_NõSTefuos dadOS estatíSticos de que apenas nove cidades, nove metrópoles do País, acumulam trinta e pau:
co por cento da população; sendo em áreas, sendo em superfície, de <:~penas 8%. Por consegUinte, 92% da área da
cou irreversivelmente saCrificada. No entanto, o nosso
superfície do País não tem urria proporcionalidade na
Código Penar não se preparou para esse fenômeno.
distribt!_iÇãQ c;l.a, população. Então, eu perguntaria, eu indagaria e eu queria que nós pudéssemos tirar subsídios
Nós temos apenas duas infraçõeS Periais relatiVas à pOpara o relatório final dest::1. CPl, em cima do que é que
luição: envenenamento de água potável e poluição de áentendemo~, do que é que pensamos, por que o Governo
gua potável. Mas em se falando de ãgua potável, nós din;lp__cri~ __conc;ljç_ões_para a fixação do no~destino lã?_ Por
zemos que ela nem exiSte mais. Falar em poluição de ã('faeé que o nordestino tem que cair dentro dessas riove
gua potável é falar num delito ímposSive1;-potque rióS
metrópoles?
_
ni!o _temos o objeto físíco sobre ç qual recaia uma aç_ão
. Eu ~~nho um exempiQ prático, vivido" hã dez anos, em
dessa natureza. Por outro lado, a nossa Lei das Co_ntraROndônia, quando eu cheguei lá tinha 110 rilíl hãbitãittes
venções Penais- se preocupa muito· com à poluiçào -afe hoje nós temos urit milhão. Então, nós temos já uma
mosfêrica e nada mais. Então, Q que acontece é- que, -tan~Itpetiênciã de que a_ migração também resolve, quando
to na cidade do Rio de Janeiro, c_om_o ria Tri.inhil femÇna
Q Governo faz os seus planos em cima de uma_ atuação
Grande SãO Paul_o, nós temos áreas em que as condiçõeS
de vida são tais que as criançásjá-nasêém absolutamen_~
de produção. Nós estamos ~m cima de uma fronteira
agrícola, em qUe os módulos_ s_ão dirrlensionados em 100
p!ej~dic_?-das. Na -~ai_x~~~ S~nti~t~·__ na c'·dade de Cub~:
hectares, pequenas e médias empresas. Até quando -o
tu.o, JÚ sao_ numerosfs_s1mos os c;,t_s_Çls de cn_~nças que nascem sem cérebro. De maneira CJUe eu louVo, de- tO_das a_s_ __
Gove_rno _V<!i s~gurar Rondônia, com uma superfí_~ie
formas, a sua preocupação no sentido_ de que oonos_s_o fu_igual ao Estado de São Paulo, não deixando entrar os latifundiários pira que ocupem as-terras de produção, em
turo estatuto penal contenha ftguras que prevejam especifná daqueles pequenos e daqueles médios? Eu perguncificamente ess_es casos. E que, por Outro lado, dentro_dO
to: quanto já desafogou o Estado do Espírito Santo?
ensino, porque isto é mais importante, nós não devemos
fic<-1r só na lei, sobretudo nós que sornas profissionais do
Quanto já desafogou todo o Norte do Paraná e o Mato
_Çiros_~ç -do -~_ui? __Up1_ desafogamento social, o esmagaDireitO, sabemos até que ponto vai o Qireit_o_ ç sJLbe_mos
mento em que ele está _correndo, está chegando lã. De
que nós não podemos supervalorizar o Direito nó Co"mforma que esta é mais uma das facetas que nós deverebate aos males sociais. Ele tem o seu lugar, mas ê um lumos analisar como contexto geral do problema vinculagar discreto e a Educação, ao que eli a vejo, hoje; ela tem
do ao aumento populacional.
um poder maior do_ que o Direito. De maneira_ que eu es_ ~m o~tro fator, que este é o que gera o maior probletou de p!eno acordo com a senhora.
ma e que pouco está sendo discutido: por que é que o
'A SRA. LUDMILA _MA YRlNK --0 apelo que eu
Governo não procura descentralizar as fontes de profiz a V. Ex~ ê de, efetivamente, -incluir nos currículos de
. Ô.Y~ç,?QJ .~Ql que centralizar em São Paulo? Por que_ cen·
l'>' Grau, de umn forma mais efídente ...
tralizar nessas nove metrópoles? Por que, em vez de se
fazer -~'ll_lª J_taipy, não-~ fez _vinté _mínTítalpuS, -·para ter
A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ - .
mãO·de-obra
específica e necessãria, que é ·a energia,
Perfeito. Na verdade, o assunto já tem chegado aQCon·para a produçãO?
·
selho Federal de Educação, muitas vezes, e o Co_nselhojá
São
problemas
esses que, nesta C PI, nós vamos ter que
se tem manifestado a respeito de projetas de lei que tem
levantar para transmitir ao Governo a preocupação,
tramitado, no sentido da inclusão dessa matéria. Estou
como· um todo. Não é apeitas ter filhos. Já está provado
chamando de matéria e não de disciplina, porque a mique existe uma condição de paralelismo entre desenvolnha colega deixou bem claro que se trata de uma matêria
vimento e planejamento. Se o momento do País é de ser
interdisciplinar, que é coberta por várias disciplinas. Talcompulsório,
se o momento do País ê de ser de esclarecivez em todas essas matérias d_o L'>' e do 2<1_ Gra!JS haja um
mer'ifõ--e -de um planejamento voluntário, ou se é uma
lugar para a Escologia. Na Biologia-, na Física, ·na Químaneira em que nós vamos esperar que o Governo, atramica, nas Ciências Sociais, ·sobretu_do _na Educação Movés do que foi conversado aqui, a que nós assistimos, netal e Cívica. deve ser chamada a atenção do aluno, a
-eessita de dar mais dinheiro, mais verba para que a educada momento, sobre a importância do fenômeno da poca_ção procure atingir um indice maior, se nós vamos esluição e do bem-estar ecológico. Acho que uma discipliperar essa evolução, são maneiras que nós terilos que
na no 1.,. e2Y GrauS nãO haveria lugar, mas em cada discianalísar, são fatos que nós vamos ter que esmiuçar, de
plina nós poderíamos reservar um lugar para o assunto.
uma
maneira social porque não podemos, de maneira
Dirá V. Ex• que, neste caso, ela não ficaria obrigatória.
nenhuma, analisar o problema de uma CPI como esta,
Eu levarei o seu ponto de vista, ainda uma vez, ao Consem levar em consideração o fator sócío-econômico. _
selho Federal de Educação ... _
-~ Eu perguntaria também: será se com o Controle, com o
A SRA. LUDMILA MAYRINK- É um apelo que
planejarnento faniiJiar, nãO -terido uma melhoria- sociill
faço a v: Ex•
_ na _{!rça de saúde_._de_ educação, não vafi::ontinuar a mar-rer ta_nt_9 ou ql]J:lnl() mais~ ~ã_o Vài deixar de ser educado
A SRA. MINISTRA DA EDUCAÇÃO ... porque ao
tanto ou quãnto mais?
- Ministério não cabe atuação nenhuma nesse sentido.
Então, esta CPI necessita realmente de todas essas
Nós não temos escolas de I'~' e 2Y Graus, a nã() ser- algufontes de a~gumentaçõ_~~_! essas fontes, no contexto geral,
mas esc-olas que estilo inseridas nQcontextc5 das uni_versi-__
-é que tenho a certeza de que vão dar condiçõeS para que
dades, além de uma rede de escolas técnicas. Mas eu me
possamos levar ao Poder Executivo uma sã consciência
comprometo, cumprimentando a colega, a levar a sua
do que a sociedade brasileira acha do problema levantaidéia ao CoitselhQ Federal de Educação.
do nesta CPI. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a paO SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Claudionor Roriz, Vicelavra à Sra. Ministra para fazer considerações sobre o
Presidente desta Comissão.
que acabou -de dizer o nobre cOlega, Senador e médico
O SR. CLAUDIONOR RORIZ- Sr. Presídente, Sr•
Claudionor Roriz, de Rpndônüi.
Ministra, demais debatedores, tornou-se uma rotina,
A SRA. MARIA ESTHER DE FIGUEIREDO FERnestas reuniões, riO-problema vinculado ao aumento poRAZ - ~ com muito agrado que conheço agora pespulacional brasileiro, que é motivo desta CPI, nós carnisoalmente o Senador Claudio_nor: Ro_riz._Que:ro dizc:r a S.
nharmos sempre por um caminho úniCO", ·que foi o do
Ex• que tive o prazer de conhe_cer antes de a ele a próprio
controle da natalidade: ou foi, de uma maneira ou de ou~
o seu Estado de Rondônia que fui viSitar duas vezes jã
tra, levado a isto.
-- - -depois que assumi a direção do Ministério da Educação
~u queria comunicar que esta CPI te rã que possuir dae Cultura, ficando agradavelmente surpreendida com a
dos de todos os ângulos, para que nós possamos infó-rforma peTa qual lá são tocados os serViços públicos e
Eles j[t estavam lá altamente preocupados c-om_ a· po
!uiçào e estavam tomando medidas enêrgicas nesSe sentido: a Inglaterra foi talvez o pa[s europeu-qUe pritbi:iro se
movimentou nesse pai'ticular. Nós aqui confiávamos na
natureza, certos de__que a natureza assimilaria os seus dejetos. SãQ Paulo, por exemplo, tem áreas indust_riais e-OS
nossos rios, o río Piracicaba passou a ser um esgoto a céu
aberto, o rio Tietê íriexite, o río"'Pinheiros iilexiste, De
maneira que toda aquela área índustrial de São Paulo_fi4
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sobretudo a maneira pela qual o Estado se organizot..
paru reCeber uma emigração interna vinda d_o Sul-- Rio
Grande do Sul~- S_an_f.a_ Catarina, Paraná e São Paulo uma emigração ~té certo ponto exigente porque se trata
de: pessoas que estavam acostumadas a um certo nível de
vida e que fóram para Rondônia querendo escolas para
os seus filhos, querend_o tratamento médico, dentârio,
saneamento básico, afinal de contas, todos aqueles bens
que são indispensáveis para que se possa viver uma vida
condigna. O se1,1 Governador ê uma pessoa muito versada nesses assuntos, muito interessada em resolvê~los. De
mane.ira que acho__ que esse Estado se coloca mesmo
como ,um modelo dentro da Federação brasileira pela
_maneira Com que frata o fenômeno da emigração.
O meu Estado, lamentavelmente, sobretudo a minha
Cidade, a minh<:~ Capital, é vítima de uni fe-nôineno oposto. É que há uma fa_lsa i_lusão de que em São Paulo se vão
encantar, em quaisquer oportunidades, em quaísquer
oE:.isiões-; melhores condições de vida. De maneira que as
ondas mi&ratóriàs descem anirriadas dessa· falsa impressão e lá vão: colocar-s_ç na_ periferia das grandes cidades,
formando verdadeíras feridas, verdadeiros cinturões de
miséria em que a Vida é: muito mais miserável do que em
seuS lo-c"ais de origem.
' EntuO, estOu_ de ~cOi:do com o Senadoi: quando S. Ex•
__di_z que o prOble_!T!a não ê s6 de planejamento ~emogrâfi
co nem seria especialmente de planejamento demográfico~O que há ê uma má distribuição populacional, uma
má distribuição de renda, uma má distribuição tribu-~
türia. São distribuições errôneas, cuja erronia está levando a outras inúrn,eras distorções, das quais um dos indícios é exatamente esse acréscimo populacional.
Então, quero louvar a objetividade e _o realismo com
quê S. Ex•, com esse seu ar de sertanejo, soube colocar a
matéria. Digo que é interessante mesmo que esta CPI
ouça o maior número possível de pessoas porque a matéria, eu reconhe~ci desde logo, ê interdisciplinar. É preciso chamar pessoas versadas em educação, satíc:le, saneamento básico, em demografia, e assim por diante, para
que cada um trazendo o seu aparte, trazendo a sua palavra, esta Comissão se sinta em condições de transmitir
ao GoVern-o, não só as suas perplexidades, como também as s.uas certezas. Estamos em dúvida sobre isso e
aquilo, mas temos-aS nossas certezas,
Dt:: maneira que foi muito bom que esta Comissão tivesse sido constituída e é bo'm_que continue a funcionar,
para ouvir os técnicos vindos de todas as áreas do saber.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Como último
inquiridor da Sr• Ministra, concedo a palavra ao nobre
Senador Almir Pinto, também médico e relator desta
Comissão.
A SRA. DA YSE LUCIDI -Sr. Presidente, eu pedi
para inquirir tambêm.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Nobre Senador Almir Pinto, antes de V. Ex• falar, e eu dei a interferê-ncia-de V. EX• cóffio o último, mas a Deputada Dayse
•Lucidi está-me fazendo acenos de que desejava falar e
como S. Ex• não se inscreveu durante os trabalhos. pare_ce que ofereci; PergtJ:ntei, mas S. Ex• dispensou-se, mas,
ôêmocratiCãinent~.-a: Mesa, com a aquiescência do nobre
Senador Relator, se permitir, nós concederemos a pala~
vra à nobre Deputada, como a penúltima inquiridora.
O SR.ALMIR I'INTO- l'ois não,
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra à nobre Deputada Dayse Lucidi, como penúltima
inquiridora.
A s·RA. bAYsÊTUCIDI- Eu fico muito agradeci~
da. Re:almente, não me inscrevi por que me satisfez tanto·
~~_pa~e_st~_a da_ ilustre_ Ministra,_ ell:_aprendi tanto, fiquei
1ão enCantada com a sua fucídez, que não foí surpresa
nenhuma, porque já ·a conheço, conheço o- seu trabalho;
de maneira que não me inscrevi. Mas, sou mulher de Comunicação e serei baS1ante rápida.
Gostei muito das colocações que a ilustre Ministra fez,
sbretudo quando disse que se ímputa ao Governo toda a
responsabilidade de fazer tudo e temos que partir para
1-1m trabalho comunitário de divulgação. Isso é muito imPortante. Precisamos acabar com esse paternalismo de
~cl:mr_"qLie: p_ Governo é respopsável por_tudo e ele é quem
tem que resolver. Nós todos somos responsáveis.
E como sou mulher de ComuniCação, Ministra, eu
acho que não podemos prescindir dos meios de Comunicação. Desde manhã que estamos perguntando como faremos o plane:iamento familiar, como o levaremos aos
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lugares mais distantes. E estamos aí com a·s meios de Comunicação, quando podemos levar um ano para correr
um município, por menor que ele seja, estão aí os meios
de Comunicação que, num momento só, são capaz de fazer a cabeça de todo mundo. Nós pão podemos abrir
mão c estamos abrindo mão (lesses extraordinâriosVeículos que são o rádio e a tei_evisào. A ilustre Minístra
mesmo tem sob a sua tutela a TV Educativa e eu p~rg_un
laria: a Ministra colocaria, depois de estar bem conscientiLada da necessidade do planejamento familiar como
um bem para todos nós, sobretudo para essa_ massa tão
infeliz e tão dcsassistidu, V. Ex' colocaria, por exemplo,
a Rede de Lelevisã._o a serviço~ do planejamento familiar?
O SR. PRESIDENTE(Mi!rio_Maia)- Concedo a palavra à Sr• Ministra para responder à nobre Deputada
pelo Estudo do Rio_ d~ Janeiro.
__
A SRA. MARIA ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ - Eu quero diz__cr à Deputada Oayse Luci di que a
conheço há muito mais tempo do que ela imagina, através dos meios de Comunicação, da televisão. S~Ex• sempre foi um dos meus ídolos e posso dizer que, qaando eu
sabia que havia uma programação em QUe S. Ex• apareceria, eu cortava todos os meus prog-ramas para ter o
pruzer de vê-la atuar numa área em que realmente S. Ex
9 é inexcedível. De maneira que quando soube da sua
eleição, fiquei feliz porqtie VI que uma pessoa da sua
competência e sobretudo com a sua capacidade de comunicação com o público, se _tinha transformado numa representante do povo em condições de encontrar uma
nova forma de se comunicar; não é a mesma da rádio ou
da televisão; mas é ainda uma forma de se comunicar.
De maneira que querei render-lhe as miohas homenagens
e, através da sua pessoa, a todo esse imenso universo
que trabalha no rádio e na televisão e que querendo ou
não querendo está fazendo educação para o Brasil.

D!ÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

suu própria censura, não deixasse que o Governo a fizesse.
A SRA. ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZEsl;CS códi,aos de ética, via de regra, são organizados pelas próprias entidades interessadas. Por exemplo, nós advo:ga:dos, nós mesmos organizamos a nossa Ordem dos
Advogados, que é menos um órgão de defesa da ciMse
do que um órgão de fiscalização da classe. Então, nós en!eridcmos que também as televisões, os artistas podem
organizar o seu código de ética para que essa regulamentação não venha de cima para baixo, por força de lei, que
a lei tem sempre uma mão pesada. f: preciso que ela parta dos própríos elementos que sintam a necessidade de se
autodisci-pHnar.
A SRA. DA YSE LUCI DI- Muito obrigada, Sr• Ministra.
O SR. PRESIDENTE (Mário Mai~)- Com a palavra o Senador Ahnir Pinto, agradecend() a benevolência
de ter cedido a vez à nobre Deputada Dayse_Lucidi.
A SRA. DAVSE LUCI DI Senador a gentileza.

Agradeço também ao

O SR. ALMIR PINTO- Com o maior prazer, porQ-ue o l-ela to r é aquele que ouve, Ex:m9 Ministra, anota e
procura assim 1.45ilar, de tudo o que foi dito, o que de
melhor possa consfar no relatório que ele terá que apresentar. Mas.devo dizer a V. Ex• que foi para mim uma
grande satisfação, quando recebido por V. Ex•, lá no seu
Ministério, levava eu o convite em nome do próprio Presidente, o Senador Mário Maia, para que V. Ex• comparec_essc a esta Comissão_ Parlamentar de Inquérito, porque sabíamos que o seu Ministério era um Cios mais importantes a ser ouvido nesta Çomissão. Saúde, Educuçào, depois virá a Previdência Social, Justiça e virá, inclusive, o Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas inte_ressado sobre o assunto.
Vou aqui anotando, mas vários interlocutores vão inV<ldindo a área de uma forma tal que eunã_o tenho nenhuma pergunta a fazer a V. Ex• Primeiro porque os assuntos têm sido, de uma certa maneira, tão bem dissecados, tão bem_ estudados, por exemplo, hoje áflo_rou o
problema quente, a questão do abor_to,_ Pela_ manhã,
quando a Socióloga Martba Suplicy, por sinal fez uma
.ex.ce1ente conferência, e foi aflorado ligeiramente o
problema do aborto, eu como médico e como fui Presidente do Conselho Regional de Medicina lá no Ç:earâ,
expliquei a pafte ética do aborto, aliás dentro do próprio
Código Penal.

A SRA. DA YSE LUCIDI - M_u_ito obrigada.
A SRA. MARIA ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ- Então, diria que· os- meios de- comunicação de
massa não poderiam deixar de serem aproveitados, mas,
naturalmente não quero dizer em termos, nem dizer com
reservas, mas com cuidado; porque o meío de com!lnícaç-J.o de massa, ou a televisão, sobretudo, ela entra dentro da nossa casa sem pedir licença e temos que compreender que dentro da nossa casa estão pessoas de todas
as idades. De maneira que tem de ser uma coisa muito
bem pensada, o programa tem que ser muito bem elabo~
rado para que não leve a resultados contraproducentes,
p;tra que ele possa ser assistido, a_o mesmo tempo, por
crianças de tenra idade, por adolescentes, por jovens,
adultos. Então, coisas haverão que não deverão constar
do programa de televisão, senão será antecipação para
V. Ex~ cOmeÇou a S!la conferência exatamente aborcrianças de problemas que nem estão ainda ao nível do
dando todos esses aspectos, o aspecto médico, o aspecto
seu conhecimento, mas, outros haverão que a criança
educacional, o aspecto Jurídico do Direito Civil e do DiposS<l perfeitamente acompãnhãf. Eu -teilho vísto em _
rei to PenaL Isso tudo está dentro do contexto desta Ccprogramas de televisão planos de aula, sobre, vamos
missão, e permita Deus que eu me possa sair bem com
imaginar, sobre a procriação das abelhas e outros ani~
-~se relat_óri_o, porque irei assessorar-me bem, e talvez até
mais, feitos de tal forma com tamanho engenho e arte,
de mulheres, porque notei que as mulheres estão fazendo
como diria Camões, que qualquer criança poderia perfei~
lih1a frente muito g·railde dentro desta Comissão. Hoje
lamente aproveitar.
foi um grande dia para esta Comissão. Um grande dia,
Então, estou de acordo com V. E~•. lembrando apenas
porque.pcla manhã como eujã disse, tivemos a conferênquc o problema não -é o qUe fãzer;mas o como fazer.
cia da Socióloga Martha Suplicy, uma esxcelenteconfeEsse know how, como fazei-. é que tem que ser rhuito bem
rência. Foí urri aSsUnto bem debãtido, o plenário cheio,
estudado para que a matéría se tiarisforme em matérThvúrios parlamentares do Senado, da Câmara dos Depueducativa e não em deseducativa.
tados, das Assembléias Legislativas, como agora à tarde
A SRA. DAYSE LUCIDI - Verdade, Ministra,_A
a Sua aPTeCláVel conferência que demonstra o seu ~aber,
verdade_ é que temos essa preocupação em relação ap_ _ _ a sua inteligência e sobretudo a sua racionalidade sobre
planejamento familiar, como isso chegará, mas 0 que as
o piOblema que está sendo enfocado por esta Comissão.
televisõeS comerciais estão mandand_o_ para dentro das
V. Ex• começou, e eu ainda anotei aqui quando disse:
e<.~sas sUo coisas terriveis em matérias de novelas e pronão se pode- falar- iJO Brasil, de maneira global, em supergramas que desagregam a família e as pessoas não estão
populaçüo. Isso jâ tem sido um assunto tão bem esclarecom esse cuidudQ...
c-ido que cu nada mais tenho a dizer, porque a ProfessOra
A SRA. MARIA ESTHER DE FIGUEIREDO FE_R_AnaMaria Mendonça, praticamente, reSpondeu àquela
RAZ- As pessoas não estãa reagindo a isso.
- inquiel.UCUo- dO nObre_ Senador, meu colega e querido
conterraneo, que é casado com uma cearense, apesai- de·
capíxaba, aquela inquietação que ele tinha sobre a quesA SRA. DAYSE LUCIOI- Até que há uma reação.
-tão- da expansão demográfica do País. Nós sabemos, pela
Eu, uma vez conversando com o _PJ!}sidente Figueiredo,
manhãj{l tive o cuidado de Qizer que como existe o munSua Excelência me disse, pessoalmente~ que as cartas que
ele recebia teclamando dos programas de televisão eram--- --do desenvolvido e o mundo subdesenvolvido, nós temos
o Brasil desenvolvido e o Brasil subdesenvolvido, esta é
um sintoma- de que a família brasileira estava~se revolque à verdade. Mas estava eu e O Deputado Ruy Côdo
tando contru a _licenciosidade, contra os termos que as
- quandó-S. Ex'- falou do problema da superpopulação do
novelas estavam _usando, mas, se se tomar alguma proviseu EstUdo, São Paulo, que de fato existe, e foi demonsdência começam logo a grita_rqur! ~á ce~sUra. Eu-ac~Q
tnldo naquele progra~a. que nós vimos doni.lngo, no
que deveria haver uma ética dos dono~ âe ~_elevisão,_de_n~
Fantástico, que muitô nos impressionou,~aquelas
tro do órgão, para que ele, o dono da televiSão, fizesse a
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crianças vadias, a prostituição, o homossexualismo, degrada muito uma população num Estado culto e progressista como São Paulo. Mas na verdade, São Paulojâ
está cüidando do seu p!unejamento familiar, não tenho
dúvida disso. Há poucos dias, eu li, numa entrevista,
não sei bem de quem, de um médico inclusive, numa estatística levantada dentro de São Paulo, entre as mulheres paulistas, quuis as que desejavam planejamento familiar e quais as que não desejavam; 70% foi fãvoi'ável ao
planejamento familiar. _QUer_ dizer, São Pauto está com
um crescimento talvez de I%, c-rescimento_ de natalidade,
porque -o migratório é muito maior. O que está sufocando São Paulo é a migração, sobretudo. V. Ex• sabe: disto;
do Norte, do Nordeste, dos diferentes Estados do Pafs.
Essa questão está mais ou menos, eu acredito que não
haja mais dúvida, que isso foi muito bem explicado pelo
Senador Roberto Campos, quando da sua palestra, na
sua estréi::~ no Senado, quando S. Ex• disse: todo Estado
desenvolvido tem uma população de 0,9 a l ponto de
crescimento, e os subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm um crescimento maior de até 3%. No Brasil,
há uma certa divergência, do Brasil Sul, do BrasiLNorte,
Nordeste, mas, a rigor, quando aqui esteve o Dr. Montello do IBGE, nós estávamos ainda com um crescimento de 2,4%. É um crescimento, como disse a Professora
Ana, um tanto exagerado para que no ano 2000 nós não
tenhamos mais de 200 milhões de habitantes, porque a
previsão é de muito mais. Há quem calcule para o Brasil,
no ano 2000, até uma população de 220 a_2.30 milhões de
habitantes, se continu;,tr neste aumento ainda um tanto
exagerado.
Quanto à questão do território, nós vimos, por exemplo, o Canadâ. O Canadá é um país, parece que maior do
que o Brasil, quando eu estudava geografia era, não sei
se ele t_erá estreitado um pouco mais, mas na verdade era
um pouco maior, e como é que o Canadá tem crescido?
Tem crescido com uma população economicamente produtiva e com investimento. Vai crescendo_de acordo com
a sua capacidãdi de cresCer~ Não é crescer para nós nos
vermos numa situação como aquela, São Paulo, como
nós vemos na Amazônia, como vemos no Parã. Eu, por
exemplo, andei nas barr_ancas do rio Jari, do rio Tapajós,
do riO AmazollãS, uma viagem interessantíssima para
quem vai à Amazônia pela primeira vez, não aconselharia nuncu que se fosse de avião, mas que se fosse de navio
para ver aquelas palafita.S dentro d'água, aquelas casas
de madeira, e as famílias têm como único melo de comunicação, a montaria. A montaria, corria eles chamam, é a
canoazinha. _Então, aquelas crianças nuas, quando ouvem a zoada do navio, elas vêm remando as suas. canoas,
suas montarias, para perto do navio e os passageiros atiram roupa, pão, comida. Enfim, é uma situação muito
difícil ainda da Amazônia. Não adianta nós crescermos
as:.üm. Pela manhã, o médico Amorim Aboim disse: O
que é mais fácil? E dar alimentação a um, dois e três, ou
a dez, quinze ou vinte? Nós ainda não temos condições
dc.J:tc_s_cermos assim tão exageradamente, mesmo ql,!_e jâ
hoje uma certa restrição na taxa demográfica.
M:ãS o SenadOr Claudionoi RoriZ, meu estimado con- ·
terràneo, lá da Cidade do Jardim, sofredor _como eu,
como todo o cearense, hoje na Rondônia, jã ~tâ ~uft_o
mais forte do que quando saiu do Ceará, porque a Rondôn-ia hoje é um eldorado._$. Ex• falou exatamente sobre
as suas preocupações, o porquê de Itaipu, mas não vâ
esquecer-se que há Samuel e há Balbina lá para a Amazónia, _também para fornecer !!nergia e ver o trabalho
que o Governo já está começando a dispensar no setor
educacional. Como a Ministra disse jâ em Rondôniª por
duas vezes, e S. Ex• tem dez meses de Ministério, quer dizer de cinco em cinco meses ela está indo a Rondônia. O
Ministro Dani!Q=Vent_urini" também lá esteve, e eu por sinal, fiz até um discurso no Senado, mostrando a preocupaçào de como ocupar o Território de Rondônia , atra~
vês do próprio INCRA. S. Ex• falou em área de 100 hectares, mas inclusive, estão fazendo até de âreas menores,
até de 25 hectares, porque acham os estudiosos que seis
braços, dentro de dez anos, poderão cultivar uma área de
25 hectares.
_ Há um planejamento, inclusive na cidade de Urupâ se
nà9_ me engano, o projeto está sendo desenhado por engenheiros, agrônomos, professores, médicos, quer dizer,
o Governo está conscientizado de que deve olhar justamente para esses Estados novos, para essas fronteiras
novas do Brasil, para que se dê um crescimento racional,
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so'bretudo. Porque sabia que, atê 10 anos atrás, a população de Rondônia era de 11_0 mil habitantes, até 197_~.-
aproximadalllente, já tínha chegad9 a quese 450 mil habitantes. Agora· o prõpôo ·senãdor de Rondônia é que
nos afirma que Rondônia já está beira,ndo l milhão de_
habitantes. Foi gente que nasceu em Rondônia? Não foi·
a migração, principalmente de nordestinos, porque esSa
situação, como todos nós sabemos, em que estamos enfrentando o quinto ano de uma estiagem, _se!Jl. l_lm<j. s~- ____ _
tuação de plantio, sem uma··situ"ação de vida condigna, o
homem cearense, acostumado no trabalho, em· lavrar a
terra, tem que migrar, or.1 para São Paulo, ora pra o Paraná e agora está indo mais para Rondônia, às vêzes
para Roraima c Amapá,à procura de minério, como ago--~
ru está lá em Serra Pelada. no Estado do Pará.
Por conseguinte, carissima Ministra, não quero tomar
mais tempo dessa gente que está aqui há mais de três horas, ouvindo uma palestra excelente, como foi a produzida por V. Ex•, reSpostas perfeffá-s e, ria verdade, todos os
interlocutores devem ter ficado satisfeitos, pela maneira
inteligente como V, Ex• ofereceu as respostas às per~un~
tas que lhe foram formuladas.
__ _
Isso para nós é motivo de imensa alegria, porque- tivemos, no· dia de hoje, uma documentação faqulosa, para
que possamos, como relator, e com ajuda de Deus ~ de
algumas pessoas que nos possam ajudar, fazer um relatório que seja encaminhado ao ExecutivO e que o Gover..
no defe possa tirar afguma coisa de bom do que possamos aqui mandar, para o seu projeto, o seu prOgrama de
planejamentO familiar.
··
Aliás, devo dizer que o Governo, pelo que eu li, não
quer nada de controle, nã_o quer impor, compulsoria~ente, ele quer uma planejamento, uma coisa espontâ~
nea, democrática entre o casal. Mas precisa ser urna coi~
sa orientada, fiscalizada porque ora é a pilula que não
faz bem, ora ê uma situação diferente que tambêrn não é
muito aceita pelo casal, o DIU, por exemplo, hã aquela
dúvida, principalmente, Ministra, para quem é.catófico,
se o DIU é ou não é abortivo. Aqui nesta Comissão duas
autoridades afirma:raril_que não tem ·nada que venha afirmar que o DIU é abortivo. Finalmente, tudo isso es~á
nos depoimentos que foram aqui dados, pelas pessoas--que vieram aqui com as suas presenças honrar esses d~
poimentos e dizc;r a V. Ex• que está sendo esta ComissãQ_
praticamente freqüentada por mulheres, que são as mais
lnte-reS:iiáâas: V--:êx.--.-e-á-quiilta mulher que depõe aqüi,
depois vifá ainda Da. Léa Leal, Presidente da Legi_ào
Brasileira de Assistência. QUer dizér, vamos tjrar disso
tudo um somatóriO, aquele somatório que pretendemos
oferecer ao Presidente da República, dados que possam
orientá-lo na idéia que S. Ex.• tem de dar ao Brasil um
planejamento familiar, correto, honesto e, sobretudo
sensato, porque é natural que esse problema do planejamento tenha a participação do Governo que nã.o pode ficar assim solto como está.
Eu homerlageio, inclusive, a BENFAM que tem leva~
do muito a sério, dentro das suas possibilidades, o traba~
lho que vem sendo feito no BfilsTI. Mas, na verdade, o
Governo brasileiro precisa ter uma_ responsabilidade
'maior, orientar e fiscalizar o planejamento familiar no .
Brasil._(Palmas.)
. .
_
_
O SR. Pi.fESIDENTE_ (Mário Mai_a) - Com a _pala~
vra a Sra. Mínístra para fazer considerações sobre a palavra do relator e concluir o seu depoimento.
A'SRA. E:STHER FERRAZ -· Eu· q·uero agradecer
ao Senador Almir Pinto as palavras generosas -com que
se S.--Ex• manifestou a respeito do meu despretensioso
pronunciamento.
S. Ex' deve-se lembrar _que, quando me procurou ao
Minístério da Educação e Cultura, para formular o seu
convite, eu fiquei um pouco assustada com a responsabilidade desse encargo, mas S. Ex' me serenou Qizendo que
eu abordaria a questão sobre o aquilo que eu-entendesse
fosse o mais adequado.
Entüo me aventurei a penetrar nesses dois fatores, o da
Educação e o do DireitO, que eu cohheço menos mal,
porque as coisas hoje caminham tão depressa que po_r
mais que a gente se especialize em determinado setor,
sempre está, de certa forma, desatualizado e a reboque
dos acontecimentos.
Mas, de qualquer maneira, vím tr8zer a minha contribuiç-J.o e fico feliz, vendo-o sintetizar o meu pensamento;
que m'Cfiz compreeÕ.dida. SÓ ilao_queita quelícàSsem pe·
· quenas dúvidas a respeito do meu pensámento.
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A primeira observação seria esta:_ quando falo em
quer<? referir à es~o!arização. A Edu- cu'~t!o_ QO<;f~_sce)_~z_er_ fo-r~.!__ da ~col_~·- põr_ ~()?~s- os- ~~los,
métodos e àgêncías nriaglnáveis. Se eu fosse unaginar, se
euJosse p~mar, se eu fosse p9stujar que essa cha~ada
educ:;a_çàQ.. se. fize!~~ sempre dentro da escola, eu ia espera-r õ- rCstO da vida e a população brasileira iria crescendo
indefinidamente.
___ _Q=cj-ue eu enterido é exaiamente esse movimento de
mobilização nacional em torno da Educ_ação, de tal manejr_a que cada um no seu lugar se e1.1.can:egue de cumprir
o seu dever em termos de Educação.
Pcir outro lado, quando falamos que a taxa de crescimento áihda não ê -irfípiessionante, ê Sempre em termos
gioJ2t!.is_,_ QJ?_rª~_i! __n_ão_~ !!~~sU!_~~o p~m Brasi~,~cada __9ual
com as suas cambiantes locais. Então, se ê verdade_que
cm alguns lugares essa taxa de crescimento. impressiona,
em outros ela deíxa de iinpressionar, porque ela está decrescendo_ e decr~_çendo com uma velocidade tal que
tut;to___i_ndíc;:a__ que_ e_l<! _che~~~á,_ mais depressa do que se
imagina~ aquela- iaxã Ideal, porQue pãís desenvolvido ê
um ~~_li-~i_~ç -t~~iJi-~<!jl!_!! _t<iXa _c!_~~r_e~~ime_~~~ d_emográfico
ad_equadã. 'NõSnãõ àfiilgimos essa taxa adequada, mas
v~ mos fazer por atingi-la e um dos ~ei~s tllais eficientes,
a. rpeu _yer~ tal_v~z_ ç.u__s"ej~ pretensioSa por ~er educadora, ê
a Educação. A Educação sempre nesse sentido amplís_sh
m·o. FOra da Ed_u_cação, teríamos que recorrer a mêtodos
que não-são compatíveis com a nossa posição de País civllizado, de País democrático, que respeita, antes e acima
de. tl!do,_o_Q.irejfo_ humano das pessoas.
O)ng-ratulo-me por ter vindo aqui e pelo fatO de tantas
mulhe_res estarem sendo ouvidas por um problema que
interéssa- ã tOdOs, mas interessa de uma maneira muito
especial à mulher. Em todo o assunto em que a mulher ê
interessada, ela precisa ser ouvida.
Alguns an_os atrás, guarido Se falava que a mulher deveria ser legisladora, eu dizia o seguinte: "como ê que a
mulher há de se abster da faculdade de legislar se a lei
vai-se a_plicar_tanto ao homem quanto a ela? Será que ela
não vai ter oportunidade de dizer a sua pala:w-ra a respeito çle uma norma_ que vaj afetar a su~ conduta?_ "Então,
reãimente,-êCOiilpensador-VeriTicarmos que ã.s m-ulheres
jú são çonvoçaçlas e_ que elas vêm aqui desassombrada. m~Dt_e_ da.r_ Q s_C;U pensamento, quer se concorde com elas,
quer não se concorde com elas.
E~~çà~?_,_~-~9__n_:L~

Vejo que já deixou a sala de sessões_ a Dr• Romy Medeiros da Fonseca,_que fof talvez a única pessoa de_quem
discordei frontalmente em relação a um det_alhe._ Mas
quero aproveitar esta oportunidade para render a ela a
minha grande homenagem pela grande mulher, a grande
butalhadora, a grande líder feminista que ela é._ O fató de
eu díscordur dela numa matêria que diz respeito ao Direito Penal não diminui o meu grande_ entusiasmo pela
sua pessoa.
Muito obrigada aos Srs. que me ouviram, muito obrigada aos Srs. Senadores. (Palmas.)
_Q .~R~ ~RES~QI;NTE .tMá_rio _M~i<D ~o~~ M.íni_str--ª'.
untes de encerrar a reunião, esta Presidência_ da ConiissüO--PalT:inienúlr -de--in-quêflto -que iOvestigã-problemas
vi_nçu_(il.d_os ao .ill!.Ol~ P9PUlacjq_rtal do Br~s_il_,__g_ti~~- regi~t_ri!~Lnest~_l~rde, um~ das páginas, entre as páginss de
ouro que já foram registradas com outros depoimentos
aqui, a presença de V Ex•, e se sente plenamente gratificada pela exposição sincera, lúcida e sábia de V. Ex_f
Como educadora, como mestra, como ministra e como
advogada e jurista nos gratificou com essa expOsição tão
apropriada P"<!~a oo assunto que ~ós tr~tamos agui. Não
só isso, também propiciou a que 12 pessoas interessadas
no assunto se dirigissem a V. Ex•, ora fazendo perguntas,
ora _expon-do os seus pontos de vistas para elucidar esse
palpitante problema.
· Hojé foi um día muito proveitoso para nós, porquanto
nu parte da manhã nós tivemos aqui, tambêm, com o depoimeritâ da Professora Martha Suplicy a intervenção de
cerca de 14 pessoas que a inquiriram e também expuseram, democraticamente, seu pensamento e agora tivemos t2 incjuifidOfes à Sr' Ministra, num total, portanto,
de 26 opiniões diversas sobre o assunto e cobrindo um
total de sete_horas e trinta minutos de depoimentos, uma
vez-que nl} p_a~re-da manhã nós cobrimos quatro horas e
agorn nós estamos coffipletando três horas e trinta minutos. PortanTo, eU~quero -congratular-ili.e, agradecendo a:
presenç~ de todos.
L
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Antes de encerrar a reunião, a Senadora Eunice Mi<::_~_ilcs mi!- pede a_ palavra por um minuto. Concedo, então, a pafaVra nobre Seriador Eunice Michiles.

-a

ASRA. EUNICE MICHILES ~Quero Upenãsaprov-cilar <l oportunidade par~;~ convidar a todos para a palestra de umUnhã, às dez horas da manhã, no sillãó azul
do Hotel Nacional, com a presença do Senador Jarbas
Passarinho. Muito obrigada..

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Então, feita
esta _comunicação, nós queremos registrar a nossa grande satisfução porque atraímos para a nossa reunião vereadores. deputados estaduais, deputados federais, médicos, senadores,' adVogados, sociólogos, juristas, sexólogos, enfermeiros, presidentes de associações de classes,
presíderltes de asS<iCíaçÕ-es femininas, enfiin; -TOdaS aS
clúSses e camadas representativas da sociedade brasileira
estavam aqui nos brindando com a sua presença nesta
reunião.
Portanto, sentimo-nos plenamente gratificadoS e agradecendo U presença de todos, declaramos encerrada a
sessão. (F>_~In:tas: I\ depoente ê cumprimentada.)
(A reunião foi encerrada às 20 horas e 35 minutos.)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!:RITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO.
13• reunião, realizada em 9 de agosto de 1983
Aos nove dias do mês de agosto de mil novecentos e
oitenta e três, às dez horas, na SaJa de Reuniões da ComissãO de Economia, Presentes os Srs. Senadores AJmír
Pinto (Relator), Claudionor Roriz, Passos Pôrto, Gastão
Müller, Aderbal Jurema, José lgnãcio Ferreira, Saldanha Derzi e Octávio Cardoso, reúne-se a Comissão ParJumenta r de Inquérito, criada com o objetivo_de investigar problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
Deixam de comparecer, por motivo justificadO, os Srs.
Senadores Mário Maia, João Lobo, Marcondes Gadelha, Eunice Michilles, Hélio Gueiros e Jaison Barreto .
Ast>ume a presidência o Sr. Senador CJaudionor Ro~iz,,_ V},c~-Presidente da Comissão que declara abertos os
lram.unos.
O Sr. Presidente solicita ao depoente que proceda a
leitura do jur<~mento.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao
Reitor du Universidade de Campinas - UNICAMP,
Prof. José Aristodemo Pinotti, na qualidade de depoen-

te.
O Magnífico Reitor em seu pronunciamento declara
ser uma honra e uma gran.de oportunidade para ele e sua
Uni~'e_rsidade_ poder transferir oü relatar algumas experiências adquiridas no correr dos últimos anos com esse
problema em_ função_ de alguns conceitos que pouco a
pouco fowm se tornando cada vez mais firmes sobre a
comjJie;'(idáde ·do planejamento pOpulacionãi.
Durante a fase intcrpelatória, usam da palavra os Srs.
Senad~r~s-~asSoS: ~õrt~·- Aderbal Jurema, José i:&nácio
Ferreira, Almir Pinto, Claudionor Roriz e aS Sras. Ana
Maria Mendonça e Ellen Maravalhas.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigr_áfic~s_ tão log_o_ traduzidas e :revísadas, ~ej3:m
publicadas em anexo à presente Ata.
Nada rriais havendO a tratar, encerra-se a reunião e,
para Constar eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 13' REUNIÃO DA COC
MISSÀO PARLAMENTAR DE INQUI!RITO
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO
POPULACIONAL BRASILEIRO, REAUZADA
EM 9 DE AGOSTO DE 1983, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO PROF. JOSE ARISTODEMO P!NOTTI, REITOR DA UNICAMP
QUE: SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORI·
ZAÇAODOSR. PRESIDENTE DA COMISSÀO.
Presidente: Senador Mário Maia
Relator: Senidor Almir Pinto
(Integra do ~_po.nhamento Taquigráfico.)

Novembro de 1985

O SR. PRESIDENTE (Claudionor Roriz) - Estâ
aberta a !3f reunião da Comissão Parlamentar de Inquêrito que investiga problemas vinculados ao aumento

populacional brasileiro, criada pela Resolução n'>' 1/83.
Convido o depoente, Prof. José Aristodemos Pinotti,
Magnífico Reitor da UNICA_MP, para compor os trabalhos da Mesa, pedindo-lhe para fazer a leitura do julga-

mento.
O SR. JOSÉ ARISTODE:MOS PINOTIJ --Juro,
como dever de consciência,_ dizer toda a Vúdade; nadã
omitindo do que seja do meu conhecime!ltO sobre~quais
qucr fatos relacionados a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga problemas vincu.Iados
ao aumento_populacional brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Cla:lldionor Rpriz)_-:- Concedo a palavra, para o pronuncia1_11ento sobre o problema
vinculado ao aumento populacional brasileiro, ao Pro f.
José Aristod6mos Pinotti, Magnífico _Reitor da UNICAMP. QueiiãinciS~ neste primeirO cOT!.tato,_ informai-ao
Magnífico Reitor, que temos uma praxe nesta Comissão,
de que além dos Parlamentares fazerem uso da palavra,
qualquer um dos ouvintes, com-a permissão de V. s~. poderâ também fazei' qualquer Interrogatório. -As-Sirri;-per-guntamos se V. S• aáita? (Anuência çio Depoente.) Concedo a palavra o Magnífico Reitor da UNICAMP.
O SR. JOSÉ ARIST.QDEMOS P!NOTTI- Exm• Senador Claud_io_nor RoriZ,- Presidente desta Comissão de
Inquérito, Senador Almir Pinto, Relator da mesma Comissão, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Srs. e Sr•s:
Considero uma honra e uma grande oportunidade
para mim e para minha Universidade poder transferir ou
relutar aqui, algumas das nossas experiências adquiridas
no correr dos últimos vinte anos cOrri_e_g;e problema, e
também tentar argumentar em função de alguns conceitos _que pouco a pouco foram_ se to_rnando cada vez m~is
firmes na nossa Universidade, sobre o complexo problema de planejamento famíliar, aumento populacional,
controle da natalidade, ou _Qut~os nomes que se possa
dar a ele. Tentarei ser o mais sintético possível e procurarei desenvolver o assunto, dividindo-o em 4 ou 5 tópicos
fundamentais.
Em primeiro lugar, tentarei dem_oitstr_ar C0n1 _dadoS,que há uma queda importante da fecundidade em nosso
País; em segundo lugar, estudarei c_om V. Ex•s_as 9eterminantes desta queda, cujo principal é o planejamento
familiar instalado; em terceiro lugar, procurarei apontar
algunas das principais e dramáticas distorções do planejamento familiar como ele está sendo feito-no riósso Pãlse, em quarto lugar, tentarei" propor um caminho na solução desta problema, baseado fundamentalmente,
como mostrarei a seguir, na integração do planejamento
familiar com o Sistema Oficlii.l de Saúde. Finalmente,
tentarei colocar algumas críticaS Que- são feitas a esse caminho, que é o que nós achamos o mais adequado, e responderei a essas críticas com alguns exemplos importantes. Para tanto, vou usar alguns slides.
Existem muitos trabalhos que demonstram que no
nosso p_ajs a fecundidade está caindo e1 conseqUentemente, a natalidade, a taxa de crescimento populacional,
também está caindo. Escolhi apenas um deles, que é bastante recente, publicado em 1983, de Merrick & Berquó,
que trata dos números de, fecundidade, ou seja, o número
médio de filhos por mulher. Vejam V. Ex's que se acompanharmos esse número médio de filhos por mulher, de
1940 até 1980, verificamos que em 40, 50 e 60, ele estava
razoavelmente estabilizado. Mas, a partir de 1960, ou seja, na década de 70 até 198!),_c;le teve uma queda bastante
drástica. É interessante notar alguns aspectos dessã. queda e eu_vou me referir apenas a um ou doi_s: este_aqui diz
~speito a queda por região._Vejam que essa queda da fecundidade não ocorreu Uf'!.ifrirrriemente_em nosso País;
en~a.nto ele teve taxas em torno d~ 20/25% .n.as r~iões_
do Rio de JaneirO, São Paulo, Estados do Sul de ut:na
maneira geral, Minas Gentis e Espífilo Satlto, no Nor-deste ela-t-eve uma--queda bem menor, -OU seja; .de apenas

17%.
O próximo slide, por favór!
Uma consideração muito importante nessa diferencial
por Região, que mais do _que uma difl!rencial por Região, é uma diferencial por nível sócio-econômico e por
condições de vida. O que eu tento demonstrar nestes números que estão aqui colocados ê que isto ê muito im-
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portante em termos de programas de planejamento familiar, de política de planejamento familiar em nosso País,
é- que unia população só aceita, recorre e faz uso_de m.élC!_<:I-9_~ de planejame~to_ familiar para fegular sua fertilidade, quando ela teln um mínimo de condições de saúde
atendidas, um mínimo de condições de vida_antedidas. A
poputaçãó-_:_ e íSSo_historicamente é provado~ não só no
nosso País com~ tambem em outros Países do mundo,
mãs agora também fica provado no nosso País- aceita
controlar__ s_ua fertilidade quando ela tem, devido a condições mínimas adequadas de vida, uma garantia de
sobrevivência de sua prole.
Ê interessante se notar isso nesses n.úmeros. NPs aqui
colocamos alguns dados da Regiãp SuJe alguns dados da
RegiãO Nordeste e tentamos relacionar estes dados com
alguns itens que V. Ex•_yerão. Vejam, a partír !leste priníeitOftem,"ê("ué os programas de planejamento familiar
privados, os l?rogramas de planejamento familiar organiZ[ldos, não o- -planejarnento familiar que se faz por conta
e fisco da própria mulher ou do seU mêdicp particular,
m-as os programas-de planejamento familiar privados
qlie sàõ decorrentes de instituições especffiCaS-para piover planejamento familiar no País, são muito mais
atuantes no Nordeste do que no Sul. A mortalidad!! infantil no Sul, é de 55 por mil, enquanto que no Nordeste
é de 138 por mil. O uso de anticonceptivos em mulheres
caSadas, apesar de riôs rermos uma atuação muito maior
de programas de planejamento familiar no Nordeste, é
rn_uito menor do qu~ no Sul. Vejam que é quase a metade: 38% das mulheres casad_os no Nordeste usam métodos anticoncepcionais, enquanto 66% usam no Sul em
que pese o fato de que há muito mais insistência em programas no Nordeste do que no Sul.
Finalmente, a queda da fecundid~.de no Sul foi muitQ
maior do que a queda da fecundidade no Nordeste, ou
seja, de certa forma, adianta pouco prover ou insistir
com programas de planejamento familiar, mesmo que
seja p-or ntzào de controle d_a natalidade, se não se oferecer à população condições mínimas de sobrevivência da
sua prole, Que são dadas em função de melhores_ co-ndi~ de vida de uma maneira geral. Este é um fato bas~
t:.mfe---'"coflhecido em outros países do mundo, que começa
a poder ser demonstrado em nosso País.
Um outro aspecto que eu gostaria de mostrar também
muito sinteticamente, mas apresentando dados, diz resp~i!_o ~razão pela qual existe essa qi.ieda da fecundidade
em ~osso País, ou seja, a queda da fecundidade pode ser
devida a inúmeras razões, pode-ser devida a um celibato
_voluntário, pode ser devida a aument_o da mortalidade,
que por sua vez, dimin"ui a taxa de crescimento pcipulacional e pode ser devido a planejamento familiar:
Os dados indicam claramente que_ em nosso Paí_s a
queda da fecundidade e a diminuição do crescimento populacional ~correm por uma ação de planejamento familiar já instalada no Brasil:_ Esse~ um fato que, como V.
Ex•s verão a seguir, tem-uma importância fundaffiental.
Se nós verificarmos o uso de anticoncepCionais erri alguns Estados do Brasil no período de_78 a 82, já se põde
ter uma idéia desse fato. VejUm que no Rio Gi'finde do
Sul, 72% das mulhere$ casadas de_ 15 ~ 44 anos, estão
usando algum método anticoncepcional e essas taxas
não são muito menores em-Santa Catarina e São Paulo e
Paraná.
O SR. ADERBAL JURJ::MA -

E no Nordeste?

O SR. JOSÉ ARISTODEMOS PINOTTI- No Nordeste, é bem menor. Eu tenho um slide que mostra 38%
das mulheres casadas de 40 .a 44 anos.
Num estudo ainda recente, d_e Merrick & Benck, estudara, os determinantes do decHnio da fertilidade no Brasil, publicado em 1983, foi aplicado um índice chamado
de lndice de Baumgarth; não importa muito como ele ê_
aplicado, mas o fato é que quanto mais longe de estiver o
"índice, mais iri1portante é o fator no sentido de explicar a
queda da fertiHdade.
Então, vejam que medida a infertilidade pós~parto que
é dada peia lactação natural- deveria ser em nosso Pais
um fato r importante, mas não o ê porque é ·quase próximo a um._ O aborto provocado, apesar de ter uma incidência epidêmi-ca em nosso País também não é-tão importante, o celibato tem uma certa importância, mas a
_contracepção tem a maior importância. Concluo aqui o
~eguínte: existe um declínio da taxa de crescimento po."pulacional, existe uma queda da fecundidade em nosso
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País e o fator mais ·responsável e mais importante por
essa queda da fecundidade é a contracepção. Esse é um
fato bastante importante, na medida em que nos leva a
·considerar não só a necessidade de expandir programas
de planejamento familiar com o objetivo que se quiser
ter, mas nos leva a considerar também, e com tanta ou
maior impOrtância, o fato de comq está se fazendo essa
contracepção, com que respeito aos direitos individuais e
à saúde das nossa~ mulheres, das nossas famílias isso está
sendo feito, e o_que se deve faz_e_r em termos de aprimorar
esse tipo de contracepção que é tão freqüente, é tãi)iriCidente, que já consegue importantes diminuições na taxa
de fecundidade t;!_as _mu_!her~ brasileiras.
Por isso, vou-me dedicar em seguida, a um capítulo
onde vou usar um pouquinho mais do tempo e da paciência de V~ E.x~ •. porque acho da maior .importância,
que diz respeito às_distorções do uso de antic9ncepcional
no Brasil.
É muito difícil analisar globalmente todas.essascdi~
torções, entre outras razões, porque elas são bastante
profundas, bastante extensas e bastan~e graves. Vou procurar dar alguns exemplos de distorções e fazer algumas
análises em função desses exemplos.
Começaria dizendo que em São Paulo e no Rio Grande do Sul, 10% das mulheres casadas entre 40 e 44 anos
ainda usam pílula. Isso pode ser uma afirmação desprovida de qualquer importância, mas não o é, uma vez que
se sabe_claramente que a pílula anticoncepcional não está indicada em mulheres acima dos 30 anos e, muito menos, em mulheres acima dos 40 anos de idade. E se -10%
dus mulheres casadas no Estado de São Paulo e no Rio
Grande do Sul ainda usam pílula depois de 44 anos: isso
tem um significado numérico, um número de mulheres
extremamente grande, e o risco que iss-o pode estar causando é realmente muito elevado.
Alguns estudos na área médica demonstraram claramente que essas alterações bioquímicas ocasionadas pelus pílulas anticoncepcionais como as que as que aqui estão listadas, que não tém importância no sentido de serem esmiuçadas, porque elas são- Plasmática, atividade protoclínica, agregação placentária, etc, etc, levam a
doenças rombo-embólicas e cardiovasculares que se traduzem em enfarte do miocárdio, hemorragias subaguinóides, acidente vascular celebrai, embolia pulmonar e
trombose pélvica.
Isso se dâ de uma forma não perceptível ou em níveis
compatíveis com a aceitação do risco do uso da pílula, se
a mulher não tem doenças predisponentes, se ela não usa
a pílula por mais 5 anos, ·se ela tem menos do que 30 anos
e se ela não é uma fumante que fuma muito. Mas, se essa
mulher tem mais de 30 anos, é uma fumante- ou tem
doenças cardiovasculares hepâticas variosas e miocárdicas, a incidência dessas doenças aumenta de 3 atê 9, lO,
15 vezes mais do que a incidência normal enc_ontrada no
sexo feminino. Pode se dizer atê que a pílula tornou a
mulher tão suscetível ao enfarte do miocãrdio, se usada
de uma (o_r_ma inconveniente, quanto nós homens, somos
susce_tíveis a essa doença.
Existe uma série de outras doenças também que têm
sua incidência aumentada com o uso da pílula. Esse slide
é muito complicado, mas eu gostaria de chamar atenção
por que é um slide de Titoh, um americano que estuda a
epidemiologia da contracepção de 73, mas é o risCo de
morte associada ao uso de.con_tr_aceptivo por 100 mil mulheres. Eu gostaria de chamar só a atenção de V. Ex•
para a análise das píl~:.~Ias anticoncepcionais e o risco que
elas OC\I;Sionam, de acordo com os grupos eUirios e pelas
condiçôes de fumantes e não fumantes.
Vejum V. Ex's que as mulheres fumantes pesadas, .que
usam pílula na sua juventude, já têm um risco de morte
muito maior do que as outras. Mas quando uma fumante passa a usar pílula depois dos 30 anos, e seu risco de
morte aumenta _assustadoramente em relação ao risco de
morte global das pílulas para as mulheres não fumantes.
Então, realmente, a pílula anticoncepcional usada de
uma forma não adequada significa um importante risco

-para a saúde da mulher que a uti!iza. Multipliquem esse
risco por" algun-s milhões - e é o que está acontecendo
em nosso País nos dias de hoje.
Um outro exemplo de distorção para o qual eu chamaria a atenção ae·v. Ex•s é que no Estado da Paraíba e no
Rio Grande do Norte mais de lS% das mulheres casadas
com um número igual ou menor do qUe dois filhos estão
eslerelizadas. ~se é um fato que fala por si só: nos Esta-
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dos da Paraíba e no do Rio Grande do Norte, mais do
que 15% das mulheres casadas com um número igual ou
menor qoe dois filhos., já estão esterelizadas, por ligadura tu bária. Este já é um núrriero·que fala por si só:_essas
mulheres, particularmente pertencendo a um nível sócio
econômico mais baixo da população, têm uma grande:
chance de serem abandonadas pelos seus maridos, o próximo companheiro vai querer que elas engravidem, elas
não vão poder engravidar, o que vai gerar problemas.
Q_SR. ADERBAL JUREMA- Mas esses problema
de .classe econômica só tem- ocorrido nesses Estados_ou
exile em outros'?
O SR. JOSÉ ARISTODEMOS PINOTTI- Vou-lhe
mostrar alguns slides a seguir, onde a porcentagem de es_-

lerilizaçãO em alguns Estados ·do nosso País, não difere
por classe económica, ou seja; nós temos em média 3Q%
de mulheres esterelizadas na classe alta. média e baixa.
O SR. ADERBAL JUREMA- Mas esse processo_ de
esterilização deve ser exclusivamente oriUndo âo tiPo de
condição da mulher mais carente.

O SR. JOSE ARISTODEMOS PINOTTI -Não é
bem assim, Senador. Existe todo um mecanismo de este~
rilizar as mulheres pobres, que vale a pena ser citado
aqui, porque ele envolve algumas distorções que ocorrem no próprio INAMPS.
O SR~ADERBAL JURE MA- Po_de ser citado até o
caso da cesárea, etc,

O SR. JOSE ARISTODEMOS P!NOTTI- É Nesse
sentido, o abuso da cesárea continua, ape.c;ar de qüe estou ciente das medidas que o INAMPS está tomando.
Para se ter uma idéia do tanto que o abuso da cesárea as
últimas estatísticas sobre incidência de cesárea dão, para
o Estado de São Paulo, 43% de parto cesáreo, o que é um
verdadeiro absurdo. Na nossa maternídade._da UNICAMP, nós temos menos de 10 a 12% de parto cesáreo,
tratando com mulheres de alto risco que devem ter uma
incidên.cia altíssima de parto cesáreo. Essa incidência de
parto cesáreo foi por nós analisada num seminário da
Universidade de CampitJas, e eu tenho para mim que as
razões da sua alta incídência são, em primeiro lugar,
uma distorção muito grande provocada pelo próprio
INAMPS, que é o pagamento dos médicos por unidade
de serviço. E uma coisa que eu tenho sido muito c-riticado por falar contra, mas eu não perco a oportunidade de
fazê-lo novamente, pois acho que o pagamento dos médicos por unidade de serviçu é um dos fatores maiores de
estimulo à corrupção -neste País e de desistímulo ao tratamento adequado das doenças. O médico tem que ga~
nhar bons salários, mas não dessa forma.
A cesãrea tem sido _fe_ita até com o propósito de Hgar
trompas e, com ess_e propósito, ela aumenta o risco tanto
para a mulher - porque um parto cesáreo tem sempre
um maior risco - e, principalmente, para o recém- nascido, porque as conseqUências de um parto cesáreo para
o recêm- nascido, J)dncipalmente se se tira um recémnuscido prematuro, são muito graves e podem ocasionar
- e ocasionam seguramente- um maior índice de mo r-- talidade por problemas pulmonares relacionados com
embramialina.
Então, esse problema ainda continua; porque ainda se
continua pagando por unidade de serviço. E não só es-se
o fator, mas também toda a organização do sistema que;por maior comodidade do médico, acaba se fazendo
mais cesáreas. É mUitO-mais fácil fazer uma cesárea- o
Senador Almir Pinto está <iq"ui p<ira me corró5orar o queeu vou dizer -, do que passar ao lado da mulher 8, 10,
15 horas, para fazer um parto normaL
A orgunização do nosso sistema, a perda da parieira
prática- que cu tenho a certeza que o Senador, no interior do Ceará, usava - aliás, no Ceará, existe um pro~
grama lindíssimo feito pelo Prof. Glauber de Araújo,
que eu tenho certeza de que o Senador conhece, aonde se
reviveu a parteira· práticá_e_a atenção dela ao parto.
O SR. PRESIDENTE (Ciaudionor Roriz) ~ 1: praxe
nossa, MagnHico Reitor, que todas as perguntas ao depoente, sejam feitas no final da exposição para que V.
Ex• possa ter um raciocíriiO Contínuo. para dar uma melhor observação também do Relator, quando da análise
do pronunciamento. Então, eu pediria aos companheiros
da reunião, que a qualquer hora se utili~em do papel
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para <matarem as perguntas para, posteriormente, serem
dirigidas.
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tiverJ.m espermatozóides até chegar ao último centíme~
tro do tubo, foi total nos mucos - controle, ou seja, o
muco que, não tem ação do cobre, permitiu que o espermatozóide caminhasse atê o fim do tubo em todos os caw
sos, enquanto que quando se retirou o muco cervical de
mulheres com DIU de cobre, em dois casos, o esperma. tozóide ficou bloqueado antes de entrar; em quatro casos, n·a primeiro centímetro; em quatro casos, no segun~
do centímetro e, em nenhum caso, foi até o fim, coisa
que não ocorreu com o DIU comum, ou seja, em todas
as mulheres os espermatozóides foram atê o fim do tubo.
Então, isso mostra claramente que o cobre impede a penetração espermátiCa-e OãO tem Oada que ver Com aquele
mecanismo microabortivo do DIU.
Existem várias provas, e amealhei aqui algumas: em
._,rimeiro lugar, os espermatozóides em cantata com bai~
xas concentrações de cobre, ficam imobilizados, e segun~
do lugar, o muco cervical que aquele fluxo, aquele tampão mucoso que cobre o c_olo do_út_ero da mulher que usa
o DIU, com o cobre têm altas concentrações do metal.
Portanto, exiSte_ cobre no muco cervical das mulheres;
em terceiro lugar, o muco cervical de mulheres que usam
o DIU com cobre, não permite a penetração do espermatozóide, como ficou_ comprovado naquela experiência
anterior e muítas oUtras. E, finalmente, nunca foram
achados espermatozóides que ultrapassassem as trompas
em mulheres usando dispositivo de cobre.
·

O SR. JOSÉ ARISTODEMOS PINOTTI - Com
essa" pergunta que foi bastante oportuna, eu creio que jã
inclusive passei para esse 2"' item, que era exatamente o
p·roblema das cesáreas. Vou acrescentar alguns dados
para demonstrar, em ptimeifõ"lugar, que a cesária não é
de forma nenhuma, a melhor oportunidade para se ligar
trompas, não só porque ela confere um ril.aior risco para
a mulher e para o recém-nascido, como também as condições o;_m_ocioQa!.s. _qUe enyOJVenu~ mulh~r--qu_e_ está -fazendo_cesárea não são ~s _adequa<:tas para uma decisão
desse tipo, dessa imPortância. Tarito é asSinl. que uin
dado de Hemens de _1978, mostra o grau de satisfação
das mulhereS que ligaram trompas, em diferentes ocasiões- depois de cesárea de parto e no -intervalo entre
Um- pa-rto e--outrO.-- -- --- ---Vejam que tanto as relativamente satisfeitas como
as insatiSfeitas,- que s~o- a:S m"ulheres que estão de ceria
ror-ma ãr"repenalda-s- aesse procedimento, foram muito
mUJ:õ-res -~g_<?_-lt~_Qói(d~ :~#"~-~!!_, m~it~ -m~iQres__ logo d~:
poTSdo parto e muito menores nQintervalo interpartal,
onde a mulher tem realmente uma oportunidade de raciocinar, de conversar com o seu marido e de tomar uma
dt!~isã_o__muitO maiS adequada. J:?e_~aneii!l_que,·-~o,_nosso
entender, a cesárea ê um péssimo momentO por todas eS~
sus ruzões, inclusive pela razão de "que não dá â mulher O
direito pleno de tomar uma decisão sobre um fato extreEntão, todas as provas estão aí a demon~trar que se
mamente importante do seu corpo e da sua vida, que é a
existir algu_rna__dúv_içl_;:t quanto ao fato do DIU ter um mesuu fertilidade:--------- --------- - --canismo microabortivo, no caso do DlU de cobre não
Voü j:nissaf por c1ma deSse slide, apenas para mostiar
existe nenhuma dúvida, não hã esse mecanismo microaquc--ã uga:aü-ra aetrõiT:lpa Iiõde ter efeitos também horbortivo.lsso eu digo por que a utilização do DIU no senmonuis, no sentido de que a Curva horffional d8.s mUlhetido de dar mais oportunidade de anticoncepção à mures ligudas é uma curva hormonal menor do (Jue as mulher é muito importante. O mesmo ocorre com os injetãlheres nlíO-ligadas _e":! termos c;!e estrógeno. Então, é tam~
veis d_e depósito, principalmente a medrox-ibém de se pensar nisso, principalmente pelo fato de que
progesterona. São injeções que, dadas uma vez cada tres
se Tll:Z ITúiira-líg"ãdura hoje no nosso País, por falta de co~
meses nas mulheres, protege-as eficentemente contra a
nhecimento da diversidade de métodos. Existiria uma
gravidez. As críticas que tém sido feito a esse método é
boa parte-das mulheres que.são ligadas, que são esterilide que ele pode provocar esterilização definitiva, mas
zadas que, se fossem convenientemente advertidas de ouquando convenientemente utilizado, isso não ocorre, que
tras p~ssibilid~des de metodolo_gias_,de evi~ar a gr_avid_~z,
podem provocar ausência de menstruação, mas quando
flão =teriam sido ligadas e não leriam efiitoS -também
utilizados num número de doses pequenas, isso também
Como esses sobre o seu futuro.
não ocorre, -e esse- método tem uma enorme vantagem
Vou me referir, agora, a uma outra distorção bastante
que é-a de proteger-a lactação, porque a mulher que está
polêmica, que eu tenho_ certeza vaí interesSar aos Srs-. Selactando, se usaf pílula- anticoncepcional a lactação dinadores aqui presentes, que diz respeito a ausência óe-dé!!'imií-Cm acaba.
tcrminadas opções ilo riosso País de métodos anticoncepcionais, ou que não entraram, ou que são poucos usaEsse é um problema gravíssímo nO nosSo PaíS, porque
dos, ou que são proibidos por lei ou que, por algum asnós sabemos que a diferença de mortalidade infantil nas
pCCfõ éUco·õU reugwso-aerxam.T~üTibém de dar acesso a
rriulheres que dão de mamar no peito e nas mulheres que
determinadas mulheres._ Retiro-me claramente à aprodão de mamar com a mamadeira é extremamente granvãÇãó" Oficial do DIU, -e ao uso peqUeno dos anticoncepd~. Na nossa Universidade, o Or. Martins Filho fez um
·clõtfiriS-lnjefãveiS de dej)ósif(?-.'~_ ~-=- - - - -~
trabaiho _onde- ele demonstrou que a incidência-de gas-A maior importância, a nosso ver, do problema da
troenterocolites e de pneumopatías nos recêm-nascidos
aprovação oficial do DJU,_é_ que o DIU é um método
era dez vez rn_aior nas crianças que mamavam na mamaque tem bastante eticiênciã e Cjile -pOde ser usadO-não -só
deira, do_ que naquelas crianças que mamavam na mama.
como opção à esterilização, como também como uma
Essa são as causas mais importantes de mortalidade in~
confiOu idade ao_uso d_a pílula nas mulheres niais velhas.
fantil no nosso País.
A pílula é um excelente médoto para as mulheres até 3_0 __
Portanto, a manutenção da lactação e o estímulo para
anos, com todas as st,~.as Hmitaçõ~s. mas depois de_1Q __
aumentar a lactação é alguma coisa muito inlpOrtante e
-anos, o uSo da pílula passa a ser muito arriscado e o uso
o us_o_ de pHula indiscriminado como está no nosso País,
__ do DIU passa a ser o melhor para a mulher. E muitas
é um fato r contrário ao estímulo à lactação. A possibilimulheres, neste Pãís, estão sendo· esterilizadas POrque-dade de usar esse método como alternativo durante seis
não i::xisti:: acesso ao uso do DIU. Um_das maiores-obstámeses, nove meses ou um ano, para estimular a lactação
culos que se coloca ao uso do Dispositivo Intra Uterino,
natural, é uma coisa importante no sentido de oferecer à
é exatamente o fato de que se diz que ele é microabortimulher
melhores condições de saúde, enquanto faz pro.;
vo, Oü seja, que ele impede o óvulo fecundado de se nidar
teção
de anticoncecpção.
-dentro dO uter-o:-- - --- - - --Além
disso, um outro aspecto que diminui a gama de
Em primeiro Jugãr, não existem proVas suticú':ntemenpossibilidade das mulheres é o alto preço do condou, da
te claras desse mecanismo de ação do DIU e, em seguncamisiriha
e do diafragma, que ê- muito pouco conhecido
do" lugar, os-DIUs chamados ativos, principalmente o
no nosso rrieio-. Ambos são muito caros e o fato de eles
DIU que usa cobre, tem a propriedade de inibir o espúserem caros, dificultam a que as mulheres, principalmen~
ni~ITOz6iae e, POrtanto, de impedir a fecundação e·não ate as mais pobres, façam uso desse método anticoncep~
nidação. De maneira que esse tabu do aborto relaciona~
cional.
do com o DIU, é um tabu não comprovado nos DIUs
Aqui, V. Ex's téil(Uffi8. idéia clara de como, por difenãü_~~üívose- tofalmente afastado nos DI_Us de cobre.
rentes edUcações,~ ileilhLi.rita educaÇão primária iricom~
Existem várias -experiências nesse sentido. Uma das
mais siriir)leS é a do teste em vitro de-penetnlção eSpCrpleta e alguma coisa mais que o primário, a utilização de
mútico, ou seja, se coloca- muco cervical denúo de uin
diferentes métodos anticoncepcionais varia. E aqui eu
tuho capilar e se faz com que o espermatozóide entre de
termino de re.-.ponder a pergunta, Senador, que mesmo
um lado para ver quando sai do outro. E, aqui, V. Ex•s,
em diferentes graus de educação, a porcentagem de estevêem que quando esse muco cervical ê retirado de
rilização é ·maiS oU menos-a mesma. Agora, eu tenho cermulher-controle, de mulher com DIU de cobre ou de
teza- não tenho esse dado em mãos- que as razões, os
mulher com DIU sem cobre, o número de mulheres que
momentos, as oportunidades, e as motivações são com-
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pletamente diferentes nos três grupos. Ach-o que as mulheres de nível mais elevado têm condições adequadas de
saber quando querem e o fazem cm condições adequa-
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alto. médio e baixo risco. Mulheres de alto risco gestacional são aq-uelas mulheres que se engravidarem, têm
um grave-risco para a sua saúde e para o seu concepto.
das. As mulheres de nível mais baixo têm poucas conPor exemplo, mulheres hipertensas: se engravidam podições de escolherem o momento e o fazem em c~ndiçõe~ ___ _
-dem fiCãr--Coi"n-tOxicemia, agravar sua_ hipertensão, ter
inadequadas.
ed.ampse. até morrer e seu_concepto será sempre um preA pílula é largamente usada nos três _grupos. Mas vematuro, _desn-utrTd.o, ~te, po_dendo m_orrer tambêm.
jam que ela é muito mãis usada na_s mulher~ maísEntão, ÕÓs tomamos um grupo de mulheres de alto
pobres, que realmente têm as condições piores de usar a
risco gestacional do fichário, tomamos um grupo de mupílula. As mulheres mais pobres têm maior índice de hilheres de baixo riscç gestaciOnal, e fomos ver o que aoon-:
pertensão, têm maior índice de varicosidade nas pernas,
t~ceu com elas nesses anos. que se passaram entre 1976 e
que são contra índic_ações_do uso das pílulas. E os outros
19.SQ. Verifi.c;amps.que em que pese nenhuma delas quemétodos- e por outros métodos, eu me refiro a es~es to~
rerem engravidar, todas elas engravidaram. E, o que
dos que eu falei aqui: não só o ritmo, ó co_ndou, o DIU,
aconteceu
com ~eus·conceptos? Esse ê o ponto em que
os vaginais, mãis tambérri a inedroxiprogesterona e os in~
chamo atedção de V. Ex'S Vejam que a incidência de
jetáveis-de depósito,- são usadoS muito mais pelos gru~
aborto_no grupo de alto risco foi de IS%, enquanto que
pos sócio-económicos e cultUrais mais elevados do que
no grupo de médio e baixo, foi de 6%.
pelos grupos de nível menos elevados. Portanto, _a esse
A incidência de mortalidade_ perinatal, nos três últi~
grupo de mulheres está se dando muito menos possibilimos meses de gravidez, primeir-o--mês de vida, roi de 31%
dade de escolha e menor qualidade de programas de an--aqui de 13%_E a perda total de. produtos conceptuais,
ticoncepcionaiS do que aos grupos de mulheres que têm
no grupo de al_to risCo foi de 47%, enquanto que nesse
m:.~is acesso ao mercado de capital.
grupo foi de.l9_%. Vej~m V. Ex~s que mulheres d.e.al~o
O coitO interrompido, que ê uilúnétodo bastante rudirisco que não queriam- engravidar, engravidaram, agra~
mentar que cria problema no relacionamento se:t;.ual etc.,
varam a sua saúde e perderam 50% dos seus conceptos.
é muitO mãis utilizado no grupo· de mulheres mais pobres
Vejam que perda enorme! Até a mortalidade infantil,
e menos utilíZado no grupo de mulheres mais educadas.
nesse grupo; foi de li%, maior do que a mortalidade inFinalmente, como um últiffio exemplo de distorção, eu
fantil no outro grupo.
dirra que a falfa de insti'ução sobre anticoncepção nas es-Portanto, _o que eu quero reafirmar é Que unia vez que
colas de Medidmi d~te País, por- todo o tabu que cercOu
"as ações de _planejamento vêm por Qentro do_SisteQla de
o problema da anticoncepção no nosso Pais nos últimos
Saúde, é perfeitamente possível selecionar grupos de mutrinta ou quarenta anos, ê _um fator que tende a perpelheres que passam a ter maior atenção de planejamento
tuar essas distorções e outras mai~> que eu poderia contifamiliar por critéi"ios des_aúd~. do que grupos de mulhenuar citando.
res que não precisam ou precisam menos. Só através do_
Passaria, agora, para uma tentativa de demonstrar
Sistema Oficial de Saúde, isso é possível ser feito, porque
qual a melhor solução ou quais as melhores soluções
quando é fei(õ-através de prog-ramas verticais, ê feito in~
para Q problema que aí se coloca, ou seja: nós temQ$ llmª
discriminadamente, tanto no u_so do método, como na
população cuja fecundidade está decrescendo, esse feescolha das pacientes usuárias. Está provado que nós
cundidade_ êstá decrescendo por uso elevado a de antiprecisamos escolher por critérios de risco tambêm.
concepção, màs nesse uso. elevado de anticoncepção,
Um outro aspecto da nossa proposta, que é _tão importante cji.lanto os outros dois, a_o meu ver, ê de prover o
existe um -núineró grande de dlslofções que estão restrinateDdLf"!!ento
conjuntO das dem_ais necessidades básicas
gindo a liberdade de escolha da mulher e agravando as
de sáude da- mulher. Eu queria também mostrar aqurriú~
suas condições de saúde. Este é o retrato, a meu vei", da
rrieros,-P<i.rri qáe V. Ex's pUdessem ter uma idéia numêfisituação atual da anticom::epção no nosso Pais.
Ci.l deSse prOblema.- E esseS númeiOS-eU VOU buscar nurri
Qual a proposta de ação para que isso se corrija? Em
progr_ama muito simples que nós fazemos também na
primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, çordgir essas disUrtiversidade d~ Campinas. Esse prograrria foi iniciado
torções _de utilização dos anticoncepcionais. E, aqui, eu
em 1977, aonde nós passamos a fazer um "chek-up" gijá tomo a liberdade de propor aquilo que eu encontro
necológico simplifiCado feito por pessoal paramédicocomo a melhor solução que é a inserção da anticonenfei-ffieiro ou eStudante de mididna -em tOdas aS mulheres que vinham procurar o Hospital das CIInicas sem
cepçào dentro do Sistema de Saúde. ~ só com inserções
qu~xas g~n~~(!lógicas: porque rião enxergava bem, pordas ações de anticoncepção dentro do Sistema- d_e S_a(i_de
que tinha dor de estômago, porque tinha tosse, etc. Poroficial, que vamos ter oportunidade.de corrigir eSsas dis-tanto, não tinha nenhuma queixa ginecológica queTu-SH~
torções. Se nós não fiie"rmOS fSSO~' Se a aiüiconcepção
ficasse a sua preseriÇã. naquele hospital, sem outras queicontinuar na mão de entidades privadas que têm como
xas.
objetivO; quase que úftica e eXclusivamente a antic:onFizeiiiOS "'chek-up" simplificado em todas essas mucepçào, as dist_orções vão continua(, Vou pro_curar moslheres e vejam o que se encontram, alguns números: mu~
trar porquê c quais as outras distorções que vão ser
lheres grávidas sem saber: 27 por mil; citologia posífiva
acrescentadas a essas, na me.dida em que se mantém essa
para câncer do colo do úteio, por exemplo, câncer do
colo do útero: 7 por mil; tumor de_ ovário 4 por mil;
situação que exiSté""no noSso· Pais.
doenças sexualmente transmissíveis; 97 por mil- pratiNo outro extremo, no outro lado do problema, estâ
c-J.mente 10% das mulheres com doença sexualmente
um aspecto que tambêm é muito importante que nós não
transmissíveis, sem queixa ginecológica que, pelo menos,
podemos oferecer planejamei:ito f~miliar a todas as mujustificasse- câncer de mama, 3 por mil; patologias ma~
lheres indiscriminadamente. Explico melhor: na medida
márias benignas, 64, por mil, etc., num total de 286 por
em que nós não temos condições no nosso Pais de oferemil. aproximadamente 30% das mulheres que procuracer~ de imediato, planejamento familiar ou métodos antiram o hospital sem queixa gin~ol~gica, portanto, que se
concepcionaiS- a todas as mulheres, nós precisamos ter
julgavam sadias do Ponto de vista ginec016gico, coni
critérios de saúde _que selecionam aQueles grupos que
problemas, com patologias gineCológicas importantes.
São eQs~s __ as mulheres, e muitas_çmtras que têm queiXas
mais necessitam de açõe_s_de planejamento familiar. Isso
ginecológ"icas, ~que procuram um programa de planejanão ocorrerá senão naquelas circunstâncias em que o
mento familiar. Atender uma mulher com uma dessas
planejamento familiar estiver inserido dentro do Sistema
patologias na área do planejamento familiar e não
Oficial de Saúde, com controle do Governo e com con~
atendê~la na sua patologia, ê quase um crime. Atender
trole social.
uma mulher que tem um câilcer de colo, dando· lhe pílula
Gostaria de mostrar alguns dados da Universidad~ de
e mandando-a para casa, é quase um crime. Então, é exCampinas que demonstram, com números, esses fatos.
tremamente importante que ao atender a mulher, se
Essa é uma experiência que eu diria iilteressante. t uma
atenda não só o problema de anticoncepção que a motiexperiência que nós fizemos recentemente na Universi~
va ou que motiva a agência que está fazendo a anticoncepção; mas que se atenda a mulher como um corpo inte~
dade de Campinas e tomamos dos nossos fichários, em
gral, como um ser humano que merece um cuidado inte~
1964, um número aproximadamente de cem mulheres de
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gral de sua saúde. Isso não é nada dificil. Um exame
como esse ê feito,_nós hoje teni"Os 29 mil m1,1lheres examinadas ness~ programa, não levamos mais do que 12 minutos para examinar cada mulher, isso é feito por pes·
soa\ paramédico e por estudantes de medicina, atê hoje
em nosso -ambulatório de tóxicoginecologia preventiva.
Portanto, é muito importante prover atendimento
conjunto __das demais necessidades básicas da mulher. E,
também esse é-um argumento poderoso, ao_meu ver,
para justificar O fato de que o planejamento familiar tem
que estar inserido no Sistema Oficial de Saúde, porque ê
só lá dentro que vai haver um balanço adequado das diferentes patologias da mulher e um atendimento hierâr~
quico adequado dessas patologias, atendendo a mulher
como um todo e não apenas na sua porção de fertilidade.
Uma outra razão tambêm muito importante é a hierarqui7.ação conve-niente das ações de sãude, incluin_do _o
planejamento familiar. E: muito freqUente devido ao fato
de que há estímulo e_conômico ao planejamento familiar,
pelo menos no nosso País e em outros países da América
Latina também, existe dinheiro que estâ sendo posto em
planejamento famiJjar,- di"nheiro que em geral vem de
fora do nosso País, é muito freqUente que es_se dinheiro
cqlocado par~_ fazer ações de planejamento familiar nos
centros de saúde ou em outros locais onde o médico deveria atender a mulher como um todo, faço com que haja
um desbalanceamento da prioridade dessas ações, ou_seja. o pessoal de saúde fica mais interessado em atender
açõcs- de planejamento familíar, porque para isso rece-bef!l, do que atender as ações globais, porque não recebem nenhum extra para atender câncer de c_olo, câncer
de útero, câncer de mama, do,enças sexualmente trans~
missíveis, etc.
Então, as ações. o dinheiro empregado estimulando
ações de planejamento familiar, freqUentemente distorce
as hierarquias de saúde e freqUente-mente permitem que
outras patologias importantes,_ outras âreas de necessida~
des as vezes mais básicas da mulher, não sejam atendidas, para se atender o planejamento familiar.
Essa é mais uma razão pela qual eu argumento que o
planejamento famifiar deve_ estar inserido dentro de Sistety~a Oficial de Saúde, como uma das muitas ações que
se deverii realizar em relação as nossas mulheres. Esta ê a
nossa C611dusão (;:Orno- uilia propoSta de ação naciO-nal,
ou seja, _Oe qUe por todas es_sas razões o planejãtnento familiar deve estar ins.erido no Sistema Oficial de Saúde e
esSe planejamento lamiliar deve ser ·uma das múltiplas
ações que cobrem õs interesses da mulher.
Termino por aqui, colocando~me à disposição para
res-ponder as Perguntas, as críticas e OS comentârios _que
V. Ex~ tiverem à nossa posição. Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Claudionor Roriz)- Dando
continuidade, nós queremos explicar ao Plenãrio que temos Uma seqUência de quem quer iilte"rpelar o depoente.
E, no desenrolar, a qualquer um desses que aqui estejam,
por favor faÇam chegar até à Mesa, para que nós possamos colher as assinaturas.
DandO cOntinU.Ídade-à segunda parte, vamos ouvir o
aparte do companheiro Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PORTO-_Professor José Aristodemo Pinotti, iniciãlineil"fe- as nossas congratu~
lações pela magnífica eXposiÇãO que V. Ex' fez aqui no
Plenário. V. Ex!- mostrou. mais uma vez, a tradição cul~
tural de São Paulo e é, inegavelmente, um grande especialista na áre:i. de saúde quando se trata de ginecologia e
de obstetrícia. Mas eu gostariã, como parlamentar e
como político, de fazer inicialmente uma indagação a V.
Ex~:-- um PaíS éõirio O nossO, c<:nTI a diinensão territorial
que tem, com a população que já tem, provada através
da sua história e_conômiCa, que toda a nossa expansão foi
feita pelo povo braSileiro, pelo homem comum, pelo
pobre. pelo homem pobre brasileiro, pois na busca, na
aventura da conquista de seu território, roi ele quem fez.
Não foram os imigrantes estrangeiros que fizeram a conquista do nosso território, mas o povo brasileiro, através
de nordestinos, de homens mesmo do Sul, que em busca
de melhores dias, [oram conquistando o nosso Pais.
Eu não sei se estariam ·na hora, sob o ponto de vista
politico, de haver um controfe da natalidade com fiil.s de
controlar a população brasileira, visto -que nós temos
-área e precisamo_s de poPulação para a conquista çie todo
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o nosso território, se 6 problema ainda não está ln:i<:fid_o
nos nossos desajustes .sociaiS, talvez nos nossos desajustes de natureza cultural e económica muito mais do que
numa política de planejamento familiar. Então, a pergunta inicial a que eu faria a V. Ex~ é a seguinte: se seria oportuno -sob o_ ponto de vista político, não sob o
ponto de_ vista de saúde, porque V. Ex~ fez uma exposição de como se controlar e administrar a natalidade de
pcs.c;oas que são, às vezes, portadoras de defeitos, de não
compatibilLmção para com a natalidade. Se num pafS
com a expansão necessáriã à -sua conquista terrítorial, ao
seu _des_envolvimento económico, seria conveniente _uma
CPI de_ _c_ontrole dQ Planejamento Familiar?

O SR. JOSÉ ARISTODEMQS P!NOTTI - Muito .
obrigado nobre Senador, pela pergunta que realmente é
uma das mais dificeis de contestar.
Eu iniC!ãria dizendo _que a nossa postura está muito
longe de ser um postura de controle da natalidade, mas
também não é uma postura de aumento populacional,
ou seja, a nossa visão- de planejamento familiar como
insfrumCi'lto de saúde é uma visão- vou ter de apresentar
um último slide- dos direitos individuais das mulheres. Se
as nossas mulheres têm acesso ao conhecimento e uso de
anticoncepção, achamos justo que as mulheres- ffiais
pobres têm o mesmo tipo de conhecimento e uso; se as
nossas mulheres po-dem escolher anticoncepCionais de
ucordo com as suas condições de sãude achamos justp
que as mulheres mais pobres possam também; se as nossas mulhere_s são aconselhadas pelos médicos em termOs
de anticoncepção, para retardar uma gravidez que vai ser
nociva para ela ou para o seu concepto, as mulheres mais
pohre.c; devem ter esse direito também. Esse tipo de postura, que é só possível com o planejamento familiar inserido dentro -de um programa de saúde, rião tem nada a
ver com o controle da natalidade, ou seja, essa postura
do planejamento- fumiliar como das ações de saúde é
compatível com· uma política populacional de aumento
da natalidade, assim como com um.a politica populacional de diminuição da natalidade.
Talvez essa pequena confusão que se faz entre uma
coisa e outra, é que tenham levado continuamente o_ nos-_
so País a não definir tainpóuco um projeto de planeja·
menta familiar, como uma poHtíCa populacional, que venha da vontade nacional, que venha das próprias neceSsidades do nosso País, como V. Ex' bem .coloco_u c.orn
um argumento poderoso, que é da manuntenção do território nãcional. O da_ ocupação de ãreas_ eu acr~scenta~_
ria outros: o própriO problema económico está ligado
muito mais ao mercado interno do que qualquer problema de exportação. Nós sabemos que os países que têm

um gran_d!!_ mer_cadº mt~Tn_o são__ patses ricos. O próprio
Japão e um país que é ri_co e poderoso,_ nãQ pel~ sua exportação, mas si~__pela__~~ilizaç_à?_~o ~u mercado i~ter
no.
DC-m"al-i~ini que é mu-ito -Ímportante e eu aproveitaria

flüi"[l-rhOStraYõ úJtTffiõ-:Siide- fazer uma diferença bastante
chml entre o que é planejamento familiar e 0 que é contn~l_e populacional, porque freqUentemente, neste Pais,
programas com objetivos de controle populacional, cujas motivações vêm de fora do_País, não são nem discuti-das neste País, se vestem com uma roupagem de planejamenta familiar e se dizem de planejamento familiar. Este
é um dos aspectos mais importantes que estã ocorrendo
gravemente neste País.
Eu aproveitaria a sua pergunta para um último slide,
aonde eu demostrãria algumas diferenças suti:i, mas muito g:rarides entre o que é controle da natilidadee o Que é
planejamento familiar. Não importa o nome, porque o
nome pode estar aqui ou lá, mas na realidade, quando se
quer fazer controle da natalidade, a preocupação é exclusiv<l cOm antiConcepção, distribuição maciça de pílulas,
inserção maCiça de DIU, ligaduras de trompas, -como se
_j-ª_Ilª _Jndia_-ª._J_r_QÇQ____Q_e_J:lm _rádiQ __Q~_pjJl:la,_~_ ~_s_iiTI_ por
diante. No planejamento familiar, a preocupação global
é cOm saúde e necessidades básicas, e não Só com o plancjamento familiar em sí.- -O cOntrÕle da natalidade tem preocupação com quantidade. Os r_elatórios têm que definir ã-qllantidade-de
mulheres sob o controle de DIU, sob controle de pílulas,
sob controle de esterilização; aqui, a participação é tam-~ém com qualidade. Aqui no c~ntrole da natalidade, não
se define prioridadeS. se dá l5iu para todas-as mulheres,
QU _se dá pílula para todas as mulheres, independente do
risco. Aqui, as prioridades são prioridades de saúde. O
uso dos métodos, em geral, nos problemas de controle de
natalidade, é restrito, porque isso barateia O custo do
programa. Coloca-se DIU ou pílula em todas as mulheres, ou coloca-se um anteconceptivo na ãgua de uma cidade para diminuir a natalidade, coisas__desse_ tipo, enquanto que aqui, no· planejamento familiar, existe Uma
açhtptação dos métodos às característica-s de cada mulher
e de cada fase da vida da mulher. Aqui, existe uma hi~er
valorizaçào das ações anticoncepcionais, como se fosse
umri panaceia, oU seja::- nõs temOs muitos-pobres, ã ma.:.
ncira d~ ~cubar Ç()m a probr~za é diminuir O número -d~
pohre:s. é" este o pen·samento do controle da natalidade, é
um_ pensamento Malthusiânico aqtii, -existe uin bom
equilíbrio do planejamento familia-r como um direito individual da mulher, com as demais atividades de saúde
na C1reu materno-infantil.
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Tcrminandu a resposta, o nosso programa, o nosso
projeto _está nessu área. Fazendo hso, nós podemos definir uma política de diminuiçà_o da população ou de aum:cnto da população, criando estímulos: se o saláriofamília aumentar sensivelmente, existe um estímulo global neste País pura as mulheres terem mais filhos, para as
famílias terem mais filhos, ou criando condições, porque
é mais du que sabido que quando se garante a sobrevivênciü da prole, isso por si só é um estímulo para que as
mulheres te~ham mais filhos.
O SR. PASSOS PORTO- 1: muito boa a resposta de
V. Ex•, porque vem juntamente definir a filosofia e ã
ideologia que deve presidir esta Comissão Parlamentar
de Inquérito, não é verçlade?
_
Veja V. Ex• de que no Brasil, quando se quer estimular
o controle de natalidade para diminuir a população, é
porque o Produ_to Interno Bruto é uma relação entre o
que se produz e o número de pessoas do País. Por ai, jã
vê .V; Ex• que se aumentaria o Produto Interno Bruto1 a
média, a renda per capita, se se diminuísse o número do
pohres, o que é um absurdo!
Mas eu gostaria de fazer ainda duas perguntas, jã que
somos poucos os Senadores aqui presentes. V. Ex• se deteve na análise da_ mulher como matriz do processo de
concepçUo. Eu lhe perguntaria: por que não uma palavra
sobre o homem, se deveria ser também esterelizado, e
n~o <1 mulher, quejú tem tantos problemas de saúde, no
controle do planejaniento familiar?

O SR. JOSe AR!STODEMOS PINOTT! - Tem
toda razão, nobre Senador. Eu acho que são resquícios
do nosso machismo lalino-americano, sem dúvida ne-nhuma. A idéia-- e a gente acaba sempre deixando de
lado isso, por uma inércia histórica e tradicional de que a
mulher é a responsável por isso - é de que o homem,
cada vez muis, possa ser responsáveL
Existe uma experiência científica que eXplica um pouco também esse fato: é de que os métodos anticoncepcio~
nais no homem são de evolução mais dificil do que os
métodos anticoncepcionais na mulher, mas j§ começam
a existir. Já existem várias tentativas nesse sentido e, na
nossa UniverSidade., nós indicamos - dependendo das
condições do casul - para a esterelizaçào, quando é nec~ss{Jria, tanto a yqsectomia~_q_uanto_a ligadura tubária.
Mas V. Ex•. tem tÕdã a rãzào. As vezes, até eu pes.soalmcnte me esqueço desse fato, pela tradição ·cultural nossa.
O SR. PASSOS PORTO- Doutor; eu gostaria de fazer cntüo a última pergunta, que seria a seguinte: V. Ex'
disse uma coisa que me deixou muito preocupado; é que
o uso de pílula para a mulher depois de 30 anos é nocivo.
Eu não sei, porque sou leigo, não ouço nos programas de
educ<~çào familiar da mulher, etc., nada que chame a
alençiio para o fato de mulher brasileira, após 30 anos de
idade, estar sujeita a uma série de doenças decorrentes
do uso da pílula. Não vejo nenhuma propaganda, nem
mesmo de p_lanejamento familiar. qutra pergunta que se
f<.tria é a seguinte: V. Ex~ falou ai muito no uso do DIU, a
partir justamente dessa idade, e eu me lembro que houve
uma campanha no Brasil tremenda contra o uso do
DIU, porque dizem que ele tem efeitos colaterais terríveis, fatais, ele teria sido usado em mulheres do Nordeste
que teriam morrido em conseqüência disso, porque ele
tc_!ll- efeitos _colaterais, criaildo__ doenças, et_c. Eu queria
um_:~_,r~~a~_ra sua sobre isso.
·

O SR. JOStAR!STODEMOS PINOTTI- Pois não,
Senador. Tanto o DIU quanto a pílula tem indicações e
éanlr?~i!l~i~açõe~ E._y __c.o~tumo _comparar, de_certa forma, que ser protegido por anticoncepção ê um pouco
como and<lr·de aviãO: a gente aCeita o -rísco de cair e mor~et; !J:laS _próéu_ta a fa-cifidade ~a viagem rápida e confortável: o·que u· gente-tem é que pesar em cada caso, em
cada situação, a taxa benefício-risco.
__
Eu diria que as principais contra-indicações da pílula
são exatamente essas: usar mais do que cinco anos;
quanto mais idade a mulher tenha acima de .30 imos,
maior !l probabilidade dela desenvolver doenças trombocmbólicas e cardiovasculares com o uso de pílula;
quanto maior quantidade de cigarros ela fuma, maior a
probabilidude também dela desenvolver. Portanto, essas
condições são negativas para o uso da pílula.
Agora. reUfinenJi;-ã-p"ífula tem sido usada foi-a dessas
situações_ porque, em primeiro lugar, há falta de edu-
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cação cm termos de planejamento fanüliar, falta de educaçãõ do povo, porque não existe um programa de plancjumento familiar oficial nu Sistema de Saúde, falta de

educação nas escolas médicas, porque planejamento familiar no Brasil tem sido tratado sempre como coisa tabu, ou seja, se faz escondido, e essa falta de educação resulta que os métodos são usados de maneira errada.

Por outro lado, tanto o DIU quanto a pílula, tem
contra-indicações, que são tão importantes e tão graves
quanto a pílula, mas são diferentes da pílula. O DIU não
tem nenhuma contra-indicação em termos de idade, pois
é um excelente mé.t_odo para a mulher usar depois dos 30
anos. Eu posso atê contar a história da minha mulher,
que usou pHula até os 30 e poucos anos, depois nós tivemos o nosso segundo _filho, colocamos um DIU, ela ficcu 7 anos comesse DIU; tiramos o DIU, tivemos o nosso terceiro filho, colocamos um outro DIU, com o qual
ela ficOu até os seus 39 anos, ai, resolvemos tirar o DIU e
ligamos a trompa. Então, ~?ia usou pílula, em alguns intervalos nós usamos métorlo_s de barreira, depois usOu
DIU durante dpis períodos e, no fim, ligou a trompa.
Quer dizer, não houve prejuízo dela com o uso de a_nticoncepção.

O SR. PASSOS PORTO~ E. o método biológico?
O SR. JOSE ARISTODEMOS P!NOTT!- Método
biológico _da abstinência perfódica? É um excelente método desde que o casal esteja -riiotiv-ãdo para ele, ou seja,
é um método que deve fazer parte do arsenal de métodos
que a gente oferece. Casais católicos que tenham a convicção que a abstinência periódica é o método mais
aconselhável para- não engravidar, convenientemente
instruídos, conseguem perfeitamente praticar a anticoncepção.
Eu estava conversando, agora mesmo, com o
Se~:retário-Geral do Ministério da Saúde, que me dizia
que ele sempre praticou -·e-ele disse isso publicamente,
eu posso dizer publicamente também- abstinênda pe-~
riódica e tem dois filhos só. Então, é um bom método,
nessas circunstâncias.
O SR. PASSOS PORTO-Eu faço essa pergunta a V.
Ex~. não para os Senadores que já estão fora de combate,
mas pum o- público. É uma brincadeira, Senador.
Os Senadores já estão fora de combate. Isso
especulação cultural. (Risos.)

~só

O SR~ JOSÉ AR!STODEMOS PINOTTI -

uma

N"ão ,_

verdade, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ciaudionor Rori~)- Dando
.continuidade, nós vamos ouvir a _interpelação do Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA - Prof. Pinotti, a sua
exposição confirma a sua experiência científiCa como
médico e como professor. Velho professor que sou, observei durante toda a sua exposição, além da coerência,
aquilo que é um dom do professor: despertar o interesse
dos s~us alunos.

O SR. JOSt ARISTOUEMOS P!NOTTI -

Nunca

tive alunos tão ilustres, senador.
O SR. ADERBALJUREMA- Certa-vez, quando-eu
dirigia uin colégio no Recife, aos 24 anos de idade, cheguei à conclusão que o professor que não desperta-a simpatia e o interesse de seus alunos. é um homem à procura
de uma vocação. V. Ex•_tem ~sua vocação definida_e respeitada em todo o País. Por isso, quero congratular-me
com a Presidência desta Comissão e Com o seu Relator,
pelo convite que fizeram a V. Ex~ para aqui comparecer.
Professor, o problema que V. Ex• abordou ~ntralíza~
se, sem dúvida, num outro, que é o problema educacional. Sem o auxílio da educçaão, esses métodos todos fracassam. Por isso é que eu pergunto: não acha V. Ex• que,
no Brasil, os Ministérios sãQ -umtanto estanque, ao invés
de agirem como Vasos omunic_ante_s?_ Por isso, muita coí~
sa que poderia ser feita atravês dos serviços de Educação, deixam para a Saúde e a Saúde não t~m instrumentos, não tem recursos humanos para isso. Veja V.
Ex•, para explicar melhor como eu encaro esse problema, é que criou-se um curso de biblioteconomia no Brasil. Então, se pinçam elementos que fazem vestibular
para serem bibliotecários:_ uril poDre rapaz, uma pobre
moça vai para uma biblioteca especializada em Medicina

ou cm Engenharia Eletrónica, quando devia se pegar um
engenheiro eletrônico ou um médico, e dar-lhe um curso
de 6 _meses de biblioteca.
Assim é o problema de Saúde na área educaçjgmd._ T~~
mos aí professoras, assistentes sociais, orientadoras ed_u. ca.cionais, que não têm nenhuma orientação nesse sentido. No entanto_,_ pegamos visitadoras-coitadas! - que
conhec_cm apenas uquela parte de Saúde_ e jogamos na
massa para cnslnür planejamento familiar.
_Assim, pergunto a V. Ex•~ já em São Paulo, desperta~
rum para essa união entre_ os serviços de Edl!caçào e Saúde?

O SR. JOSÉ ARISTODEMOS PINOTT!- Senador
Aderbal Jurcma. em _primeiro lugar, rhuito obrigado pelas considerações de V. Ex~. que muito me agradaram.
Em segundo lugar, a-pergunta e o comentário de V. E;\,-_
me dão oportunidade de __di:vidir um_ poUco a resposta.
Em priineiro lugar, analisar o cOmponente de Educação
para a Saúde que é _o fator -mais importante para a promoção de __ Sa_úde. Acho que umã pesso_a, 'Criança, homem, mulher; só mantéin a sua saúde quando ela está
educa_da no sentido de.ma_ntê-hi; mesmo a oferta de s_era
viços não ê tão importante quanto_ a educação da pessoa
n_o sen_tido._dc. sabe_r _como .tltilizá·los.__.h verdac_le _que_as
coisas têm que vir juntas: a _oferta de serviços e a
eQucçaà_o par~ _a suúde._E é verdade também que a E~u- cação..-pu-f',ca Saúde é uni cupftulo da educação eXtrema-:.
mente difícil. Se nós plantamos uma variedade de_ milho
num determinada região agrfcola_que dá 10% a mais na
colheita no fim do ano~ em poucos anos todos os agri_cultores cs.Wo plantando essa mesma variedade de milho.
Entretanto, Papa nicolau, por exemplo, que foi quem
inventOU o método da colheita da citologia do_colo uterino, na década de 40, portanto, há 50 anos 'ltrâs, que realmente previne a morte por câncer de colo, ou seja, diagnosticado nessa fase, não se morre dessa doença, aiilda
- -- --hoje não se conseguiu educar todas as mulheres a faz~
rcm uso desse sistema, nem nos Estados Unidos, nem na
Europa - muito menos, no Brasil.
Na Educação para a Saúde, existe uma técnica muito
i~po~[<i_nt_e, q~e -é .a ctíl).<;ão do _efeit!)_-dem.onstraç_ão,_?U
seíã;- ilós -téffio·s·que começar ofericenJo serviÇOs para
_que as mulheres, sejam vizinhas, tías, ou -irmãs, percebam que uma determinada mulher que teve um determinado diagnóstico precoce foi curada, continua vivendo
Com o marido e cuidundo dos filhos pór anos e anos. Ar
elas coiiieçitilúi percebei que alguma coisa de novo e de
bom existe naquilo. Então, esse efeito demonstração é
. uma coisa que se cria com a oferta de serviços. Assim, eu
a(_!ho _que o P!imeiro ponto da Educação p_ara a Saúde é a
·aícita adequada de serviCos. kmedida em que oferecemõs··a-dequadamente os serviços, podemos não só criar 6
efeito:demonstraçào,- como também passar a educar,
_ R~!J~duca~a_, 7'2- tem o_ que procurar. Se não criamos
apenas" ufna an-gústia, uma demanda que é reprimida
porque não tem onde buscar o objeto _demandado.
O SR. ADERBAL.JUREMA- Edr.iC<1(ê criar
sibilidudcs novas.
ü oK. JOSE ARISTODEMOS P!NOTT! -

posS~

Exalo!

Então, esse é o primeiro aspecto que sua pergunta me dá
oportunidade de demonstrar. O segundo diz respeito à
fragmentação dos serviços, particularmente de Educação
e .Saúde cm nosso País. Esta é uma verdade. No tstado
de São Paulo também não existe essa união. Acredito
que a Educação no Brasil está desvinculada da vida: informa, mas não se educa. Os projetas que existiram de
Educação vinculados_~ vida pU:fa _Ciclo primário esecund{lrio, no Estado de São Paulo, por exemplo, que foram
os projetos de ensino vocacional, foram considerados na
é]'>oca em que houve uma m!ldariça de reiime, -de 1__964
em diante, como educação subversiva: os Cursos foril.m_
fech<ldOs- c.-ãlgúrli;-d9s prOfesSorei for<irit a"tê: presos e, infelizmente, essa experiência não ·voltou e a Edücação
continua sendo muito mais iilformaçãO da Eçlucação
para vida. Quando se caracterizar -a Educação Coill,OUmã:
fqrma melhor de viver, acho que a Educação para a Saúde scr{l um componente importante do que se faz nas escolas, porque realmente é um absurdo não se educar
pura a Saúde nus escolus, inclusive u antiConcepção. Há
poucos dias; a filha de um amigo meu engravidou com
14 anos de idade, porque não sabia que coito levava à
gravidez. Realmente, coisas desse tipo ainda hoje aconte-
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cem! Essa fragmentação ainda_é mais importante, Senador, quando ela se faz no próprio setor de Saúde.
A_proveito a oportunidade para dizer perante esta plat_éia selelat que não consigo entender, até hoje, como as
aç6es _de Saúde em nosso País estão divididas entre dois
Ministérios. Realmente, é uma coisa absurdamente_ incompreensível no meu ponto de vista: não é possível que
o Mlnistério da Previdência Social detenrya a m~_ior parcela da verba p<tr<I Saúde neste País, quando o -Ministéri_o
da Saúde, que é chamado de Saúde, detenha uma peque-IHI parcela e, portanto, tenha um espaço de ação muito
pequeno. Es.s<l_é uma di_storção gravíssima, quando se diz
que o Ministério da Saúde é responsável pela prevenção
e o MJnis_térjo de Previdência pelo tratamento, como se
pud~sse se dividir prevenção-e tratamento, pois são coisas que vêm absolutamente _conjuntas. Então, é muito
"difícil se e.slubelecer _uma política de Saúde no País, enquanto dois Min_istériOS- dividem a responsabilidade da
Saúde.
A última consideração que a pergunta de_V ._E;.;,~ me dá
u oportunidade de fazer, Senador- e não quero perder
essa oportunidade ......, _é a própria conceituação do processo _d_e desenvolvimento._Acho _que se voltarmos as vistas para os últimos 20 ou 30 anos, o que significou desenvolvimento neste País, verificaremos que significou construção de grandes obras públicas, tentativa de saneamento económico, mílugre económico, nu coisas_ desse t_ipo
que hoje estão desmistificados, ordenamento ou saneamento politico, mas não significou aquilo que, a meu
ver, significa reulmcnte desenvolvimento_ num pafs
pobrc, que_é melhorar as condições de vida. E iss_o_se faz
através da prioríz.ação da. Saúde, d.a Educação e da alimentaçào. E _absolu_tamenle nece$sário que nessa crise
que, a meu ver, significa, fudam~ntalmente uma oportunidade, se procure mudar as prioridades, porque se não
se mud<tr as prioridades, _continuaremos do mesmo modo. O sctor Saúde carece de estímulo económico, de cstí·mulo de integração. O setor Saúde não é prioridade neste
País- o de Educação também não é prioridade. Se fos~
se, Lcríamos mais Jntcgr:1ção, mais aparte de fundos.
M_uilo_o_brigado pela sua pergunta.
O SR. ADERBAL JUREMA- Prol"essor-Pinotti, V.
Ex' re.<;pondeu completamente a minha indagação,
sobretudo quando, no final, fala da escala das nossas ne. cessidudes, onde houve_ uma como que inversão de prioridades, porque tivemos o mito do cimento armãdo. Sem
·dúvida, o complexo de inferioridade fez com que o Brasil
en\reredasse por esse caminho das obras-monumentais,
esqueCendo-se do dia-a-dia. No entanto, uma nação se
constrói no arn..:a-dia-, ürria "naÇão se constrói das pequenu~ coisas. Por isso, tenho sempre aconselhado aos ·mêus
umigos que se iniciam no Governo, para que façam as
pequenas obras. Essa _é uma _legenada que c_olou agora
em Pernambuco, con1 o atual Governador, porque todos
nós, professores univ_er:5itários- e ele_é também-:- insistimos nisso. De manei-ra q"ue qúero prestar minha homenagem a V. Ex• pois sua ·respoSta foi completa à minha
pergunta_.
O SR. PRESIDENTE (Claudionor Roriz)- Ma_is alg:uns dos Srs. Parlamentares desejam fazer uso da palavra'! (Pausa.)
Concedo a palavra à nossa nobre companheira Ana
Maria que nos- tem acompanhado em todos os depoimentos.
A SRA. ANA MARIA - Em primeiro lugar quero
cumprimentar o Professor José Aristodemos Píriotti, que
rioS brindou com essa brilhante exposição sobre o planejumento familiar. O que me chamou a atenção, em determiilüdõ-rfiO~Cnlo; foijustamente uma afirmação no sentido de qu~ n~o só o problema da anticoncepção-deve Ser
titendido no ~ístemu de- Saúde_. Parece que de tanto falarmos no planej:tmento familiar, de não o termos oficializado, parece~ nos quejií se tem a impressão de que se faz
mais pbnejamento familiar do que as demais ações ·de
_ Saúdt:, enqu<lnto que nem oficial o planejamento familiar é no Brasil, e nem incluído entre o atendimento de
S!-tú_dc, quundo se promove, por exemplo, a vacinação,
como se promove o pré-natal e quando se atende o prênata!. Aí, concordamos plenamente com o Professor José Aristodemos Pinotti, porque realmente parece que
esse é um problema d~ tabu _que já se arraigou de tal for-
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ma, que mesmo sem a existência de um planejamento familiar oficial, temos assistido permanentemente pessoas
ufirmarem que o Governo já está fazendo controle de na- ta !idade, que está querendo um programa de controle da
natalidade. Essa seria somente uma constatação que nós,
que <Jcompanhamos esse assunto, temos realmente obscrv<Jdo.
Uma outru questão que mech<~mou a atenção foi a colocação do Senador Aderbul Jurema com referência à
questão da comunicação de vários órgãos desenvolverem
programas de interesse do pOvo, de problemas na área de
Sa(Jde, como o planejamento farriiliar. Diante de toda_
es!'ia situação que o Professor expôs, fica ainda alguma
coisa que cu gostaria de ouvir sua opiníão, -comO Pe-SSoa
experiente na área, que inclusive já foi objetõ de uma- co:
locação de um ou.tro debatedor: como levar o homem
participar mais, a responsabilizar:se mais, tanto no aspecto moral, quanto no aspecto biológico do planeja---mento famili<lr?
Outro aspecto que às vezes me intriga é o que falta
para que o DIU seja incluído entre os anticoncepcionais
oficiaiS? PorquC pelo que me consta, o DIU ainda não
estC1 inserido entre esses_ anticoncepciOnais que são prescritos pelos médicos dentro do Programa oficial de Saú-

a

de.
Outro aspecto que causa uma preocupação muito
grundc é como atender a necessidade de planejamento
f.amiliar dos adolescentes? Como sabemos e como o próprio Professor disse, ocorre a gravidez na adolescência,
sendo essa gravidez indesejada. Diante disso, dentro dessas três perguntas, ainda gosturia de lembrar um outro
aspecto: é que o atendimento ao planejamento familiar
somente dentro do Sistema de Saúde, mediante o acampamento da ficha médica das mulheres que vão ao ginecologista, talvez seja por demais restrito, uma vez que
pessoas que nunca foram ao mêdicO, se não forem alertadas de uma outra forma, não terão uma ficha para -que o
médico possa dizer, "olha, essas aqui são pessoas que deverão ser acompanhadas". Deveria haver uma outra forma, uma outra maneira para que realmente as pessoas
recebessem esse atendimento sem discriminação, como
se atende as pes.c;oas que precisam fazer a vacinação o_u
quando têm que fazer o tratamento de prevenção do câncer, oferecer esse tratamento e, como hoje, muitas pessoas nilo sabem dessa cxistêricia, precisa haver um mecanismo para que isso se torne mais abrangente.
Com essas considerações, gostaria de ouvir tambêm a
opinião do nosso ilustre expositor sobre esses assuntos.
Muito obriguda.

SR. JOS~ ARISTODEMOS PINOTTI -

Muito

obrigúdo pela Pergunta, Sra. Ana Maria Meridonça,
muit:1 ricu e plena de várias oportunidades para
responde-la. Talvez não responda exatamente n::~ ordem
em que u Sru. colocou, mas tendo os itens selecionados
de uma maneira diferente.
Em primeiro lugar, o problema dos adolescentes. Temos alguma experiência com isso, porque há questão de
cinco ou seis anos um de nossos aSsistentes, ot-:]oão_
Luis de Carvalho Pinto e Silva, que trabalha na Universidade de Campinas, elegeu o assunto. "adolescente''
para sua área de interesse, inclusive defen-deu tese de
doutoramento nesse assunto, e continua trabalhando
com esse assunto, o que. me parece uma coisa muito importante, porque não usou os adolescentes como objeto
de sua tese, mas, sim, do interesse pelos àdolescentes,
nasceu a sua tese, que acho bastante importante em termos de pesquisa com mulheres, ou com humanos.
A conclusão a que se chega em relação ao atendimento
médico das_ adolescentes, não só das ações de contracepção, como de_ todo o resto, é de que elas precisam ser
atendidas em condições separadas. Na medida em que as
adolescentes são atendidas no contexto das demais mulheres, _elas mesmo acabam abandonando a atenção médica ou se segregando, e acabam sem atenção.
É absolutamente necessário que se entenda a mulher,
não como a mulher dos_ IS aos 50 anos, mas se entenda a
mulher também antes dos 18, no período da adolescência. e depois dos 50, no período da menopausa. São fases
muitos esquecidas da mulher, porque a mulher tem sido
muito entendida no perfodo fértil e pouco observada e
atendida nos perfodos que não são férteis, que são os extremos da vida.

Um outro aspecto que a Sr• colocou logo no começo;
sobr_e_o receio que se tem de que se diga que o Governo
já está encetando ações anticoncepcionais, etc., realrii.ente não está. Mas, apesar de não estar- e a comparação
que a Sr• fez com pré-natal é muito boa -, existe uma
porcentagem muito maior de mulheres cobertas com an~iconcepção, c;om dados que pude demonstrar e outros,
do que mulheres cobertas com atenção pré-natal. Na
nossa maternidade da Universidade de Campinas, mais
do que 40% das mulheres que dão à luz, não tiveram nenhuma atenção pré-natal, enquanto que 60/70% das mulheres têm cobertura anticoncepcional.
I,Jm outro aspecto muito importante do seu comentário foi em relação a uma comparação que me parece
ter sido feita no sentido de que, da mesma forma com
que s_e faz programas de vacinação, se deve também fazer
programas de planejamento familiar ou, pelo menos, de
informação sobre planejamento familiar, uma vez que o
Sisteffiã de Saú-de"- não está SUficíentemerite or8'a:fllzado
para dar atenção a todas as mulheres, e todas as mulheres têm necessidade do planejamento familiar.
Quase-que eu diria que um erro não justifica o ôutro, e
também diria que as duas coisas têm que se fazer ao mes- mo tempO,- qu seja, o Sistema de Saó.de tem que ser r~or
ganizado no sentido de privilegiar a atenção priináría,
onde se exercerão ações integradas de Saúde para todas
as mulheres e o planejamento familiar tem que ser inseridó denüo àe"SSe Corijilritõ de ações que se vai ·oferecer à
mulher. Chamaría a sua_ atenção .e recorriendada a leitura de um projeto que ainda não mencioneí aqui, nias
aproveito a oportunidade para mencionar, do_Minist~rio
d8 Saúde, que é o Projeto de Atenção Global à -Mulher ...

A SRA. ANA MARIA MENDONÇA -Conheço.
O SR. JOSt ARISTObEMOS PINOTTI - ... que
exatamente contempla isso. Esse projeto, ao meu ver,
tem uma Importância muito-grande". Entre outras razões,
por duas fundamentais: primeiro, porque ele considera o
planejamento familiar denfro do cOntexto -das ·ações de
Saó.~e. q:~e foí :toda a_ argumentação que _pi-acurei fãZer
aqui. SegUndO: pÕn.jue ele vai ser uma cunha na organização do SIStema, uma vez que ele privilegia a atenção
primária e organiza a referência e contra-feferência Para
as mu_l_h~res, q_u seja, u.ma vez que se organiza para as
mulheres, que é_a parte que tem maior dano da sociedade. mai_o_r _necessidade de atenção, por uma certa vizinhança, se organizarã a atenção infantiL Hoje, pela manhã, estou vendo que em Recife o programa começa, não
com uma atenção global à mulher, mas com uma
atenção global à mulher e à criança e, também, atenção
ao adulto. De maneira_que o fato de não existir um sistema de_atenção primária adequado no nosso País, - e é
preciso dizer que não existe -, a meu ver não justifica
_um autro_ecrQ._que seria o de fazer planejamento familiar
em sistema vertical.
Há dois itens aqui que acho que o Professor Aníbal
Faúndes que está me acompanhando, talvez possa respdnder melhor do que eu: o por que não da oficialização
do DIU no Brasil.
-o Professor Aníbal, que está muito interessado nesse
problema, principalmente por uma questão fam-iliar,
po~que a sua esposa tem muito interesse ni_sso, poderia
dizer dUas palavras sobre problema do homem dentro do
planejamento famil~ar: por que_f!_ão o homem,_ ou seja,
por ·que o homem não é tão chamado para o planejamento familiar?
O _SR. PRESIDENTE (Claudionor Roriz)- Convidamos o Secretário-Geral do Ministério para se fazer
presente um pouco mais à frente.
O SR. ANIBAL FAÜNDES - O Pr_ofessOr Pinotti
colocou muito claramente no infcio, de sua palestra, de
sua apresentação, como as razões pelas quais o dispositivo intra-uterinõ_tinha_sid_o deixado de lado oficialmente
no Brasíl, principalmente por ser-lhe atribuído um mecanismo de ação pós-fecundação, ou seja, um--mecãnisrrio
que seria chamado de micro abortivo.
Eu diria que nos últimos cinco ou seis anos, após
maiores experiências com o Dispositivo Intra-Uterino
ativo, que tem cobre, como o Professor P~notti colocou
durante a sua exposição, tem se acumulado evidências
muito claras d~ que esse método anticoncepcional com o
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cobre, esse mesmo método - o cobre é anticonceptivo,
independentemente da sua çolocação dentro de um dispositivo colocado dentro do útero- anticonceptivo tem
um efeito anterior à fecundação; como o professor Pinotti mostrou, esse fundamentalmente tem um aspecto
sobre os espermatozóides. Assim sendo e vistas essas evidências, esperamos que o posicionamento frente ao
DIU, especificamente o DIU com cobre, mude proximamente a nível do Ministério da Saúde- obviamente que
nós só esperamos, pois é o Minístêrio que tem de tomar a
decisão.
Também colocou-se aqui, durante a discussão, o
problema de complicações com o DIU; com os Dispositivos Intra-Uterinas, nas experiências iniciais no Brasil.
(Fora_do microfone -

inaudíveL)

O SR. PRESIDENTE (Claudionor Roriz)Concedo a palavra à Sr• Elen Maravalhas, da assessoria
do Ministério da Previdência e Assistência Social.
A SRA. ELEN MARAVALHAS -A primeira per·
gunta que faço a V, Exf diz réspeito a uma questão conceituai. Por tudo que tenho lido sobre o planejamento familiar nos últimos dois meses, não consegui detectar
uma diferença fundamental entre planejamento familiar
e controle de natalidade. Numa linguagem económica,
acho que planejamento familiar e controle de natalidade
não são, conceitualmente falando, bens substitutos, ou
seja, um não é substituto do outro, pois não se tem uma
opção entre planejamento familiar e _controle de natalidade:, partindo do_ principio que palnejamento familiar a
médio prazo leva a um controle de natalidade. Eu não
consegui ver uma diferença fundamental nisso aí.
Analísando também as estatísticas que me têm chegado às mãos, não vejo nenhum fantasma de explosão demogrãfica para o caso do Brasil. As estatísticas provam
que a população duplica a cada 30 anos. A nossa perspectiva para o ano 2000 está nessa duplicação em 30
a_nos, o mesmo_espaço de tempo. Como V. Exf aqui demonstr.ou que temos um de_clínio na taxa de fecundidade
e_um alto índice de mortalidade no País, não vejo como
uma a_ç__ãQ de controle de natalidade venha efetivamente
resolver, um problema crítico em nosso País, que é o desenvolvimento social.
De forma que por trâs dessa diferença de conceitos de
planejamento familiar e de controle de natalidade, acho
que existe uma intenção ou Uma ação. O J)lanejamento
familiar estaria mais afeto ou daria uma abertura maior
para a iniciativa pri"vada, enquanto que Q controle de natalidade seria restrito_ tão-somente a uma ação governamental. Essa é uma distinção conceituai convencionai;
pelo que tenho visto. Diante disso, eu lhe perguntaria: a
a_ssisteência médica deve ser privatizada ou não? É uma
colocação que vejo por trás disso tudo: a privatização da
medicina. Este o primeiro ponto.
Eu preferia substituir no caso de uma poHtica demogrãftca para o País, o nome ...planejamento familiar"
por um outro; jâ que a palavra é planejamento, vamos
planejar o social neste País; com relação ao desenvolvimento econômico, estamos no nível de país desenvolvido, em termos da classificação universal. Agora, em relação à questão social, nós aínda somos bem subdesenvolvidos, e a questão do planejamento ê planejamentO
social. Eu não vejo dõ desligado planejamento familiar,
que seria uma ação. Um programa de saúde maternoinfantil,_ este sirn,_!!!-J~S ele não ê uma ação unilateral, senão ele não se viabiliza; ele não tem viabilidade nenhuma, isolado de um contexto de planejamento social.
A ()Utr?- questã? é a sua posição relativa aos incentivos, _aõ_s benefícjos da Previdência Social, como auxílionatalidade _e salário-família. A sua colocação é de que esses benefícios_ estariam estimulando a natalidade e desestimulando _um plãnejamento familiar. Eu me permito
discordar um pouco aqui. Acho que esses são .direitos
adquiridos pela sociedade brasileria. Nós, mulheres não
somos culpadas da crise económica. Aliás, em todo o
período de crise J!Conômica, nós somos o sustentâculo,
nós é que estamos aguentando este País sózinhas. Logo,
não somos culpadas de nada.
·
De.forma que se nós conseguimos usar esse direito,
esse benefício de auxílio à natalidade que, para muitos
casos, como mães solteiras ou mulheres casadas, esse be-

Novembro de !985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

per ·ca(Jita aumentar, diminuindo o número de pbres.
longe disso. Mas, o planejamento familiar inserido com
uma entre m!Jitas medidas de Saúde, veiculadas através
O SR. JOSE: ARISTODEMOS PINOTTI- Permitado SiS_tema de Saúde o.fíc_ial, esse sim, resolve o problema
me um aparte, só para corrigir: eu não privilegiei ne- .social, ou ajuda a resolver o problema social. Eu acho
nhum incentivo. Eu disse apenas que controle da natalique não resolve sozinho, porque é preciso saneamento
dade é diferente de planejamemo famitiar e que para o
básico, precisa nutriçãõ, precisa moradia etc., mas ajuda
controle da natalidade se poderia usar, se se quiser dimi,
a resolver.
nuir ou aumentar a natalidade, o aumento de incentivo
A diferença entre planejamento familiar e controle da
para aumentar a prole ou não. Não sov a fa"vor, nem
natalidade para mim- é muito visível Apenas, o que
contra isso.
· - acontece, como demonstrei com aquele último slide, é
que uma coisa se fantasia de outra freqUentemente.
A SRA. ELEN MARAVALHAS- !:'.porque vejo a
sociedade se manifestar nesse s.e.ntido; muitas pess_oas
A SRA. ELLEN MARAVALHA- Uma questão de
têm ido oontra o salârio-família, a· auxílio-natalidade,
grau.
como ·elementos incentivadores da natalidade no País,
O SR. JOS~ A •.. P[NOTTJ-, Exa,to. Mas, é-visível não
·enquanto o que se era deveria fazer um controle de natano nome, mas nas ações. E um exemplo de Cjue planeja~
lidade eficaz. V. Exf me desculpe, porque eu não havia
menta (am iliar pode não ser con~rple da natalid~_Sle, é
entendido bem_a a sua colocação; assim como não entendi também a sua colocação com relação a esses paga-.
que quand? se faz planejamento farrliliar com critérios
de saúde, se dinilnui a natalidade, mas pode- também dimentes das unidades de serviços que têm coloca-<_Io mau
-mli1Utr_"ã"_1)1()"[·61i<f:ade i_nfa~til~ e·diminuindo a_mortalidaatendimento médico. Essa é uni.a colocação séria co~m re;::
\ação ao meu Ministêrio.
- -de infantil e a natalidade, pode haver atê u~ equilíbrio
dª tax.a de fec,u_n.didade e do cres,Çiinento po'pulacional,
Uma última pergunta com relação a médico-paciente;
ou -seja, -o plai-tijalneniõ~ rammar é considerado como
e eu me coloco como sua paciente: qual a alternativa
uma necessidade de saúde e como um atendimento ao dipara uma mulher que não se dê bem com nenhunl.!"uétoreito indiv_idual, não como medid~ controlista, O controdo anticonceptivo, ou seja: a pflula lhe provoca efeitos
le da natalidade pode se exercer de.acordo (:Om uma polícolateraiS sérios,-como os cardiovasCulares; O DIU, apetica dembgráfica -do País, e eu acentUei muito claramente
sar de V, Exfs afirmarem aqui que não há nenhuma resque precisa ser definida dentro do Pafs e não fQra dele.
trição com relação ao mesmo, digamos que há uma reEssa política demográfica pode usar _estímulos .. Eu
jeição por parte dO organisino da mulher com relação a~
lembrei apenas, como um exemplo, o estímulo do auDIU; o diafragma, eu confesso que desconheço- dos
mento do auxílio natalidade, para estimular _o_ aumen_to
métodos anticoncenptivos é o que menos conheço; é-clada prole, etc.
·
ro, talvez as pessoas não tenham acesso - o diafragma
seria uma sOlução no caso de uma rejeição do_ DIU, E no
Quanto àquele caso da mulhef. que não pode ~sar pflucaso em que o organismo da mulher rejeitar to_talmente 9
.Jas porque tem efeitos. Colaterais, tem restrições ao uso
método anticoncepcional, a ligadura de trompas seria
do DIU, não conhece o diafragma, é óbvio Que tem souma solução ou não? Por último:· há uma pressão social,
lução_ par<l ela, sem duvida nen_h~~a. Nã_o ~6_~e pode dar
que foi levantada no Encontro das Mulheres do PDS,
a ela o__ conhecim.eOto do diafrãgmã, que é um dos méta-··
com relação a se a ligação de trompas deveria ser uma
dos maís usados, 'por exemplo, riõs países nórdicos, que é
operação que o INPS cobriria, se deveria ser instituciolm1-método bastante efícil.mte-quando cOnVenientemente
nalizada de certo modo. V. Ex' veria algum custo social
utilizado._junto com geléias espermicidas. Aí vem um
sério Com isso?. Parece-me que V. Ex:', se colocou com
pouco o que a Dr' Anna Maria estava dizendo, da partirestrição, em termos à ligação _de trompas. Não quero dicipação do homem, que p-ode usar condoo, que é ~in mézer que seja contra, mas tenho estatísticas que provam
todo, quando bem utilizado, bastante efici~nte, e vem
que o grau de satisfação da mulher após a ligadura de
também toda uma gama de metodologia nova, que ~â
trompas, é alterada. Por isso, parece~me que a· opção
aparecendo. J~a Universidade de Campinas, por exempara nós mulheres, com direito à nossa sexualidade, aciplo, nós temos uma investigação dirigida pelo Professor
ma de tudo, tem que se diferenciar na sociedade que nós,
Faúnde, com um novo método que jâ está em fase de
mulheres, não somos animais tão-somente procriadores,
pe.<>quisa em humanos, jâ passou por todas as outras famas temos_ di~ito à nos!,la sext~alidad~, acima de tudo.
ses de pesquisa, que é um anel vaginal, que se coloca_na
Nós conseguimos direitos na sociedade. Esse -ê-também
vagina da mulher durante o período entre uma e outra
um direito nosso, como mão-de-obra especializada, ou
menstruação e que previne realmente a fecundação. 1::
não, que sustenta e_ssa socieda_d_e_.
um anel que, em cantata com a vagina desprende os horV. Ex.' v_eria algum custo soçial, algum problema com
-mónios dos ester6~des_, mas com uma vantagem sobre a
relação à prolação, a institucionalização da ligação de
_p0ula,_ porque os esteróides não passam pelo ffgado, mas
trompas? Parece-me que no momento, pelas estatísticas,
vão direto para a circulação geral. então, os efeitos sea mulher, no seu período mais consciente, é que deve se
cundários são mUito menores. E _há vários outros. mêto~
definir, porque- no rri'õmento em que ela foi operada, era
dos alternativos, ou seja, essa mulher se entrar em contaonde os índices apontavam o 111aio_r grau de insatisfação.
to com um serviço que atende como um todo, que tenha
Era só isso. Muito obrigada pela posição democrática
a disponibilidade, não só em_c_onbecimento, mas ao acesdesta Comissão.
'
so-.:aO uso dos diferentes métodos anticoncepcionais, terá o seu problema resolvido.
O SR. PRESIDENTE (Claudionor Roriz) - Conce-_
- Quanto ao problema da institucionalização da laqueado a palavra ao magnífico Reitor~ Jqsé Aristod~!llOS _Pidura e da _esterelização, é evidente que eu sou a favor, tonotti, para responder às indagações.
talmente a favor, porque só institucionalizando é que se
pode regulamentar, No momento, por não estar instituO SR. JOSIO ARISTODEMOS PINOTTI - Muito
cionalizada, obviamente não.deixa de ser feita, é feita à
obrigado pelas suas perguntas, Sr' Ellen Marava\ha.
. larga mão. Mas, não é regulamentada, ne'!' tem a fiscaliVou tentar responder uma a uma, de uma forma concisa.
zação so_cial e, muito menos, ·a fiscalização do Governo.
Em-primeiro lugar, não hâ nenhum fantasma de exEntão, a institucionalização permite criar regra~ para
plosão demográfica, Procurei demonstr_ar desde o coque a \aqueadura seja feita quando tem indicação, e não
meço que não hâ. Pelo contrârio, nós temos é um decrésfora das st,~as próprias -indicações.
cimo populacional evidente, comprovado com números.
Finalmente, o pagamento por US, que é um problema
Em segundo lugar, realmente não se pretende resolver
extremamente confiit_ante, mas eu voltQ.a me posícíona_r,
problema social com planejamento familiar, e quase que
acho que ele propicia graves distorções no Sistema de
eu
toda a tônica do meu pronunciamento foi essa. Eu atê
Saúde, porque se está querendo exercer uma Medicina lime referi contrariamente àqueles que pretendem resolver
beral aonde, na realidade, ela não é liberal Eu entendo
problema social com planejamento familiar, 0.\1 seja, que
por Medicina liberal, aquela medicina em que o médico
têm uma posição totalmente distorcida, no sentido de
monta o seu consultório, a.ssume os riscos econômicos e
que tem muito pobre e, diminuindo o número de pobres,
sociais das suas açÕes, faz o que quer, cobra como quere
aumenta a riqueza. Até um dos Senadores que estâ aqui
ganha pelo que faz. A Medicina social;-a Medicina libepresente, disse que a forma mais distorcida era a renda
nefício tem a sua razão de ser, Acho uma posição muito
distorcida com relação ...
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ral qoloc_ada dentro do INAMPS, é uma Medicina liberal amputada de _uma parte importante, ou seja, o médi-

co não está colocando lá o seu consultório, mis ele está
usando os próprios do INPS para exercer uma Medicina
liberal, que não é liberal.
Por ou-trO lado, as _dOenteS freqiientadoras do
INAMPS não têm o poder de crítica e de cobrança que
têm as doentes que freqUentam os consultórios privados
da Medicina· [ibera!. E, infelizmente, o pagamento por
US tem criado indicações desnecessárias de procedimentos médicos. Isso é uma coisa muito grave que estou falando, mas estou falando com todo o peso de que estou
dizendo a verdade. lsso não quer dizer que o médico não
deva ser bem pago. Eu acho que o médico é muito mal
pago neste País, é importante que se diga, ao mesmo
tempo, e _que precisa sei:- inelhor pago, Mas não é contra
a quantidade de pagamento; é contra a Torma de pagame.nto que está sendo_ feita, a forma está errada. Mesmo
porque o pagaÕiento" pOr US privilegia as ações curativas
em detrimento das açõe~ preventivas. Não conheço nenhum pagamento por US por ações do tipo colheita do
Papa Nicolau, atenção primãiia, pré-natal etc. Mas, eu
conheço pagamento por US, por cesária, por apendicectomia, períneo, por ariiidalectomia e outras coisas desse
tipo. Então, o eStírilulo eçonômico- nós estamos_num
País que obedeçe a estímulos econômicos - se faz no
Seõiido de distõrCer as ações de 'Saúde, quando se usa o
pagamento por US. Tenho certeza que o Ministro Beltrão é contra essa _forma de pagament'?.
·
A SR' ELLEN MARAVALHA- Mas V. Ex' nàose
posiciolfou com relação à privatização da Medicina.
O SR )OS~ ARISTODI;MOS PINOTTItariii-de entender um pouco_mais a pergunta.

eu gos-.

A SRA. ELLEN MARA VALHA - Eu- entendi assim: que o planejamento farriiliar daria uma maior pene. tração para a iniciativa príi.ráda, enquanto que o controle
da natalidade~ llssim supostO, restringiria a ação privada
ef!l beneficiO. da ~ma ãção fiscal.
O SR. JOSIO ARISTODEMOS PINOTTI - Acho
que não. Deixe eu explicar melhor: é exatamente ao con~
trário, porque o que se está propondo nesses argumentos
que tentei colocar, é que o planeji:imerito familiar seja englobado oficialmente pelo Sistema Público de Saúde.
A SRA. ELLEN MARAVALHA- Mas, isso não seria só restrito a -um planejamento farhiliar, e sim a um
Programa Nacional de Saúde Matemo-Infantil. Eu prefiro esse nome comprido a esse nome restrito, que toca
um ponto, assim c-omo se nós fôssemos causadoras de
qualquer distOrção social ou crise econômica, quando
não é o fato.
Qual a posição de V, Ex.• se fosse passada no momento
uma política - eu acho que deveria sair uma política
nesse sentido. uma política demográfica, que é o que se
está pensando no Governo agora -com relação à ação
privada? Não gostaria de particularizar, mas como veria
o c-aso da BENFA_M, por exemplo?
O SR. JOS~ ARISTODEMOS PINOTTI -Sou totalmente contrário. OS argumentos foram os básicos do
meu depoimento. Eu tentei demonstrar que é fundamen~
tal que o -piarlejamento familiar se faça_ dentro do Sistema Oficial de_ Saúd"e, em conjunto com o atendimento
das demais necessidades básicas da mulher, e não por
uma agência privada que tem como objetivo principal,
senão às Veze~.- único; o phinejamtnto familiar.
A SRA. ELLEN MARA VALHA - Essa a colocação. Daf porQue -eu falei em privatização em seritido
mais amplo.
Gostaria de dizer que tive conhecimento, outro dia,
que a Secretária de Saúde do Estado do Cearâ, rompeu
um convênio com a BENFAM porque descobriram que
a pílula anticoncepcional engordava. Então, na falta de .
outro tipo de alimentação, resolveram distribuir antiêon~
cepcional para seus filhos, porque só assim eles conseguiram ficar um pouco mais gordinhos.
O sR: ALMIR .PINTO- Mas, eu não tinha.conhec;imento até aquela notícia, de qualquer convênio da Se;cretária de Saúde dQ Ceará com a BENFAM. Sª'bia do
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Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, mas, se houve, foi
lizar, é hora de se controlar, é hora de se regulamentar e,
coisa recente.
d~;:pois, que funcione como hospitais privados ou como
Agora, o que eu acho- é que sem ser demógrafo, fico
públiCO: maSC)ue5e dê um ãtendimento integral inclliiridia a dia _mais confuso e teria q.ue mé assessorar muito
do plaiiejamento familíar, que hoje estã fora do Sistema
bem - que vejo aqui duas representantes do sexo femide Saúde como um atendimento oficiaL
nino, e mais Uma, que e·stá cõrhparecendo como repreO SR. PRESIDENTE_(Claudionor Roriz)-:- Dando
sentante_Qg Ministêrio-aaPtevidência, a_professora Ana
continuidade, nó~ queríamos ordenar para poder chegarMaria, que foi uma das nossas belíssimas depoentes mos
a uni raciocínio para o trabalho.
eu, então, teria que recorrer a essa gente, porque o conSe a companheira tem mais alguma coisa a_ dizer, eu
trole familiar, pelo que estou entendendo e já tivemos
gostaria
que fosse rápido, porque nós temos o final.
ocasião de deiXar bem claro, a· planejamento familiar é
uma opção democrática do casal.
-- A SR.-Á. ELLE!--(MARAVALHA- (Fora do miCi-0fone.) ... nesse sentido, que dê condições à mulher, ao diVou me estender, vou ocupar um pouco do meu temreito à sua sexualidade.
po, porque senão, perco o embalo e vou me perder.
Agora, para que a iniciatiVa prívada atú.e neste setor.-·é
Nós temos tido aqui vários depoentes e o que se dizê o
preciSSJ cautela. Aí, eu acreditaria que para isso, seria neseguinte: o controle familiar -é uma coisa do EStá.do, é
cessârio-~~a ~o_~j~~ã_o q,ue fiscalizasse essa a:ção.
obrigatório. E cíta-se O caSo da China, do }:laquistão, d~
lndia, onde não pode, se tiver filho vai preso, vai sofrer
A SRA ANA MARIA- Para isso é que defendemos
penalidade, etc,
a oficialização: para que esse controle possa existir.
O planejamento familiar acontecerá se o caSal quiser
planejar o núme_fO de-filhos., isto é, não é uma coisa obriA SRA. ELLEN MARÁVÃU-{A ....:__Está certO, nias
se-nipfe corirCatúela:---gatória, ·mas opcional e muito democrãtica:-Este é õ
problema do oontrole e do planejamento: o planejamenO SR. PRESIDENTE (Claudionor Roriz)- Eu queto é opcional e o controle é obrigatório.
Vou parar aqui, para deixar que a Professora Ana Ma- ---Tia comunicar que o centro das respostas está direcionado
ao nosso depoente.
ria possa fazer as suas perguntas. Depois, continuarei
Dando continuidade, vamos ouvir a palavra do comsobre o DIU e QJ,ltra_s,_cQisas mais~
panheiro Relator. Antes, porém, para uma questão de
ordem, ouviremos o Sr. Mozart.
O SR. PRESIDENTE {Ciaudionor Roriz)-:- Corice_--_~
-OSR.--MO~RT~- A Dr• EWên-attt·iriõU-qUe o Pro.: .
fe~or Pil"!otti, e depois ~enerãt_IZ-~-u--;-dísS_e-os-srs._- a_quipresentes, que o DIU não- tem Contra indicações. O DfU
tem uma enorme quantidade de contra· indicações. e por
isso é que nós, inclusive, estamos estudando Q aspecto ligado à supervisão médica da sua utilização. Quando se
fala na atividade de_ planejamento famili;tr, num progr~
ma de assistência ip_t~gral à mulher, nós téf!1os_gue_c(JtlSiderar significativo que não temos que escolher mêtodos,
ein cada um programa escolher métodos, Vai-se usar o
método A, B, ou C, - isso _quem vai dizer, é a coilâ_ição
específica da mulher, a sua necessidade, a signifiCaÇãO
que ela possa dar esse a esseJato. Portanto, devemos esquecer esse negócio de qual o método indicado. O Minístério recome.o.dJl que método? O Ministério não recomenda método nenhum, porque quem vai dizer é a relação entre a mulher que dele necessita e o ServiÇo ·ae
Saúde que cabe orientâ-la no contexto global e a atenção
que tem que ser prestada a ela.

do_ a palavra à companheira Ana_ Maria, que tem ma~ ai- ~
guma coisa a ser esclarecida.
A SRA. ANA MARIA-- Então, a impressão que se
tem quando um fala, outro fala, é que neste País não
existe Sistema de Sa.:C!d~_,_ porque chega um instante que o
planejamento familiar que não foi oficializado, que não
tem controle, está sendo sem reg_ulam_e_ntação, parece
que ê a única coisa que se faz. ·
_- __
Acho que seria muito bom que se colocasse cada coisa
no seu lugar. Existe, no País um ~ístema de_ Saúde que,
atendendo bem ou mal, atende a população e, aliáS, uin
Sistema de Saúde bastante _grande. Evidentemente, ele
não está atendendo na forma ideal, mas ele já ex_iste.
Dentro -desse_Sistema_ de Saúcle_, ê claro que dev~ hav_er__
atendimento a toda a população, ind_isciplinadamente:
homens, mulheres, adultos, criailças e idosos. Dentro
desse Sistema de Saúde, uma série de atividades estão regulamentadas, estão oficializadas e estão com o controle
do Sistema. Ocorre o seguinte: que o planejamento familiar não está oficializado, não tem o controle e não tem a
regulamentação através do Sistema de _S_aü_de._ Então,
tem que ficar muito claro, que quando se defende_o_ planejamento familiar, quando cada mulher_ defende 9 planejamento fãmiliar, ou outras não defendem porque não
estão entendendo a dimensão ou as particularidades de
cada coisa, está se defendendo que seja eliminada uma
discriminação contra a mulher, porque como todos sabem, o ônus maior aqui no Brasil, como em toda a parte
do mundo, o ônus maior da concepção, o õnus maior da
gravidez, do parto, é da mulher mesmo - em termos sociãiS eSte ónuS tem sido da mulher.
Ora, é incrível como isio tem sido discríminado, porque atê hoje não se estudou e não se sab~ que tipo de
DIU pode ser usado~ j_á__se estudou, já se pesquisou e já
se tem vacina para quase tudo, mas o DIU está paralisado e não tem um_ª r_~_l-ªmentação para que seja usado.
Ora, ê uma discriminação que não haja uma oficialização para que seja regulamentado, para que se controle
e para que a saúde da mulher seja protegida.
Bem, aí nós chegamos a uma outra questão. Seria privatização do planejamento familiar? Oficialização significa que só o Governo jjóde fazer.
Meu Deus! Os hospitais estão aí. Existem hospitais
privados, existem hospitais oficiais, existem clínicas que
oferecem apenas serviços em determinadas áreas.
Ora, planejamento familiar não pode ser visto como
um fantasma que não possa ter um atendimento privado
nesta área. Claro que deve poder, mas claro que antes
disso, ou mesmo que não tenha sido feito antes, que agora se oficialize, para que se tenha controle, para que se
regulamente o planejamento familiar, eu acho que não é
hora de se discutir mais-se deve ou não.~ hora de_oficia-

·~

O SR. PRESIDENTE (ClaudiQnor Roriz) - Muito
obrigado.
·- · Côntinuàndo, vamos ouvir a p-alavra do Relator, Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO- Inicialmente, quero felicitar
o Dr. José Aristodemos porque na verdade ele se constituiu, dentre os depoentes, -que aqui estiveram, em um dos
mais brilhantes, esclarecendo os programas que na verdade necessitavam ser esclarecid_os, principalmente porque pessoas novas compareceram à esta Comissão e interrogar~m S. Ex•_so_bre aquilo que lhes causavam dúvidas. Mãs,-na verdade: q·uarido·-peguei a PalãVrã da ilustre
jornalista sobre a questão do controle, do planejamento
familiar, dos métodos agora indicados, dos prejuízos que
poderão causar à saúde da mulher e atê mesino do homem, sei que um único método não é prejudiciãl: é aquele quando a mulher é regular, e utiliza os métodos naturaiS. Mas acontice que esse planejamento, esse método
natural preconizado pela Igreja, dificilmentes é concebido pela classe menos favorecida, pela classe sem qualquer instrução.
Nós tivemos o cuidado de, quando instalamos esta
Comissão - e isso tem sido discutido aqui - ver a relação entre·o problema de saúde que envolve o problema
de planejamento familiar, e o problema educacional, a
falta de informação. Nós tivemos o prazer imenso de jâ
termos ouvidos aqui S. Ex•, o Ministro da Saúde, S. Ex•
a Sr• Ministra da Educação, e por outros Ministros ·que
aqui passaram, como o de Assuntos Fundiários. Já foram convid_ados o Mini~tro da Ju_stiça, o Ministr<? c(a
Previdência Social, o_ Ministro do EMFA, poique nós
sabemos da alta. população militar do País. Cori-J. -isSo te-
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mos tido uma gama de expositores que facilita, o mais
passivei. a ação do Relator, que na verdade se confessa
um· homem não especializado no assunto, mas um médico provinciano. Somos três médicos, todos do interior,
constituindo esta Comissão: o Presidente é o Senador
Mário Maia, do Acre, o Senador Claudíonor Roriz, que
ê cearense, mas radicado em Rondônia, e eu, médico do
Ceará há muitos anos. Há querenta e sete anos que conheço muito bem o problema do sofrimento das pobres
mulheres interioranas. Só estudamos o problema da explosão demográfica olhando praticamente só o CentroSul. A explosão demográfica_existe no Nordeste, e é perigosfssima. Nós sabemos que São Paulo não tem explosão demográfica_, e está regularizada.
Há poucos dias, tive a oportunidade em dizer que
numa enquete feita na cidade de São Paulo, sobre quais
as mulheres que gostariam de fazer o planejamento familiar, pareceu uma taxa de 70%. São mulheres instruídas,
são mulheres alfabetizadas, que conhecem justamente o
perigo de procriar só por pocriar, esta ê. que é a grande
realidade. Eu sei que o Brasil é imenso, como imenso é o
Canadá. Mas como se está fazendo a ocupação do CaDadá? Com uma população economicamente produtiva,
esta é que é- a-grande realidade.
O que nós vemos ai- não podemos fugir à realidade
--é-que poucos produzem para muitos consumirem. O
cuidado que nós temos especialmente com o problema
da regularidade do planejamento familiar é mais por áreas: é o Setor NorteJNordeste e o Setor Sul. Isso é que
deve acontecer. Não é que a pobre mulher do Norte ou
do Nordeste não tenha o direito à sua sexualidade, ela
tem. Mas ela, coitada, não está muito por dentro deste
ãSSUhto, como já tenho repetido aqui, elas dizem mesmo
que é o único divertímento que Deus deixou para gente
pobre, foi esse. Isto é uma realidade, insisto nisso. Falase da BEMFAM, mas até que seja atribuído oficialmente
ao Ministério da Saúde, o planejamento familiar no Brasil, a BEMFAM é que alnda tem feitO alguma coisa, temos que reconhecer isso. Na verdade, ela não pode contar, pois não é um órgão ofic[al, recebe apenas uma subvenção externa pam·o trabalho que ela executa no Brasil
com técnicas, com pessoas mais ou menos orientadas.
Quanto ao problema DIU, decerto essas pobres mulheres não foram muito bem instruídas - monitoras - e
podem correr o risco de estarem perfurando úteros a
toda hora com introdução do DIU. Tenho sempre feito a
pergunta se o DIU êou não abortivo mas agora está bem
explicado, depois do DIU de cobre. Assisti, erri Porto Rico, mulheres que colocavam aquele DIU comum, engravidarem e, naquela ocasião, a filosofia era que devia retirar o DIU para que a gestação continuasse. Hoje, ê o
contrário: deixa~se o DIU para não provocar o aborto.
Tenho visto radiografias de úteros grandes com DIU,
mas agora, com DIU de cobre, como foi muito bem explicado na exposiÇão do Professor Pinotti, nós sabemos
que' o risco é principalmente colocar-se esse DIU, não
podendo ser por qualquer pessoa. Daí eu achar que depois que o Ministério da Saúde estiver devidamente autorizado e esta ComiSsão ê Cxatamente para oferecer
subsídio a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República- deseja na verdade mudar a política de planeja~
menta familiar, fazer um planejamento opcional, como é
natural, porque não ê o controle que ele quer fazer. Isso
de\le ser supervisionado pelo Ministério da Saúde, através de quem? Pelos Postos de Saúde, para quem não possa depois dos trinta e cinco anos, usar a pílula, usarem o
DIU, que tem os seus inconvenientes, as suas contraindicações~ E só quem poderá saber quais as suas contraindicações, não é a mulher, mas o médico, aquele que vai
assisti-la, que vai fazer a introdução daquele artefato
dentro do seu organismo. 1:: uma coisa muito séria.
Anotei aqui várias coisas, mas o Dr. Pinotti (oi de uma
abrangência muito feliz na sua exposição. O que eu queria citar mesmo é justamente isso, porque o Senador Passos Pôrto falou sobre os métodos naturais, mas esses métodos, só para mulheres que tem alguma instrução. Existe o Método Ogino-Kanauss, e um outro_ que é um tanto
ridículo, porque diz que ""se não entender procure um
instrutor". Qual_ é a mulher do Tocantins, que não sabe
bem quando está transparente, quando está opaco, ou
leitoso, vai procurar um instrutor para dízer se está ou
não na hora do perigo?
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Nós temos de nos conscientizarmos que essa política
de planejamento familiar compete ao Ministério da Saúde. Na verdade, com essa correlação da educação, da informação, que é muito importante. Mas sabemos que
tudo isso depende da educação do povo e da informação
que esse povo possa ter.
Quero, nobre Professor, parabenizar V. Ex•, porque'
foi um momento muito grato para riós a sua presença,
numa conferência muito bem feita, dados perfeitos e, isso, estou certo que irâ ajudar muito a esse humilde Relator no trabalho que terã que fazer com aquela responsabilidade que eu não desconheço, porque eu sei que desta
ComissãO nós teremos que fornecer ao Senhor Presidente da República, dados primorosos.
Sei que desta Comissão, nós teremos que fornecer ao
Governo da República dados primorosos. Acredito que
ele já os tenha, porque eu sei que o Ministério da Saúde
tem jã os técnicos elaborando um trabalho muito bem
feito. nO qual SUa Exécelência, o Senhor Presidente da
República, possa se basear para dar uma política de piaM
nejamento familiar ao Brasil, de consenso - é a palavra
em uso - e que, na verdade, nós não cheguemos a uma
luta entre o pensamento liberal do povo e qualquer distorção mais perigosa para esse- mesmo povo.
O SR. PRESIDENTE (Claudionor Roriz)- Para enM
cerrar, eu pediria ao nobre Reitor, para que a gama de
conhecimento desta Comissão aumentasse ainda mais, a
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opíniào do nobre depoente, porq~e_esta Comissãõ-é de
investigação de problemas vinculado ao aumento populacional brasileiro e, nesse momento, nós acabamos de
assistir, uma das facetas que é o controle da natalidade,
ou ·qualquer outro termo bem colocado que lhe seja posto. Gostaria de perguntar ao nobre depoente qual é o posicionamento que ele acha em cima da política econômica que o País atravessa? O que é que o depoente também
tem a nos acrescentar em cima da imigração e da migração, da industrialidade descentralização do CentralSul para outras partes do Pafs, para formação de novos
pólos habitacionais pela renda percapta, enfim, por uma
gama de outros posiciOnamentos que, nó contexto geral,
tenho a certeza que o nosso Relator irá propor à Presidência -da República uma polftica demográfica, quer dizer, uma política de demografia em cima de todos os
contextos generalizados, e não especificamente em cima
do controle·.da natalidade. Eu pediria, ao nobre Reitor
sua opinião em cima desses po~cion~mentos.
O SR. JOSÉ ARISTODEMOS PlNOTTl - Muito
obrigado por essa oportunidade, Sr. Presidente Claudionor Roriz. Eu acho que posso responder de uma forma
-muitO- Sintética a sua pergunta. Eu responderia dizendo
que o primeiro pOnto, e talvez o mais importante, é nós
acordarmos para o fato de que este Pais precisa ter uma
política demogrãfica, porque ele não tem. Uma política
demográfica que conclua claramente se nós precisamos
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aumentar ou diminuir a população, que conclua claramente se esses problemas são iguais, -como bem disse
o Senador- no Sul, no Norte ou no Nordeste, porque
eles são completamente diferentes, que conclua claramente sobre os problemas de imigração e migração, e
que essa política seja definida e aplicada dentro do País.
p grande risco Cfue nós estamos correndo no vazio d_e
uma indefinição de uma política populacional, é de que
nós estamos sendo vítimas de uma política populacional
imposta de fora para dentro do País, com interesses que
seguramente não são os nossos, os interesses nacionais.
Eu acho que eu respondo por aí.
O SR. PRESIDENTE (Claudionor Roriz)- Nobre
Reitor, realmente essa era a resposta que nós estâvamos
a necessitar, para a complementação desse dia.
Em nome da Presidência, agradeço ao nobre Reitor
por tudo o que nos foi dado para o aprimoramento dessa
documentação toda que será encaminhada à Presidência
d-3 República.
Convidaria a todos os presentes para que compareçam
no dia 16, quando teremos mais um depoente, o médico
Hélio Aguinara, do Rio de Janeiro.
Agradecemos a presença de todos e os esperaremos,
mais uma vez, nos debates do dia 16, para melhor chegarmos à realidade do estudo demográfico brasileiro.
' Está encerrada a reunião. Muito obrigado.
(A reunião é suspensa às 12 horas e 45 minutos.)
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!.I- ABERTURA

1.2.- EXPEDIENTE.._
1.2.1 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado_ n9 329/85, de autoria do
Senador Nívaldo Machado, que dispõe sobre a progressão vertícal dos integrantes da carreira de magistério Superior nas Instituições de Ensino Superior Federais,
1.2.2 - Discursos do Expediente
SENADOR MARCONDES GADELHA- Apelo
de lideranças do Município de Sousa-PB ao Banco
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Central do Brasil, no sentido de autorizar a prorrogação de_ todos os contratos _de custeios agrícolas,
com parcelas vencidas e vincendas no corrente ano,
face a fatores climáticos adversos.

SENADOR HELIO GUEIROS, em questão de ordem - Discorre sobre o caráter obrigatório da conM
vocação, pela Mesa, das sessões do Congresso NacioM
rfill para apreciação de matéria prevista no art. S 1 dã.
Constituição Federal.

SR. PRESIDENTE- Obediêncüi--da Mesa Dire·
toru do Senado Federal ao preceito constituciúilal foM
calizado pelo Sr. Hélio Gueiros.

Inexistência de quorum para o prosseguimento da
sessão.

1.2.4 """':' Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.3- ENCERRAMENTO
2-ATAS DE COMISSÃO
3 - MESA DIRETORA
4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

1.2.3- Comunicação da Presidência

Sessão, em 19 de novembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORE'S:
.. .

Gaivão Modesto- Aloysio Chaves- HélioG1::1eiros
-Alexandre Costa- José Lins- Marcondes Gadelha
- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos
Pôrto- João Calmon- Benedito Ferreira- José Frap:elli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa., projeto de lei qüC vai ser lído pelo Sr. !'>'Secretário.
É lido o seguin~

PROJETO DE LEI DO SÉNADO
N'1 329, de 1985
Dispõe sobr,e a progressão vertical dos
Integrantes da carreira de magistério
superior nas Instituições de Ensino Superior Federais.

o &n!iressó NaCional decreta!
Art. 1. 0

carreira de

Haverá progressão vertical na
~agistério

superior, salvo para

a classe de Proft!.S.Sor Titular:
I - da r:e·ferência 4 da classe inferior
para- a referência 1 da classe superior consecutiva, após intersticio de dois anos, e
mediante avaliação do desempenho global
do docente;

II

independentemente de lnterstlclo:

a) da classe de Professor Auxiliar para a
de Profe.ssor Assistente, ,.pós obtenção do
grau de Mestre;

bl da classe de.Proressor Aux!liar ou da
classe de Profe>lSor _1\SS!Stente para a de
Professor Adjunto, após a obtenção do grau
de Doutor ou do título de Docente Livre.

Art. 2.o Caberá à In.stitulção de Ensino
Superior estabelreer os critérios a serem
observe.dos pa'ra efeito da progr.essão vertical por avaliação do desempenho global do
docente.
§ 1.0 Na fixação dos· critérios de avaliação dos docentes, a Instituição de Ensino

.
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Diretor-Geral do Senado Federal
JOSÉ LUCENA CANTAS

ASSINATURAS

Oiretor Executivo

JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Diretor Administrativo MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA
Oiretor Industrial

CrS, 3.000,00

Ano

Cr$ 6.000,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Direto~

Tira-gem: 2.200 éxemplores.

Adjunto

S1li!)erior co!Wderará todas as atividades de
magistério' S1li!)er!Or, a saber:
·· I ~ as pertinentes à pesq$a. e ao ensino
de gr!'iduação oú de nlvel lllals elevado, que
visem à produção, runq>llação e tránsml"São
do saber;
II ~ as que estendam à oomunl<iade, sob
a forma de ·cursos e serviÇos espe_clals, as
atividooEs de ensino e· os resnltados da pe:<-.

qulsa;

m

Semestre

.

.

~.as

i.llerentes à dlreção .ou assesro-~ento e~<ercldo ·por· professores na pró-.. prla i.llstitulção ou em órgãos dó Mlnlstérlo
da Educação.
• 2.0 Para· os-docentes em regime de vinte horas ~ de trabalho, a Instituição de. Ensl.nQ Superior deverá eonslderar
a sua itdm!ssão paxa a atribuição exclnslva
de encargo didático, assim entendido o ensi.llo, a orientação, o preparo das anias e a
avaliação.
§ 3.0 Para ·os docentes ém regime de
quarenta ho~ semanais de trabalho, com
ou· sem dedicação exclusiva, a Instituição
de En.slno Superior doverá considerar, além
dos ençarg<>s referidos n<r parâgrafo anterior, também aqueles constantes doo respectivos Planos de Atlvidades.
§ 4.0 Para oá :e"teltos .da progressão vertical, o provimento do cargo ou em.ptego
de Professor A.sslstente, admitido no regime
do Artigo e1, I, d~t Lel n.0 6.182, de 11 de
de,zembro de 1974, é equivalente ao grau
de Mestre.
·
Art. 3.o Na progressão vertical por tltu-·
Iação, oo crltérloo das Instituições de Ensino
Superior ·deverão eons!derar:
I.-- oo graUil " títUlos acadêinleol! nacionais· ou estrangeiros reeonhecl<tos como vá!
lidos )>elo Coieg!ado Superior de En.slno e
Presqulsa da Instituição de Ensi.llo superior,
comprovado terem sido obtidos- em eondições~ equivaJentes às que são- •ex!gíilu em
cursos credenciados de pós-graduação;
·rr ...;..;._exclusivamente os graus, titU!os e
certificados obtidos em áreas de conhecimento correspondentes ou afins àquelas em
q'Q.e .seja ou venha a ser exercida a atlvidade de magistério.
Art. 4.0 o docente, em qualquer · regJ.w
jurídleo <JU regime de. trabalho, poderá r!\"
querer: sua avaliação para efeito da pl'a.gre.ssão veritical no decorrer do ano" em quEf

eompletar o i.lltersticlo biena! na última
referência de s.ua classe.
§ 1.o --·Na realização do processo' de progressão . vertical, . a Coinlssã'o Perll\anente
de Pessoal Docente, eujo propósito princl"
pai « o <1e··'Permltir a a.ferlção do desenvqlvime·p.to do docente na carreira do magistério, deverá. alnda levar .em· conta:
,I :..,.·existência de ·apreSentação, pelo doIJ.rowama' de at!\dd:;l<!es de
ce,nte, .de
magistério,. a,nrov:ado Pe1o ·:Deparliamento,
em consonância coin o Plano· Depaitamen- .
tal para deterinlnado per! ado;
..\I -" o aeolnpii;nhamento ei aval!aç~ teroo. por baile . os . resUltados . aleançadoo
];>elo 4ocente em -relllção ao· seu pro-grama
de atlvidades;
- rn-"- o· acompanhamento e avaliação dos
docentes, com .exerc!cla em unidades de administração da InstltU!gão' de-Ensino Superior, serão procedidos pelos seus superiores ime>4iat_~;
IV ~ a perlodlcldade da· avaliação <toverá
ser con.sentânea c~m a programação das
ativldades docentes.
§ 2.0 . ·A C9missão Permanente de Pess<ia!
Docente remeterá o processo de éada doçendo aô dirigente da Instituição de EnSino
~upertor, eom parecer fundamental, oplnancto pelo reconhecimento ou não_ da progressão vertical.
Ait, _s.o: ~ ato do dirigente ·da· Instituição de Ensino Superior autorizando a progres,são vertical retroagirá ,ein setLS efeito&,
i.llclu.s.lve flnan.celros, à d.ata em que o do~
iiente qumpriu o lnt~rsticlo bienal, ou ol>tli-·
v e· o -:;eu graú de Mestre, de Doutor ou :-ó
títUlo de Docenlle Livre.
Art. 6.ó o Colegl~do Superior de Ensi.lló
e Pesquisa da' Instituição de Ensino Superior partlelpará do .j:JroceSS<l da progressão
vertical carreira 'de Mi;gistérlo Supe_riot, n<>s
seguintes çasos:
a) para fixação ou ·alteração doo crlté~
rios, conforme estabelecido nesta Lei;
b) para ·decidir sobre casoo Oll\ls;sos no
processo, ·mediante provocação da: Comis-são Permrunen-te - de Pessoal Docente, de
-Conselho Departamental ou de qualquer docente mteres.sado;
. ~) eni.. grau de recu=, da decisão do
Wrlgente da Instituição de Ensino Superior

:um

ne-gan'!lo a prog1ressão vertical tequex1da,

nOO,: prazos· regimentais.

)l:tt. 7.0 O docente que tiver negada a
progressão vertical ·por avaliação do
deoempenho global poderá, em · qualquer
tein1JO;'renovar,o'llel):.Pedldo, desde que aduzlndô · el<>niel'ltos -Cómprobatórlos de novàs
atlvidades.

sna

Art. 8'. 0 Esta Lei entra. em vigor na data
de' su~ pn.b!lcação ..
CA:rt; ·g-: 0 · São rev9gadas as dlspC.slçõei em
oont<árlo.
.J~lio

De acordo com a legislação relativa ao magistério superior federal, o docente pode progredir de
uma classe para a que lhe' e superior por dois processos distintos, a saber: o que se.relaciona com a
titufação obtida e que pode ocorrer a qualquer
tehlpo, independente de interstício, e o que se vincula a uma avaliação do seu desempenho global,
somente podendo desta ocorrer após o interstício
de dois anos na _referência final de sua classe.

.q presente -Projeto 'de Lei t.em como ••copo evitar distorções na apllcaçãb do meçanlsmo da progressão vertical da ·carreira
de magistério superior, eventualm.ente ocor- .
ridas em_ algumas Universidades.
o sentido :Primeiro é separar, de modo
mais n!t!do e Inconteste, os dolsprocessos
de pro-gressão vertical: o decorrente da obtenção da 'tltulllção e o que resUlta· de uma
avaliação do desempenho gklbal do d~n
te. Isto_ porque existem i.llstitulções que estão cobrando do docente, na avaliação periódica do seu ·desempenho global, a aproe.
vação em cUl"so .de pós-graduação, que é
o outro · processo de progressão vertical.
Ao dlsclpli.llar a mecãnlea de avaliação
do desempenho global do docente, é convenie:i:J.te se dei:x:ar claro que esta deve considerar todas as ,atlv!dades ·de magistério·
superior, tais como definidas· pela legisla,
ção pertinente, e não. apenas parte delas,
procedimento que _privilegia: algum.a.s dentre as db elenco; an detrimento das outras.
Igualmente, enfat!z:ar que . as ativl!lades
de magistério superior desem:penhadàs ·pelos
d0cente.s, em sendo :resultantes de· contratações diferentes, para regimes de trabalho
diferentes, a ava!lação do desempenho
somente deverá co!Wderar as obrlgaçõeí!
contratuais e as constantes dos respectivos
planos de tl•abalho, jamals outras que não
estejam pactuaçlas.
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outro ponto fundamental se . reiaclona
oom a equivalência ao grau de Mestre, uma
das eXIgências <la. legislação .v!goente. No
entanto, p·elo Artigo 21 da Le! n.0 6.182, de
11 de dezembro de 1974, 'permitia-se que
o cargo ou emprego de Professor Assistente
f~ provido através de um processo-seletive especial, no qual o grau de Mestre,
normalmente eXIgido eomo requisito de imcrlção, fosse substituído pelo estágio probatório de, no_ mínimo, três anos; êOmo -AUXIliar de Ensino. Não parece lógico que .os
auXIliares de ensino admitidos no regime
daquele Artigo, dispensados da comprovação do gra.u de Mestre para galgar a cl.aase
de ProfeHsor Assistente, tenham este requisito cobrado, depol.s, quando foram desobr!gadoo de possui-lo !lO momento da lmscr!ção.

A Proposição ainda cuida. do procedimen.to no sentido de· tornar mal.s transparente
a mecâ.uica da progressão, unificando ...,
. Instâncias e os efeitos decorrentes, inclusive f!nance·iros ..Neste particular deve-se
ter em mente que o direito à progressão
vertical se dá, ou no momento da obtenção
do grau de pós-graduação (e seus equlyaIentes), ou no momento em que se completa o interstício. O resto do processo é de
verificação e formalização, não cabendo ao
candidato a responsabilidade por even tuala
delongas admlnl.strat!vas.

Finalmente, é democrático permitir que,
se num determinado moment-o, o docente
avaliado não tenha êXIto na sua postulação, o seu pedido possa ser renovado posteriormente, não sendo cortada, de modo
defln!tlvo, a possibilidade de progressão a.
quem teve, eventualimente um msuceoro.

Sala da.s Oomi>?sões, 1.0 de novembro de
Nlvaldo Machado.

1985. -

<As Comíss6es de Constituiçáo e JUAtiça, de Educaçáo e Ort!tura .e de SerDfço Público Civil.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às Comis_sões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao no_bre Sr. Senador Marcondes
Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi hoje telex, encaminhado pelo Prefeito da minha cidade de_ Sousa, no alto sertão da Paraíba, e de outras autoridades, como o Presidente da Associação Comercial, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais e o Presidente do Sindicato Pa,tromli Rural de
Sousa, em que fazem uma longa exposição sobre os efeitos da enchente deste ano sobre a colheita de produtos
básicos do mercado local, que é o algodão e, ao final, pedem a aplicação da Circular n" 923 do Banco Central, de
19 de abril de 1985.
-"
_
É o seguinte o texto do telex, Sr. Presidente:
Excelentíssimo Senhor
Senador Marcondes Gadelha
Gabinete da 3• Secretaria da Mesa Diretora do
Senado
Brasília --DF
Como eh do conhecimento de V. Ex•, os índices
de pluviosidade do inverno deste_ano alcançaram
patamares insuportáveis para as culturas agrfcolas
de nossa região, comprometendo, destarte, o suces-
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so das colheitas, tanto pelo próprio excesso das águas, como também pela quantidade de pragas que
vieram em decorrência das cheias. Para maior clareza~--basta lembrar que o rigoroso inverno deste ano,
com cheias verdadeiramente calamitosas, iniciado
em dezembro do ano passado, prolongou-se até
agosto deste ano, configurando uma situação inteiramente atípica e jamais vista em nossa região, a
qual, pela natureza de seus invernos anteriores, estah habituada a desenvolver culturas que não se
adaptam ao excesso de chuvas, como eh o caso do
algodão:-- p-rincipal atividade agrícola do semiárido.
Sem maiOres-delongas, Senhor Senador, esta situação foi recóntiecida oficialmente pelo Banco
Central do Brasil em abril do ano em curso, quando
determinou aos agentes financeiros da rede privada
e oficial a prorrogação, por meio de aditivo aos contratos entã_o celebrado.s, pelo prazo de um ano, dos
empréstimos- agrícolas de_ custeio,_ contada ___essa
piorroiação a paitir do vencimento ·final con-stante
de cada contrato. Ocorre todavia que o nosso agricultor, na esperança de que as cheias cessassem e ele
pudesse refazer seus plantios, preferiu aguardar o
resultado final da colheita, antes de optar pelo benefício concedido pelo Banco Central. Foi em vão
esperar. As cheias não cessaram e comprometeram
danosamente a nossa safra com sériOs e graves preiuízos J!a'ra -o a-gricultor e a região.
Isto posto, vimos solicitar o empenho de V. Ex!junto ao BC~nco Central para revalidar a determinação dada em abril deste ano, e, conseqUentemente, autorizar com urgência a prorrogação de todos
os custeios agríColas com parcelas vencidas e vincendas no corrente ano de 1985, por ser medida que
vem a reduzir parcialmente os prejuizos sofridos
pela agricultura do semi-ãrido nordestino.
-Confiantes que somos na elevada sensibilidade
de V. Ex' para com os assuntos de sua região,
aguardamos seu breve pronunciamento a respeitO
da postulação em causa, ao tempo em que sugerimos ainda que V. Ex• se alie a otras lideranças políticas da nossa região em defesa da causa comum.
Por último, reiteramos a nossa ir-restrita confiança no trabalho de V. Ex~. que em outras ocasiões tão bem soube acolher as nossas proposituras.
Com elevada estima. - Nicodemus de Paiva Gadelba, Prefeito Municipal -Antonio Manno Gomes
Casimiro, Presidente da Associação Comercial de
Souza ~ Francisco Cartaxo Correia de Sá, Presidente do Sindicato Patrinal Rural de Souza - Jodiel Pereira 9 Presidente_ do SindiCato dos Trabalho~
dores Rurais.
Em tempo:
A circular do Banco Central tem o n6mero 923
de 194-85.
Sr. Presidente, está rei to o registro que, evidentemente,
se acompanha do nosso mais veemente' apelo às autoridades. No caso, o Banco Central e os agentes financeiros
- o Banco do Brasil e a rede privada- para que façam
-valer essa circular de abril, que era um gesto incondicional e incondicionado das autoridades monetárias. A Circular nt 923 manda simplesmente prorrogar os custeios
agrícolas, independente da cobertura pelo PROAGRO,
e independente de avaliações a posteriori. Entendeu o
Banco Central, com base em análises feitas pela SUDENE, pelo Ministério do Interior e por outras entidades
governamentais, que a Situação em abril jã configurava
uma calamidade póblica, de resultados absolutamente
imprevisíveis e certamente" devastadoras para a região. A
quantidade de chuva fOi de tal ordem que o prinCipal
produto da região, O algodão, evidentemente não suportaria.
_
"-_
Mas, Sr. Presidente, em címa disso tudo tivemos um
gravame terrível, _uma praga cha~ada bicudo, que aten-ae-peto nome científico de antbonomus grandis e que em
- íriglês é ch-amado boll weevn, contra a qual nossas defesu.s fito.Ss<lhitlrri:is ainda- são_ extremamente precárias.
Basta dizer qUe essa praga se instalou nos Estados Uni·
dos, vinda do México, em 1922, e atê hoje não foi erradicada. No País de economia agrícola mais sófida do mundo e de pesquisas agro-sanitárias e geiléticas mais
avançadas, até hoje não se con:;egQiu a erradicação do
bicudo.

O bicUdo foi íntroduzido no Nordeste, criminosamente, não se sabe por quais indivíduos ou entidade;s, mas
tem-se alguma ~uposição quanto aos propósitos.
Pois bem, Sr. Presidente, sobre a cheia instalou-se
também o bicudo, e o resultado foi_a_r_ra._sador. A no_ssª
esperanç~ é de que tenhamos o apoio dQSenado Federa_!,
particularmente da_bancada norde!l.tina, no sentido_ de
sustenta.- a nossa reivindicação, o nosso pleito, o nosso
apelo ao Banco Central, para que faça cumprir uma determinação que já havia sido tomada pelo prórpio Banco
Central que, infelzimente, foi sobrestada e infelizmente
postergada, em função da esperança que é empedernida
no coração do nordestino de que, de alguma forma,
aquela cheia ainda viesse a ser superada e as novas fiorações de algodão trouxessem uma colheita compensadora, o que afinal e lamentavelmente não aconteceu. Então pedimos, Sr. Presidente, a aplicação da Circular n'>'
923, independente de qualquer análise a posterlori, independente da cobertura caso a caso, do PROAGRO~
Era o que tinha adizer. (Muito bem!)
O Sr. Hélio Cueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

() SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavr~ ao nobre _Senador Hélio GU:eiros, para ·uma
qu_estão de ordem.
O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para uma
questã'o de ordem. Sem reviSãO do orador.)- Sr. Presidente e Srs .. Senadores:
Ontem, no decorrer da reunião, o eminente- Senador
Luiz Cavalcante, com base em artigo dejcirnar;reVantoudúvidas sobre a procedência do comportamento da
Mesa convocando sessões do Congresso Nacional, quando de antemão deveiíã saber que não há número. S. Ex•
- citando sempre o jormil - declarou que uma sessão
do Congresso Nacional saía por 500 milhões de cruzeiros
e, portanto, era um desperdício o que a Mesa do Congr~sso:Naçioiml -estava i-ealizand\).
Não sei, eminente Sr. Presidente, até que ponto essa
opinião, baseada em notícia de jornal, possa ter afetado
ou mudado o. comportamento da Mesa do Congresso
Nacional, e é por isso que, respeitosamente, levanto essa
questão de ordem.
Sr. Presidente, o art. 51 da Constituição federal declara:
..Art. 51. O Presidente da República poderá
enviar ao Congresso Nacional projetas de lei sobre
qualquer matéria, os quais, se o solicitar, serão
apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a contar
do sel1 _recebimento na Câmara dos Deputados, e de
igual prãzo no Senado Federal."
E no§ 3'i' diz:

...Na faÍta de d~liberação dentro dos prazos estabelecidos neste artigo e no parágrafo anterior, cada
projeto serâ incluído automaticamente na ordem do
dia, em regime de urgência, nas dez sessões subseqüentes em dias sucessivos; se, ao final dessas, não
for apreciado, considerar-se-á definitivamente apro-vado."
O art. 55 no seu-§ !'>'estabelece o mesmo rito e procedimento quando se tratar de decreto-lei.
Nessas condições, Sr. PreSidente, entendo -que· a-Mesa
do_ Congresso Nacional é obrigada a convocar sessões
para apreciação da matéria em pauta. Pouco .importa se
a Mesa desconfia oU: não se vai haver número. O pfoblema não é da Mesa do Congresso Nacional. Acima de
notícia de jornal e de opinião de senador - que se -confessou inclusive, jejuno, em Constituição e Regimento e
por isso é estranhável que quem se considera jejuno levante uma questão, e esta, a Mesa é obrigada a convocar
sessão. &:_houver número, muito bem; se não houver a
sessão não é para votar. Serã apenas para discussão, não
há necessidade de quorum qualificado, nem de maioria
absoluta.
Sr. Presidente, eu desejava levantar esta questão de_ordem para dar o meu testemunho também de que não é
faculdade exclusiva da Mesa do Senado estar convocando ou_deixar de convocar sessão do Senado. Claro que as
notícias dos jornais podem incomodar, mas crei_o que o
Congresso Nacional não tem porque temer quando está
cumprindo a Constituição e o Regimento. O alto .çusto
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da sessão é irrelevante no caso. Posso achar que o camavoü custa caro ao Brasil, mas que o povo brasileiro tem o
direito de brincar o car_nav_al. Posso entender que um feriado também traz muito prejuízo para- a Nação brasileira, mas acredito que devemos ter feriado. Acredito até
que o sábado e o domingo causem prejuízo à Nação mas,
nem por isso, vou querer cancelar sábado e domingo.
Acho que para o funcionamento do estado democrático
tem que haver Congresso Nacional custe 5, 10, 100, 300,
SOO mílhões! O custo não intere~sa. O Congresso Nacional vale esse preço.·
De modo Sr. Presidente, que é para dirimir a questão e
evitar dúvidas que levantei esta questão de ordem, para
mostrar que a Mesa do Senado, a Mesa do Congresso'
Nacional, está constitucional e regimentalmente obrigada a convoc_ar essas sessões do Congresso Nacional. Não
importa se haverá ou rião quorum, porque-os prOjetas só
entrarão em mora- para usar essa expressão jurídicase houver essas sessões previstas pela Constituição Federal.
Era o que eu desejava levantar perante V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Sena-

dor, a Mesa tem entendido o assunto da mesma forma
que V. E~~:•, tanto que tem convocado essas sessões._E
como já tivemos oportunidade de dizer ~ um procedimento que vem sendo adotado pelo Congresso desde que
entro_u em vigor esse dispositivo da Constituição, o artigo 51, o qual declara que o Presidente da República poderá enviar ao Congresso projetas de lei dos quais, se o

solicitar, serão _apreciados dentro- de quarenta e cinco
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3
Votação, em turno único, do Pr_ojeto.de Lei (la Çâmara n<:> 13, de 198 t (n<? 78/79, na Ca_s_a_ de. origem), -ini_roduzindo modificações na Lei nq 605, de 5 d_e_ janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de salário nos dias feria_dos civis e religiosos, tendo
PARECERES, sob n9s 514 a 516, de 1984, das Comissões:
_
-·
--=-de Legisla~io Social, favorável,_ com voto venCido,
ein separadõ, do Senador Gabriel Hermes;
-de Finanças, declarando que a matêria foge à sua
cumpetência_regimental e solicitando que sobre ela seja
ouVida a Comissão de Economia; e
-;;;..;;..·de Economia, favorável.
4
VãtUÇ-ãO, em turno_ úfll_çQ,-dO-Projeto.de L~i da Câmara n<:> 14, de 198l (n"' 2.977/80, na Casa de oiigem), que
suprima a alínea ..b" do art. 39 da Lei n' 3.807, de 26 de
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo _______ _
~ARECERES, sob n<?s 26 a 29, de 1984, das Çomis-sõcs;.
.
-de Legislação Social- 1" pronunciamento: favorável:
- 2' pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
-de ConstituiÇão e Justiça, favorável; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido dos Senadores Severo Gomes e Pedro Simon.

Novembro de I 985
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y-~~~~.~ª\.,,_em __turno úÕic9. do P-rojeto de J;.-ei da Câ~a

ra n"' ?5, de I ~84 (n~ 759/83, n~ Casa ~d'é or_ígeln), determinando qUe os dep9_SitoS e repasses dos órgãos públicos
federais do Nordeste sejam feitos- no Banco do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB, tendo
PARECERES, sob n9s 611, e 612, de 1984, das Comis-sões;
=-----:--de Eco~omia, co~lrário; e
-de Finan~as, favorável, com emenda que apresenta
de n"'_ l-CF.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 14, de 1985 (n' 2.393/79, na Casa de origem), que
altera a redução do art. 135 da Consolidação d.as Leis do.
Trttbalho, aprovada pelo Decreto-lei nQ 5.452, de_l9 de
maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das fé_rias
anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob no 452, de 1985, da
Comissão:
- de_ Legislação Social.

12
Votação, em turno ún-ico, do Projeto de Lei da Câmam 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 n' 604, de 1985, da
Comissão
:...... de Serviço Público Civil.

dias a contar do seu r~bímento da Câinara e çl.e igual
prazo no Senado Federal. Portanto, trata-se aqui de matérta de aprovação de projetas enviados pelo Executivo,
VotaÇão, ein turilo úr1ico, do Projetõ" de Lei da Câma13
pelo decurso de prazo. E o § 3q da mesma disposição
ra n"' 9, de 1982 (n"' 3.048/80, na Casa de origem), que fa~
constitucional citado por V. Ex•, sem dúvida alguma exi~
culta ao s~::gurado a retJficação do enquadramento cor.V ot_a.ç;io, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ge que as sessões sejam c-onvocadas_. para cumprimento
respondente a seu tempo de filiação à Previdência Social,
m ""'50~_ de _l9_8L (Jt'i'__2.048/79, na Casa de origem), que
do conjunto de dispositivo- digamos assim- de que se
tendo .
._
. .
. _. .
dá nova redução ao§ 2t> do art_. 458 da Cons_olidação das
compõe o art. 51 da Constituição FederaL_ Esse procedi~ _
_ PARECI;RJ;S; spb n"'s 37~ e_377, ·de 1984, das CpmisL_cis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nq 5.452, de
mento só poderá deixar de ser adotado, se o decur~ ---Sões:- ------ - -------- -,-...--de maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de
tnlnsporte p11ra o trabalhador, tendo
prazo vier a ser, no futuro, abolido. De sorte que, é sem_
-de Legislação Social, favOrável, com emenda que
PARECER FAVORÁVEL. sob n> 429, de 1982, da
dúvida pelo Oesconbecimento__desta mecânic~ e_ <t;stas
arrescr~ta_ de n"' 1.:-CLS, co_ni. VotO_vencido,_ em separado,
Comissão: __
exigências do art. 51 da Constituição que têm sido _tevan_:-____
do S_en<~,dÕr _!_ç;rg~-J{ãJUji:li;_ e
- -_ - de Legislação Social.
tadas as dúvidas e desfechadóls as críttcas contra o proce-de Finanças, contrái"io, cqm votO Vencido dP Senadimento da Mesa do Congresso Nacional.
dor Cid SUrilj)ai'O. .
---.
14
6
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
Vot<.tção, _em turno único, do Projeto de Lei da CâmaVotação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmaconstata a inexistênc[ã -de quorum, em plenário, para o
ra n~ 60, de 1982 (n"' 3.427/80, na Casa de Qrigem), que
ra n<:> lO de 1982 _(n9 4.608f81, na Casa de origem), que
prosseguimento da sessão~
_
-~
dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermaautoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação UniAntes de decretar o encerramenJo dos nossos trabagem
e dá outras providências, tendo
versidade das Missões, com sede em Santo Ângelo lhos, a Presidência designa para a sessão ordinári~ de
PARECERES, sob n~'s 444:1447, de 1985, das ComisRS', tendo
segunda-[eir_a próxima, _dia 4,a seguinte
sões:
PARECER FAVORÁVEL, sob n9 212, de 1982, da
-de Constituição e Justi~a. favorável;
Comissão:
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
ORDEM DO DIA
- de Educação e Cultura.
apresentu n~ l - CLS;
-de ServiçO Público Civil, favorável, com emendas
que apresenta de n"'s 2 à 9 - CSPC; e
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-de Sai:ide, favorável ao projeto e às emendas d_as
ra n<:> 55, de J 982 (n~> 2.631/80, na Casa de origem), acresComissões de Legislação Social e de Serviço Público Ci(Em regime de urgência- art. 371, c,·
centando parágrafo ao art. 27 da Lei n9 3.274, de 2 de ou~
viL
do Regimento Interno)
tubro de 1957,_ que disciplina o regi '!I~ penítáiciário_,:tt::n15
do
Votação, cm turno ú'nico, do Projeto de Lei do Senado
PARECER, sob n9 807, de 1983, da Comissão:
Yotução, em turno único, do Projeto de Lei da Câman~ 201, de 1985- Complementar, de autoria do Senador
=-ae CODS:btitição e Justiça, favorável, com voto venw TT" 33, dr;: 1985 (n"' 1.550/83, na Casa de origem), que
Benedito Ft:rreira e outros Senhores Senadores, que cria
cído do Se"nudor Helvfdio Nunes.
di.!J.:!ara feriado nacional o di<.~ 20 de novembro, já ceo Estado do Tocantins e dá outras providências, tendo
kbrado Dia Nacional du Consciência Negra pela comuPARECERES FAVO RÃ VEIS, sob .nqs 707 .e 709, de
$
nid:td..:: Afro-brasileira, tendo
1985, das Comissões:
VOüiçãb, em rurno Unico, do Projeto de Lei da' Çâtria~
-PARECER FAVORÃVEL, sob n<:> 611, de 1985, da
-de Constituição e Justi~a. de Seniço Público Civil e
r:t
n'~ 22, de 1983 (n<:> 5.450/71, na Casa dC origem), que
Comissão:
de Finan!;as; tendo, ainda, pareceres orais, sobre a
concede tlnistia a mães de _família _condenadas a_té.5 (cin- de Educação e Cultura.
Emend<.L n9 I, de Plenario, das Comissões:
__ _
co) anos· de prisão, tendo
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
16
PARECER, sob n"' 398, de 1_985, da Cornissão:
juridicidade e, no mérito, favorável, e
.......; de Constituição e Justiça, favorável.
-de Serviço Público Civil e de FinB.n~as, contrários.
Vot<IÇ<lo, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
9
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma_ra n<:> 3, de 1981 (nO? 1.889/76, n<l Casa de origem), alterando u redução dos arts. 7<:>, 9<? e 10 da Let n9 6.223, de 14
de julho de 1975, que-dispõe sobre a fiscalização -financeira e orçamentária da União, pelo Congresso Nacional, e d;,í outras providências, tendo
PARECERES EAVORÃ VEIS, sob n9 204 e 205, de
1983, d.:ts Comissões:
- de Finanças, e
-de Municípios.

Votação, em turno único, do Projeto de I,.ei ~a Câ_mara n"' 17, de -1984 (n<:> 2.845/76, na· casa de origem); que'
tH.:rcsccryta dispositivo <.i Lei n9 .l807, de 26 de agosto de
1960, puru dispor sobre o ség-Ut-ãOo que tiver assumido
cargo púhlico e perdido o prazo para continuar contribuindq como autónomo, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n"'s 627 e 628, de
19~5, das ComiJ>sões:
-- -- - ~
.;.... de Legislação Social; e
- de Finanças.

n'' 244, de' 198J-......:..-complementur, de autoria do Senador
Cunha Lima, acrescentando o§ 49 ao art. 2<? da Lei Comrkmentar n9 1, de 1967, que visa a reduzir, em cas_os que
e!lpccilica, o limite mínimo populacional de que trata o
inciso I do mesmo artigo, tendo
PARE_C_ERES; sob r1tts 945 e 946, ctC 1981, 745 e 746,
de 1984, das Comissões:
-de Constituição _e Justiça- _1<:> pronunciamento, pela
cunstitucionaliducfe e juridicidade; 29 pronunciamento,
ran)fítvcl l1 emenda de plenáriO; e
-de Municípios - IY pronunciamento, favorável; 2~'
pronunciamento, contrário à emenda de plenário.
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Vot<lçào, cm turno único, do Projeto de Resolução n9
115. de 1985 (apresentado pela Comissão de_ Economia
como conclusão de seu Parecer n9 800, de 1985), 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
dívid<t consolidada. tendo
PARECERES, sob n"'s 801 e 802, de 1985, das CernissOes:
-de Constituição e Justiça, pela constltucionalid<Jde e
jurididdacte; e
- de Municípios, favorúveJ.
IS
Votação, em turno único, do Requerimento n9 423, de
1985, de autoria do Senador Carlos Chlarelli, Líder do
PFL, requerendo nos termos do <~rt. 371-C, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9
124, de 1985 (n"' 4.014/84, na Casa de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras
e di't outrus providências.

rccer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n 11 96,
de 1980; e
-de Finanças, pelu prejudicialidade; face parecer favorúvcl dado ao Projeto de Lei do Senado n"' 96, de 1980,
com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José
Lins.
23
Votação, em prlrfieiro-turnO, do Projeto de Lei do Seit.ido -n<:> 336, de 1980, de autoria do_Sen<Jdor_Pedro Simon, que dispõe s_obre privilégios assegurados às emPres-ú~~-dc auditugem -de capital nacional e dá outras providéncías, tendo
PARECERES, sob n'?s 248 a 250, de 1983, das Com issOes:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurididdude e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de sub:.titutivo que apresenta;
-de Economia, favorável uo substitutivo da Comíssi'IO de Constituição e Justiça, com voto vencido dos Senadores José Lins, Gabr_iel Hermes e Lenoir Vargas; e
-de Relações Exteriores, favorável ao substitutivo da
Comisstío de Constituição e Justiça.

I9
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1982, de autoria do Senador Moacyr
Duarte, que ultcra dispositivo da Le~ n9 6.515, _de_ 26_de
de:t:embro de 1977, possibilitando o divórcio entre pessoa
nunca antes divorciada e outra já divorciada anteriormente, tendo
PARECERES, sob n9 766. de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, nos lermos de substitutivo que oferece, com
voto em separudo do Senador Nelson Carneiro.

OiscussüO, eni- ttiá10 único, do Projefo de Lei da Câmnra n'~ 106, de 1982 (n9 4.800/81, 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 Legislacão Social, contrário, com voto vencido
do Senador José Jgnácio Ferreira; e
-~e -~inanças, favorável.

20

25

Votação, em primeiro tuinO, do Projeto de Lei do-'Senado n"' 225, de 1983, de autoria do SenadOr Murilo Ba-daró, que cria e regula a aplicação pela_ Censura Federal,
o certificado de liberação restrita-e dá oufras Providêncius, tendo
PARECERES, sob n"'s 804 e 805, de_l985, das Comissões:
-de Constitui4;ão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável, com emendas que
apresenta de n'?s I a 4-CEC, e voto vencido, em separado
do Senador Jorge Kalume.

Discussão, em turno único, o Projeto de Resolução n9
110, d~ 1985 (apresentado pela Comissão de Constituiçüo e Justiça como conclusão de seu P~recer n9 778,_de
1985), que suspende a ex~cução do art. I'>' da Resolução
h" 13, de 4 de maio de 1983, na Câmara dos Deputados,
rm partc:;___em que deliberou sustar o proc~sso criminal
cóntra o ex-Deputado Domingos Antônio de Freitas Diniz Neto.

2I
(Trumitando_em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado n9 129, de
1980)
Votação, em primeiro turno, do Projeto .de Lei_ do Senado n9 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgãos de direção c fiscalização das entidades que
menciona, tendo
PARECERES, sob n's 349, 350, 354 e 355, de !983,
dus Comissões:
-de Constituição eJustica, pela constitucionalidade e
juridicidadc e, qutlnio Uo mérito, favOiáVd;
-de Legislação Social, favorável;
-de Servi4;o Público Civil, favorável; e- de Finanças, favorável, com votQ vencido do'S Senadores Roberto Campos e José Lins.
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(Tramitando em conjunto com O
Projeto de Lei do SenadQ n9 96, de 1980)
Votação, em Primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 129, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montoro, que_ assegura a participação -a:os empregados
na direção 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 constitucionalídade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil-19 pronunciamento: favo;.
rável; 29 pronunciamento: pela prejudicialidade, face pa-

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

(Levanta-se a

.~essão

às 14 horas e 55 minutos.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUl':RITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO POPlLLACIONAL BRASILEIRO.
-

- ·14~· Reuniã{>, reaiizada em 16 de agosto de 1983
Aos dezesseis dias do mês de agosto de mil novecentos
e oit~nta e três, às dez horas, na sala de reuniões da ComísSi:iO -de -Ecclõomia, presentes os Srs. Senadores Almir
Pinto (relator), Aderbal Jurema, Passos Pôrto, Eunice_
MiChiles, Hélio Gueiros, Marcondes Gadelha, Saldanha
Dcrzf, reúne·se a Coniissão Parlamentar de Inquérito,
criada com o objetivo de investigar problemas vincula:.
dos ao aumento·p-opulacional brasileiro.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Mário Maia, Claudionor Roriz, Jaison Barreto c João lobo.
-- Devido a ausência dos Srs. presidente_ e Vice- Presidente du Comissão, assume a Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Aderbal Jurema que declara abertos os_;!ra.halhos.
Em ~~eguida, o Sr. Pr~sidente concede a palavra ao Presidente do Centro-de Pesquisa e Assistência Integrada à
Mulher e à Criança-- CEPAIMC, Dr: Hélio Aguinãga;
na qunlidude de depoente.
O Dr. Hélio Aguinaga esclarec_e que pelo fato de ser
médico enfocará a necessidade do planejamento familiar
cofilCY ãtividade de saúde. Discorre, ainda, sobre a maternidude, o aborto e o contraceptivo,
Durante a fase interpelatória, usam da palavra, os Srs.
Senadores Passos Pórto, Marcondes Gadelha, Eunice
Michiles, Almir Pinto, Aderbal Jurema e Srf Flórida
Ado li.
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Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas em anexo à presente ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
pan1 constar, eu Edson Luiz Campos Ãbrego, Assistente
da Comissão, lavrei a presente ata. que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irâ à publicaçãoL

ANEXO À ATA DA W REUNlÃO DA COMIS$.40- PARLAMENTAR DE- INQUERITO,
CRIA D4 COM O OBJETIVO DI! INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO
POPUU.CIONAL BRAS!LEITO, REALIZADA
EM 16 DE AGOSTO DE 1983, DESTINA-DA A
OUVIR O DR. HELIO AGUINAGA, PRESlDEN;
TE DO CENTRO DE PESQUISA E ASSISTENC!A INTEGRADA À MULHER E À CRIANÇACEPAIMC, QUE SEPUBL!CA COM A DEVIDA
AUTORIZA Ç4 O DO SR. PRESIDENTE DA COMISSlO.
--Presidente: Senador Mário Maia.
Relator: Senador Almir Pinto.
(fntegra do apanhamento taquigráfico.)
O SK PRESIDENTE (Aderbal Jurema) - Declaro
aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito,
que investiga problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
Estú presente, a convite desta Comissão, o eminente
Professor Dr. Hélio Aguinaga, Presidente da CEPAlMC
-Centro de Pesquisa e Assistência Integrada à Mulher
e à Criança.
Esta é a 14• Reunião, e antes de inicar a sua palestra,
convido o Dr. Hélio Aguinaga para prestar o'juramento
de praxe.

O SR. HELIO AGUINAGA "Juro, como dever de consciência, dizer toda a
verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados a cargo
desta Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga problemas vinculados ao aumento- populacional brasileiro."

O SR. PRESIDENTÉ! (Aderbal Jurema)- Prestado
o juramento de praxe, cabe-me como o mais velho da
Comissão, na ausência do seu Presidente, dirigir ostrabalhos de hoje, o que para mim é muito agradável, porque, como professor, siitto-me à vontade na companhia
do eminente médico Hélio Aguinaga.
Ao seu lado está o relator, o Senador e também médico Almir Pinto, que vem dando a esta Comissão tempo
integral.
Os Sçna,dores presentes vão ouvi-lo, agora, e depois teremos, __então, a p:Hte das indagações, num debate cordial, sem aquela preocupação, por que da discussão nasce ·a ·luz, Desse diálogo nascerã, sem dúv.ida, o aperfeiçoamento desta Comissão, com sua ilustre contribuição.
Passo a palâvra ao Dr. Hélio Aguinaga.
O SR. HELIO AGUINÀGA- Sõmos Tnuito horirádos _em sermos conVidados pelo Congresso, para prestar
depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito
que investiga os problemas populacionais do Brasil.
Como não sou demógrafo nem economista e muitO
menos sociólogo e sim médico, acho que devo enfocar o
assunto sobre o prisma de uma necessidade do planejamento familiar, como atividade de saúde. A falta do
componente de planejamento familiar nos programas
maternos-infantis já matou mais crianças do que a paralisia infantil e é responsável muitas vezes mais por
crianças excepcionais, que essa doença infecciosa jamais
rroduziu. A falta de um complexo_de atividadede planejumento familiar nos programas materno-infantis ê dolorosa pelos seus resultados e criminosa pela conseqUência
de__sua omissão.
A importância do assunto a ser tratado decorre da elevada porcentagem da população que está no grupo
materno-infantil, o problema social que o planejamento
familiar representa e as perspectivas do futuro que dele
dependem.
Com efeito, com a população do País estimada em l20
milhões de habitantes, cerca de 70%, ou sejam, 84 mi-
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lhões pertencem à faixa matenio-infantH sendo que deste
total 45 milhões são menores -de 20 anos. Esta cifra da
população jovem representa, sem_ dúvida, abertura promissora para os tempos que virão, mas é, ao mesmo tempo. peso e grande re.c;ponsabilidade do presente, que não
podemos ignorar ou dele fugir, se quisermos realmente
contribuir para melhor bem-estar das novas gerações.
Será difícil que no próximo século se consiga modificar substancialmente es~:>a proporção avantajada de jovens, mesmo tomando _d_esde já medidas decisivas. No
entretanto, se não nos empenharmos com ·todos aS forÇas
e com todo o ímpeto de que formos capazes em trazer
condições para quebrar o ciclo vicioso da carência em
que_ se encon_tra preso o complexo materno-infantil, estar:! definitivamente comprometido o futuro da Nação. E
para isso, é imprescindível ações de planejamento farriiliar.
Quando se fala em planejameitto familiar, as Opiniões
se dividem com argumentos vâlidos, prós e contras, no
campo da demografia, economia, social, político e religiosO. E. no entanto, entre esses dois extremos em que se
situa o plancjamento fami_liar como atividade de saúde,
em que nenhum dos profissionais citados poderã argumentar e que hoje constítqí, sem dúvida, um componente
essencial na mediciria preventiva.
·
Seria talvez oportuno mais uma vez dar ênfase aos aSpectos diferenciados_ entre controle da natalidade usado,
muitas vezes, deliberadamente como $inônimo de planej:.ime-nto familiar, mas (le_coilceituação diversa e bem de.finida.
Controle da natalidade é política de governo, de .natureza compulsória que por razões econômicas procura induzir uma comunidade a conter os nascimentos, como o
ohjetivo de baixar a taxa do crescimento demográfico.
Planejamento familiar C uma decisão livre e voluntária
do casal, que recebe informações, eduCação e assistênCia
na área da reprodução, concernente tanto à contracepção como à ínfe(tiJidude. para que decida de forma
responsável o número da prole em função da capacidade
de criá-la _condignamente e usado, sobretudo, como instrumento de saúde,
Pelas características da definição, o controle da natalidade não tem razão de ser dentro do conceito médico, e,
ao contrário, o pfanejam.ento falniliar enquadra-se perfeitamente _em su_as ações.
Hoje cm dia, nenhum programa de saúde pode se considerar completo a menos que ofereça pronto acesso a
medidas apropriadas de planejamento familiar para todos os usuários em potencial.
Paralelamente a apreensão das implicações a longo
pra7o do crescimento rápido da população e o reconhecimento de que a mulhe_r tem o direito de controlar .sua
própria fertilidade, a preocupação com a saúde pessoal
fez com que a contrace-pção viesse ocupar um lugar importante nas atividad!!s gineco-obstétricas. Mulheres _que
dão a luz muito cedo ou muito tarde em suas vidas, mulherC!..<> que têm filhos em demasia ou com intervalos entre
ele:; muito çur_tos põem em perigo a elas e aos filhaS.
Mães muito cedo ou muito tarde
E fato negativo na evolução feminina que as mulheres
se tornam férteis al_guns anos antes do que seria, para
mães e filhos, o períOdo maí_s seguro para dar a luz; mais
ainda, elas assim permanecem usualmente pOr 10 ou 15
anos além do período de menor rísco ao parto.
Enquanto a fertilidade torna-se possível entre 10 a IS
anos. _a gestação torna-se segura, sob o ponto de vista
biológico, em torno dos 1_8 ou 20 anos. O período de
maior segurança dura cerca de uma década e, então,
quando a mulher atinge a idade de _30 anos; os riscos
para a mãe e o filho começam a crescer e continuam essa
escalada a cada ano que passa.
O grau absoluto desses riscos ê determinado, preliminarmente pelas condições sociais e ambientais: uma mulher sueca de 42 anos corre menor risco em dar a luz do
que uma mulher de 24 anos, por exemplo, na zona rural
do Nordeste. e mortes na gestação e no parto entre as
mulheres brancas dos Estados Unidos são somente um
terço tão freqiientes do que nas mulheres americanas de
outras raças.
Mas. em todas as sociedades e em todos os níveis
sócio-econdmicos, aS probabilidades q~e a mãe ou seu fi~
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llw sejam vítimas da morte ou doença aumentam, quando o_ parto se dá cedo ou_ muito tarde em sua vi_da.
Muito Cedo

centcs há um temor que a onda de gravidez entre eles venha -se acumulando em um crescendo.

Esse aspecto _torna~se _particularmente importante
quando se sabe que cerca de 10 a I 5 por cento de todos
os partos do mundo- em torno de 12 a 18 milhões por
ano- referem-se a mães adolescentes. Tanto sob o ponto de vista socio[ógico como biologicamente os fatores
ucumu\um-se contra essas jovens mães e seus filhos. As
mães jovens, com seus corpos ainda não bem desenvolvidos. enfrentum um perigo extra no parto e têm probabilidades maiores do que as mães nos seus 20 anos de darem
a luz a crianças mais frágeis. As restrições psicológicas
d<l gravidez na adolescência podem ser ainda maiores
que os riscos biológicos.
A maternidade apropriada de uma adolescente depende de seu equilíbrfo emocional, dos recursos firiã.nC:eiroS
e g:r:w de. educação e também como a cultura do meio em
que vive, recebe e trata as jovens mães. Ãs meninas de 14
- 15 anos geralmente falta a maturidade e os meios de
sustentação necessários para dar a uma criança um ambiente está\·el, s_adio e estimulante.

Mulheres que engravidam depois que os seus anos reprodutivos mais seguros passaram, também acrescentam
um :.~\to risco para elas e seus filhos. Se bem que a taxa de
mortalidade seja bem baixa nos Estados Unidos e Europa. pura todas as idades, faz exceção para mulheres com
mais de 40 anos. Estatísticas americanas de 1974 mosR
tram que a incidência de mortes associadas com gravidez
e parto entre as americanas sobe gradualmente depois
que as mães passaram de 30 anos de idade- elevando-se
do nún,ero baix_o de 10 mortes maternas por 100.000
purtos entre as mulheres na<o dêcadas de 20 anos para 86
mortes entre as mulheres Qe 40 anos e chegando a 234
mortÇ$ para o mesmo número de partos entre mulheres
com mais de 45 anos.
Nos países pobres o risco materno também aumenta
dramaticamente com a idade: na Tailândia, por exemplo, a morte materna eleva-se de 154 mortes para
100.000 partos entre mulheres na década de 20 anos para
uma cruel cifra de 474 por 100.000 entre as mulheres de
4().
U_m_a vez a mulher passa os 30 anos a probabilidade de
dar a luz a u:m prematuro ou criança com baixo peso começa a cre.<>cer paralelamente às suas possibilidades de
ajltitecércm complicações durante o parto. A taxa de
mortalidade infantil também aumenta, se bem que perR
maneçam menores do que para as crianças de mães adoR
lcscentes.
Outros perigos além da morte materno-infantil estão
asS:ocia_dOS ~-gravidez_ tardía. Mães idosas são mais sus~
ceptíveis que as mais jovens a dar a luz a -crianças coin
defeitos congénitos. Os riscos genéticos claramente se
elcyam na condição que envolve a chamada síndrome de
Down comumente conhecida como ffiongolismo, cujas
vítimas sofrem 'de idiotia e incapacidade física.
A incidência do mongolismo entre as crianças cresce
exponencialmente com a idade das mães- varia de per~
to de zero entre as crianças nascidas de mães jovens atê
tanto quanto 14 mongolóides por 1.000 crianças nasci~
das de mães com idade acima de 40, com a taxa ex atavariando por país. Hoje em dia, muitas mulheres idosas
com aces_so a ser9"iços mêdicos sofisticados tiram proveito de uma nova tç_cnologia chamada amniocentesis que
pode identificar certos defeitos congênitos no feto. Muita:; delas escolhem o aborto, quando o diagnóstico de _
mongolismo é descoberto.

1

Se com_o vimos, as mães adolescentes pagam alto tri-

h-uto~ emffiOrte durante o parto, a gravidez precoce cobra

maior porcentagem entre as crianças assim nasCidas.
Em rçcente levanta_me_nto realizado pala Organização
"Pa~:Ã.-me'riê"ana d-;; Saúde das mOrteS infantis nas AmeriC:.~s. __ ~ÕstrÓu~se irfefutaveTinent~ ·que a gravidez na
udollesc.êiicjl.l, rePresenta um alto risco. Em São Paulo,
PoiCX.clnPio, morrem 104 crianças em cada 1.000 nascidas de adolescentes, antes de um. anQ de i_Qa~~. compara~
da;-; com somente 53 por mil nascidas de mães e_ntre 25 e
29 anos de idade.
QueT- naS regiões ricas ou Pobres das Américas, como
tarub.i:rn em qualq!.!_et: parte do mundo, a in3.ior tendência
du:;. crianças, filhos de adolescentes, é de nascereni-premtltm_os__py de baixo peso, elevando as probabilidades de
uma morte precoce. Essas criarwas s~cu_mbem mais facilmente à:; infecções e desnutrições que as mais robustas.
Entre os californíanos o levantamento da OMS revelou
~-- q~~26 d~~~ã-'-COOO-Cr_lanças naSCí~as--de mãeS_de menos
de 20 anos morrem.no pflri1e1rõ ano de vfda comparadas
~~s I 5 por mil nascídas de mães no final dos vinte anos.
~5-º-P--º-~-~- tod_;ts as crianças nascidas de mães
adolê.~CênteS-\;ai"la c-õi"tsideraVelineryte entre os país~s e
não estão di reta mente retacioriãdas Com os níveis de ren~
da. Renetcm, em parte, a idade usual do casamento das
m_enin:.js. A modernização parece estar elevando gra~
dualmente a média da idade -dos casamentos elri todo o
mundo, especialmente_ entre_as populações urba11as, mas
meninaS en1 -tTiuitos paíSes poDres ai-ilda normalmente
· cusum-se n-0- iõício -da fnJbàdade. De 10 a 20 por cento
das crianças nascidas na maioria dos palses pobres são
de. m~cs adolesc~_n~_es.

O conceito de casamento precOce, no entretanto, por
si só, não determina a proporção de gravidez em adoles~
ccntes em relação a dos adultos. Nos Estados Unidos,
por exemplo, as adolescentes dão a luz à um quinta_de
todas as crianças - uma proporção maior d_o que a encontrada na maioria dos países pobres. A média de idade
da mulher americana quando se casa"éâe 21 anos_e estâ
elevando-se, o que mostra que a explicação da gravidez
no udolesc_ente envolve mais do que o casamento prece~
ce. Se bem que a média de nascimentos entre as mulheres
adultas tenha caído sistematicamente nós últimos anos, a
média dos partos das adolescentes não mostrou queda
sig:nifíca"t1va~-"Pdo contrário, para meninas de menos de
15 anoS aliffientou ligeiramente. Portanto o nascime_nto
por adolescentes pesa na porcentU:gem crescente do total
de partos nos Estados Unidos. Um terço desses nascimentos de mães adolescentes- 200.000 cada ano- envolve mães solteiras e, somente o acesso generaHzado aos
serviços de aborto naquele país conserva a cifra nesse
-- nívêl. O crescent~ n_úmero de nascimentos de adolescentes solteiras representa um problema sério de saÓde para
a América do Norte, sem mencionar o enorme desafio
social. Os Estados Unidos falhara~ completamente em
alcançar os adolescentes com as informações e os meios
que ne-ce....-sitam para limitar sua fertilidade. Com o aumento siStemáticO da ativida_de sexua,l entre os adoles-

Muito Tarde

Muitas Crianças em Intervalos Curfos

O número de crianças que uma mulher tem na sua
vida afetu significativamente sua saúde. Seu primeiro (flho carrega um pequeno risco maior de complicação ou
morte para ela e para a criança do que o segundo e o terceiro. primeiramente porque o primeiro filho revela
qualquer fraqueza 11sica ou anormalidade .genétic:3. na
mãe ou no pai. O segundo e terceiro partos de urna mulher s_ão geralmente os mais seguros mas com o quarto
parto. a incidência d.e morte materna, abÓrto e mortalidade infantil e perinatal começa a crescer, pulando repentinamente com o nascimento _do quinto e cada
criança sucessiva.
Até um certo ponto, no parto, a prática não traz a perfeição; pelo contrário, acarreta perigos crescentes. O
nível atual de risco que envolve dar a luz um número
!!rande de filhos depende, naturalmente, do meio social _
da mãe. Mas um padrão prevalece em todos os pafses e
cm todas ·as classes sociais: o risco aumenta assim que o
número de crianças passa de 3 ou 4. Contrariam_ep.te à
crença de muita gente, incluindo alguns mêdicos, de que
a mulher com muitos filhos está mais apta a ter partos
mais fáceis e cbfn menos dores, essas mulheres estão defato. mais susceptíveis a complicações e moléstias associadas à gravidez.
De.o:;de que o quinto e os subseqUentes partos tra""~m
um risco extra para mães e _filhos, independente do seu
nível social parece estar em jogo alguma lei bâsica biológica. Os fatores sócio-econômícos .contudo, são as determinantes _preponderantes dos níveis de risco inerentes à
altn fertilidade. De longe o maior impacto negativo de
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saúdc_das famílias numerosas aparece entre os grupos de
menor renda, que geralmente têm mais de 5 filhos.

fras apresentadas, quando todas as mulheres puderem
ter acesso às informações e aos meios de planejar sua fer-

E.c;tu_dos em famílias pobres de diversas áreas do Nordeste_ mostraram constantemente que crianças de

tilidade.

famílias numero&as possuem maior risco de sofrerem de
desnutrição, presas mais fádelsdas doenças e morte. O
caçuJa é usualmente o mais fortem~nte atingido, algumas
vezes por discriminação na distribuiçã.o ·cta comida familiar mas também porque devem viver com dietas reduzidas durante os anos iniciriis, mais vulnerãveis. sob_ o aspecto nutricionaL
Os efeitos deletérios de numerosos nascimentos nas
mães e seus filhos são mais provàVf:is de ocorrer quando
o intervalo entre esses nascimentos sãO curtos. Um estudo realizado no Punjab, fndia,. mostrou que aS crianças
nascidas com menos de dois anos de intervalo do filho
anterior tem 50 pOr ceilto de maior probabilidade de
morrer até um ano de idade do que àqueles que nasceram com intervalos de 2 a 4 anos en~re os partOs. Os riscos não são só para os recém-nã.scidos mas também para
o irmão mais noVo- que jiistO o precede. Quando um
novo filho aparece rapidamente, a criança que mamava é
'afastada preventivamente .do seio matemo e pode não
haver proteína suficiente para substitUir o leite materno.
.1\ palavra .. K washiork or" - o nome de t1ma doença fatal pOr deficiênCia de proteínas ....:.... literalmente significa
udoença da criança desmamada quando o seguinte nasce".
Um_a rápida sucessão de gravidez pode trãzer doença e
morte para a mulher como também para a sua descen~
dência. Para começar, uma mulher está em gra:ve perigo
se ê alimentada insuficientemente,- Porqüe-tanto a gravíde7. como a lactação exigem um pesado custo nutriCional
que as mulheres pobres, raramente estão em condições
de compensar aumentando a quantidade e a qualidade
da alimentação que comem. Se elas não são caPazes de
surlementar essas necessidades alimentares o seu organismo as retira de. suas reservas.
Para milhares de mulheres pobres no País, um casa~
menta prc;:coce é seguido de duas décadas ou mais de gravidezes ininterruptas e amamentaçãO âas ·qUais eraS não
têm oportunidade de se recuperar. Acresce-se que durante todo esse tempo estão exauridas pelo trabalho pesado
do·campo e com outras tarefas extenuantes que realizam,
quase sempre com um filho nas costas e outro no ventre.
São mulheres que aos trinta anos estão envelhecidas, faces pálidas e enrugadas vítimas das condições de vi~a
agravadas pelas gestações sucessivas.
Aborto
Qua'ndo um contraceptivo não está ao alcance, não é
usado ou falha, uma grande parte das. mulheres brasilc:iras recorre ao aborto clandestino. O aborto nada mais é
do que a ausêne8. de contracepção. Calcula-se por estimafiva, que de um milhão a um mílhão e meio de abortos, são realizados por ano, entre nós,
Não considúamoS-o aborto como um ritéfodo de con.:
tracepçào mas não podemos deiXãr de nos referir a ele
dada à realidade encontrada e às conseqUências que traz.
à saúde da mulher que quer ver-se livre de uma gravidez
indesejável.
As mulheres de mais· recursos financeirâs encontram
usualmente mé_dicos prontos __ a realizarem abortos em
melhores condições _de segurança, mas, milhares de outras, que não po~suem os recursos menciOnados ficam
expostas aos azares de intervenÇões menos favoráveis.
Algumas colocam-se nas mãos de "curiosas" sem nenhum conhecimento e outras em desespero, experimentam realizar o aborto elas mesmas usando os meios mais
cruéis ..
· O aborto inexperiente ou anti-higiênico envolve um
risco elevado de complicações ou morte para uma mulher grávida. Coino'O-ãborto é realizadO ilega-lmente, ãS
escondidas, não é possível saber precisamente o seu número. As conseqüências de abortos mal feitos, contudo,
não podem passar desapercebidas.
A morte materna por causas obstétricas aumentou de
300% neSsa última década e mais de 40% dos recursos
orçados pelo INAMPS para obstetrícia são gastos no
tratamento de complicações do aborto.
t. um preço muito-caro que se está pagando pela omissão de uma poHtica nacional de população; Estamos certos que pode haver uma substancial modificação nas ci-

Não consideramos o abOrto como um meio ideal dt..
controlar a fertilidade. Melhor educação sexual e uma
total disponibilidade de contraceptivos para _todos, sem
levar em conta a capacidade de pagar, são meios alternativos puru reduzir o número de gravidezes indesejáveis.
S~gurança

Anticoncepcional

O c.ontraceptivo ideal deve passar desapercebido, ser
reversível, simples e conveniente ao uso, eficiente- e absolutamente seguro. Nenhum contraceptivo existente perfaz cssus condições de foinia cjtie todos devem ser usados
para oferccCi- escolha que proporcione melhor saúde.
A escolha do método deve ser de ordem individual; em
trmos de risco à saúde todos os métodos de contracepção, POssUem evidente coeficierite de vantagens sobre,
a fertilidade incontrolada.
De todos os métodos contraceptivos, a pílula anticoncepcional é a que mais gero.u. controvérsias.
Os efeitos colaterais e as mortes ocasfonais ligadas à
pílula receberam uma extensa cobertura dos meios de comunicação. Não há medicamento que tenha sofrido um
tão intenso .estudo e uma experimentação tão profunda
.como os anticoncepcionais orais. Hoje em dia chegamos
aos verdadeiros limites de sua ação e dos efeitos colaterais reçluzíndO o iinpacfo negativo de seu uso a uma realidade científica.
Contudo, os azares do uso da pílula, como qualquer
outro medicamento, podem ser considerados mínimos
em relação aos riscos que envolvem uma fertilidade incontrolada.
Esse argumento, contudo, não deve gerar'complacênc_ía acerca dos problemas de saúde sabidamente associado~ com a contracepçãO. Mais ainda, até que todã ageraç[to de mulheres que tomam pílulas tenha passado, esturú íncompleta ·as observações sobre os efeitOs a longo
prazo". -_
. Mulheres·e homens exigem panl eles meios maís segUros c cfetivos de controlar a sua fertilidade.
bem que a segurança relativa da contracepção com·
parada com o parto tenha sido estabelecida somente
para os países desenvolvidos do Oeste, é sem dúvida ainda maior nos países pobres, onde os perigos associados
ao parto são tão altos: Certos anticoncepcionais c-omo os
dispositivos intrauteriõos, que estão associados com aumento da perda sanguínea na menstruação e também.
com infecções, podem ser mais perigosos--para mulheres
v!vCtido em ambientes de pobreza do que para outras de
melhores condições de vida e com acesso a serviços médicos adequados.
Hoje cm dia, é conceito firmado que a pílula pode melhorar aJguns problemas nutricionais como-a: anemia por
deficiência de ferro e ter influência benéfica em evitar o
câncer nos seios.
Nem o diafragma- ou o condom apresentam risco por
si só, mas esses dispositivos são menos confiáveis e mais
difíceis de serem usados que_ a pílula ou o DIU.
A esterilização ganha popularidade ao redor do mundo entre indivíáuos que não desejam ter filhos ou já c_onsideram tê-los em número suficiente.
Bustante segura para ambos, mulheres e homens, a
contracepção cirúrgica traz a certeza e a tranqUilidade
em relação à contracepção. Somos, contudo, contrários
às indicações indisCriminadas da esterilização, que deve
-obedecer um critério qUe esfejiCde acordo com o bom
senso e dentro de certos princípios éticos. Os riscOs da fi·
gndu.ra são ínfimos mas é a vasectomia, Sem a menor dúvida, o mais seguro dos métodos de contracepção cirúrgicil.

_-se

A escolha do método_ deve pertencer ao indivíduo a
tlâo ser quando- razões_ médíC<ls contra-indiquem o seu
uso; em termos de risco de morte todos os métodos aceitos de contracepção levam perceptíyel vantagem de saúde sobre a fertilidade incontrolada.

Planejando a vida
Estamos absolutamente convencidos que a saúde
como um todo melhoraria acentuadamente se medidas
de plancjamento f<1miHar fossem adotadas, e mais largamente disponíveis e usadas para reduzir as gravidezes
precoces e tardias, colocar um limite razoável no tama-
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nho da:; famílias e guardar· um intervalo sadio entre os
nascimentos.
A inter.reaçâo da pobreza e a fertilidade excessiva
produz um ciclo de desespero que auto se reforça: esperando que algum de seus descendentes não sobreviva a
idade udL,~lta, os pais acham que devem ter mais filhos do
que desejam. Desde que os riscos do esgotamento materno· e-a lnortalidade infantil aumenta-com a elevação do
mesmo número de gravidezes, torna-se uma bola de neve
e cada vez mais nascimentos são necessários.
Um -conhecirilento dãs conseqüêilci~s de saúde nos diferentes padrões de re'produção torna poSsível_ descrever
o que, unicamente sob o ponto de vista médico, seiia
uma estória r!!produtiva ideal para todas as mulheres
que desejam ter filhos. Os riscos relacionados à reprodu~,·ão seriam minimizados se:
l. Mulheres não tivessem filhos antes de atingirem a
idude de 18 - 20_ anos.
2. Os partos fossem espaçados em pelo menos dois
anos.
··
· .
3. Nenhl:'ma mulher tivesse mais de quatro filhos.
4. Mulheres não tivessem filhos depois de atingirem
·a idade de 35 anos.
5.- Pessoas que completaram suas famílias minimizam os riscos relacionados aos contraceptivos escolhendo a esterilização;
Educar a popuTa'ção acerca dos benefícios d.o planeiamenta familiar é tarefa Que o Governo pode assumir
para encorajar uril· Padrão ótimO- de reprodução melhomndo as condições de saúde na área materno-infantil.
A viabilidade dQ.s serviços de planejamento familiar
não ti'<irúsOJuÇãõ~- Ceftamente, ·para o águdo problema
da saúde do pobre, mas, enquanto não a enfrentarmos,
nenhuma outra combinação politica trará, também.
qualquer solução.
Não prelendemos--co'm essas nossas palavras ter esgotado todos os aspectos complexos da saúde e planejamento familiar.
Acharemci-nos compensados, no entanto, se tivermos
· cOlaborudo de alguma forma para a maior consCien-ti-~~tç~9 gera_! pa_ra um problema importante e despertado
o pensamento de todos para encontrar um modo mais
e_ficiente_ para a Sl,la solução. S-oluÇão para a qual ninguém pode omitir-se e que será de grande importância
para milhões de índivíduos que não estão aqui presentes,
mas que têm as mesmas necessidades e os mesmos desejos nossos: o bem-estar daqueles a quem amam, um melhor fufuro par:.L os filhos, o fim das injustiças e o começo
da esperança.
Dessa ~_ala não enxergamos seus rostos, não sabemos
os seus nqmes, não podeinos contar o seu número, mas
eles estão aqui.
E suas vidas podem ser alcançadas por nós ...
E a nossa por eles ... (Palmas).
Agradeço e gostaria de estar à disposição, não só de
responder qual(jlier p-eiglinta reTativa- âo texto que fOi
apresentado, mas, também, em relação a- qualquer outro
aspeCto do planejainento familiar, que posSo não ser um
perito, mas, em todo caso, é um assunto que já tenho me
dedicudo há algum tempo e tenho um conceito que gostaria de _externar, se fosse levantada essa idéia, em alguma. pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) - Vamos,
agora, passar à inscrição dos Srs. Senadores. O primeiro
Senador inscrito ...
O SR-. ALMIR PlNTO -Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESlDENTE (Aderbal Jurema)- Pois não,
O SR. ALMIR PINTO- .to seguinte: tem sido praxe, com todos os depoentes, depois das interpelações feitús pelos Srs. Parlamentai-e.~; todos os Srs. Depoentes
têm concordado que ~ )aS extra-Senado, extraCftmara, mas que fr-eqüentam a Comissão e têm interesse
em aprender e ouvir alguma coisa dos depoentes, poderem interrogá-los. Se V. Ex• permitir ...
O SR. PRESIDENTE (AderbaJ Jurema)- Sim, antes, porém. vamos passar a palavra aos Srs. Senadores.
Com a palavra o nobre ~enador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PO~TO :__Sr. Presidente, Dr. Hélio
Aguinugu:
Inicialmente, Dr. Hélio Aguinaga. gostaria demecon~
gratular com o Senhor pela magnífica exPosição que fei
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a respeito do planejamento familiar, como atividade de
saúde.
Depois de o_uvír a sua exposição, cheguei à conclusão
de que, realmente, hoje entendo porque as religiões tomam tanto cuidado, bloqueiam quase a atividade sexual,
protege, sob todas as formas, este ato que ê. vital para a
vida humana.
Vi o grau de risco que cÕb~e i.iffia mulher, um casal,
para a maternídade. O Senhor chega a resumir o_s cinco
instrumentos básicos para diminuir os rtscos relacionados com a reprodução que seriam minizados se "as ro_ulheres não tivessem ffihos antes de atingirem a idade de
18 a 20 anos, que ós- pãr(Os fossem espaçados em pelo
menos dois anos etc."-Pãr at vê--se a dificuldade que hã
de um casal manter a sua atividade sexual normal, denM
tro dessas exigências que são básicas pela
experiência
cien_tífica para o planejamento familiar e o controle,
sobretudo, do risco.
Gostaria, então, de fazer uma pergunta ao Senhor que
me veio à mente, agora, no curso de sua exposição. O
que o Senhor diria a respeilo 'desse novo processo de
controle e de controle de riscos, sobretudo da ngtatidade,
através da inseminação artificiai; que está na ordem do
Dia e tem procurado resolver os _problemas, sobretudo,
dos inférteis?
.
Essa seria a minha primeira pergunta.
O SR. HÉLIO AGUINAGA- O pr9blem_a_da inseminação ar_tificial não está iqclufdo exalf4Uepte_ .-n9
problema do planejain-entO famniãf,- m·as ô tpié-aCOntece
é que os gfneCo-obsteüas, hoje, pOssuem na sua mão o
poder quase divino de criar a vida e, tainbémLl!_f!l_!l__r~
ponsabilidade de Jimitar a _vida e dete_rmin_ar aqueles q~~
podem ou _não podem viver.
Acho que um poder desse, que a têcnica evOluiu hoje
com a inseminação artificial, o congelamento do semem,
o transporte de óvulo à distâncía_etc, fez com. que !ss9
tornasse de tal forma perigoso, que acho que isso não
deve ser entregue, exclus_ivamente, ao casal, nem a lfnt_a
sociedade científicã. Isso tr.ansp9e a issó, d-everia ~e ter
um organismo internaciOn-al qüe fosse responsáv~rde -~sM
tabelecer os. parâmetros, porque não pode ficar ao ã1Ca!Jce de qualquer médico, porque a técnica da inseminação
artifiCíal, do bebê de proveta é uma técnica que quase Segue uma receita de bolo de cOzinha: pega-se o esperyna,
coloca-se num tubo çl_e ensaio na estufa_a 36 -ºu 37 gtaús,
espera-se 84 horas, junta-se ao _ovo e temos aí llrrlagestaçào. Falando assim, parece tão simples, mas não o é,
sobretudo são componentes psicológicos. Não sabemos
o que vai acontecer a e&sas crianças nascidas, esses bebés
de proveta. Não sabemos qual é o impacto que isso pode
Produzir no individuo. Então, essas coisas que estão a_o
alcance de; qualquer médico, como uma tecnologia ralativamente fácil, é um assunto que deveria ser melhor
controlado e, acho até em nível mundial. Acho que esse
problema da inseminação artifici~l é muito m<1-js_ gra_~_e,
no meu conceito, do que o problt:ma do planejamento
familiar em si.
O SR. PASSos PORTO - Gostaria de ouvir o Senhor, porque esse é um assunto que está em debaie_todos
os dias e é preciso que a Comissão_ que visa saber as razões vinculudas aQ~ument9 da população no Brasil deve
ter, acho, um capítulo também dedicado à inseminação
artificial, porque já está sendo usada com insucesso Tiõ
Brasil, já há casos fatais.
Mas, Dr. Hélio, gostaria de ouvir também do Senho_r
uma outra indagação minha, que terri_andado, por esses
dias, nas vozes de muitos líderes políticos, em debate no
próprio Congresso. Uma in(o_rmaç~o do l!l:StitutoJoaquim Nubuco, de Pernambuco, Professor Chaves, que
disse que, na marcha em que estavam indo as carências.._
a crise e a fome no Nordeste, o_home~ acabaria ficando
na nico, seriam os nanicos do Nordeste. I>or sua. ve~ eu .l.i.
de um outro pernambucano, Dr. Josué de Castro, em
"Geografi·a da Fome", de que a á~:ea do Nord§te não~
tú incluída na área da_ fome como carência .. Pelo contrário, as éreas de fonie do Brasil eram, g~ralmente, as_
áreas da monocultura, como a região da cana-de-_açúcar,
cacau e café. EnuTi essaS aS áreas-care-nciais-e não aRegião Nordeste onde há recursos, inclusive naturais, que
servem de base para a alimentação e que dão ao homem
um certo vigor fisico. Não é por acaso que no_s sertões se
diz que o sertanejo ê um forte, ele realmente ê 1.19} _forte,
Não vejo, assim, no quadro nordestino, apesar da minha
inexperiência, essa tendênciu para o nanismo, para a for-
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mação de nanicos. Gostaria que o Senhor, como especiaM
lista, e agui numa Comissão que está envolvendo todos

"ésses prÕble-mas, "Se o Senhor poderia nos dar uma pala-1
vra que viesse a esclarecer

e~ te

Juto,

O SR. HÉLIO AGUINAGA - A sua pergunta tem
dois aspectos, Quero lhe dizer que acabei de voltar do
Nordeste, sábado, e presenciei, no Ceará, uma criança de
4 anos de idade que não falava ainda por deficiência nutricionul. E, na Paraíba, ond!! estive agora, também, en~
centrei as criancas comendo ratos.
O SR. ALMIR PINTO- Aliás, o Secretário de Saúde do Ceará aconselhou.

O SR~HÉUO AGUINAGA- Uma_coisa tremenda!
Sabemos perfeitamente que com cinco anos de seca, o
Nordeste está inteiramente devaSsado. Sessenta e __ três
por cento da população brasileira têm uma deficiê-nda
~Tímentãr e 20% das mulheres do Nordeste têm uma anemia por deficiência de ferro. Se sabemos a importância
que representa a nutrição, as taxas de proteínas durante
a gestação e no primeiro ano de vida, vemos as condições
-Jie como e_s_s_as novas g_e:rações estão nascendo. Uma deficiência de proteína nesta época traz lesões na área neuroJógica que são irreversíveis. Não adianta, depois, ofere_ccr ~-d::ti_i!S opQ_rtui'11dades que se queira a essas crianças,
~ essa geração-; porque elas são fisiologicamente incapazes de aproveitar qualquer oportunidade que se lhes dê.
É irreversível, eles estão marcados, de nascimento, por
.aqüela sua deficiência. Então, ê isto que temos no Nordeste. Estudos fehos pelu SUDENE mostraram que ho·
jc, não só há uma diminuição no tamano das crianças no
Nordeste como a diminuição da sua área do crânio. o
que mostra que realmente estamos conseguindo uma genlç;'iõ de, no dizer de Nelson Chaves e Walter Lazer,
uma geração _de nanicos burros ou de burros nanicos,
como queiram.
O certo é que o Brasil precisa pensar nisso, porque não
estamos levados a uma questão de quantidade de populaçào;---o--que nos interessa é a sua qualidade. _Sabemo_s
que a questão da quantidade não tem nenhuma razão de
ser. Temos o Canadá com 9 milhões, 473 mil quilômeM
tro& quadrados, com uma população de 24 milhões de
habítantes, e é- uma das economias maís fortes do mundó, Com produto nacional bruto em torno de 9 mil, 735
dólares. A lndia, com 3 milhões, quinhentos e poucos
quilómetros quadrados, com uma população beirando
700 milhões de habitantes, um produto nacional bruto
de 180 dólares, sabemos todo ano a quantidade de gente
que morre de fome. Mas não é sobre esse_ aspecto apenas.
Temos o Brasil com 9 milhões, 532 mil quilómetros quadrados, com uma população de 120 milhões, e a Holanda que tem 367 mil quilómetro& quadrados, mais ou menos o tamanho do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil estumos num esforço tremendo de maxidcsvalorizaçào para chegarmos a uma exportação de
23,5 bilhões de dólares. A Holanda, um paizinho daquek tamanho - paizínho, aí, não é depreciativo, é ãpenas
pelo htmanho- com terras conquistadas ao mar, ex,,ortu o dobro do Brasil. -A Holanda _exporta 50 bilhões ie
-dólares. E mais ainda, 30% dessa exportação são produ·
tos agrfcolas. A Holanda exporta leita para o Brasil e
tem uma população de apenas 4.1 milhões de habitantes.
- Çnti:io,:o problema não é da qua~tidade, o problema é
da· qualidade. Esta.mos vivendO cada vez um Inundo ae
tecoOlogia. Mesmo na questão du segurança nãciollal sabeffioS-C[ue o iiúrriúo de So\âados não representa nada, e
sim, a tecnologia. Vemos hoje que o Japão não tetri nadu,-1mporta iudÕ ·e -ex:põ-rtãtudo. A úniCa coisa que o Jaw
f}Uo-tcm é japonêS; e Um japonêS, COin liiria-alfa_ quaJifiM
caçào. E nesse mundo. de alta teçn_ol9gia, o que estam.os
fazendo? G_erações de puxar ~nxada do indivíduo que
não tçm caPacidade senão para isso. E não é isso Que nos
interessa.
_ ··- Agora, do__outro aspecto apresentado na sua pergunta,
acho urn _gsQecto muito impo'rtante. Com a necessidade
que o Governo tem de fazer frente às su_a.s exportações e,
evidentemente, na questão industrializada, o Brasil dificilmente pode competir com Os outros_ países~ Mas na
agricultura, tanto faz o milho nascido tlos EstadOS Uniw
dgs_ como rj_O__Br.\!§lff o mes-mo -in_ílho~ a- soja é igual. Então, o _Brasil se entregou a u.ma produção industrializada
agr_íc~la._ Isto f~z o quê? Primeiro, o abandono_ do hometn-Oâ campo,_~ segundo fez uma _cultura muito direcionada no sentido da exportação, fazendo que aquelas
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culturas de todo dia, feijão, arroz, hortaliças fossem
<Jbandonadas. Então, hoje se vê no Nordeste aquelas
grandes plantações de cana etc., e o indivíduo não tem o
feij5o, o arroz, não tem nada. E estamos importante o
arroz e o feijão a peso de ouro, porque não os temos dentro do Pafs.
EntUo, a sua pergunta apresenta esses dois aspectos
que acabei de dizer.
O SR. PASSOS PORTO - O Senhor disse que a
criança, por carência alimentar, não falou,_ Está comprovado cientificamente que ela _não fala por isto?
O SR. HÉLIO AGUINAGA- Naturalmente que es_JiÍ..

O SR. PASSOS PORTO- Por exemplo, vou mostrar
ão Senhor que o número maior de mongolóides que coM
ilheço é aqui em Goiás Velho, uma região em que o pes~
soai se pressupõe melhor nutrido. No entanto, esta região aqui tem maior número de mongofóides do que o
Nordeste. E é uma área que tem um suprimento alimentar melhor do que o nosso. Acho que nisso se deveria
avaliar. A fome, sim, mas as carências no Nordeste acho
que elas são menores, de uma maneira genérica, de elemenlos_fundamentais ao desenvolvimento alimentar e à
alimentuçào, deve ser menores do que essas regiões onde
há monocultura e onde não há, como temos, uma variação de culturas agrícolas muito maiores do que nessa
região. O Senhor me entendeu bem? Por exemplo, o homem que chupa caju,_ chupa manga, que se alimenta dessas frutas do Nordeste, está melhor alimentado do que
esses. homens aqui da Região Centro~Oeste, onde tem
uma alimenta_ção, tenho a impressão, mais pobre. S.erá
que estamos caminhando mesmo-para formar esses nanicos no Nordeste? Isso é uma coisa da maior gravidade e
qui--deveria merecer um estudo mais aprofundado pela
tc.cn_ologia já disponível no País. Muito obrigado aoS~
ilhór pelas informações.
O SR. HELIO AGUINAGA- Quero dizer aoílustre
Senudor que o mongolismo não tem nada a ver com a
alimentação, é uma doenÇa genética. Mas já foram feitos
estudos_de!õsas coisas que citamos aqui, existem estudos
feitos ubund;.mtemen~e cm número grande_ sobre probl~
mu alimentar e deficiência no Nordeste. A literatura está
repleta, inclusive um estudo feito pela SUDENE em que
mostra aspectos nutricionais no Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Com a palavra o nobre S~naçlor Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA- Apenas quero
fazer uma observação rápida a respeito de.~sa última colocação do Senador Passos Pórto, para dizer que o caso
de Goiás Velho não serve como termo de comparação.
Há no Centro-Oeste uma deficiência genérica de iodo,
mas não se aplica ao caso de Goiás Velho, que é um caso
muito especial, muito particular de uma cultura que lá se
instalou, no tempo das bandeiras, e lá se isolou completamente, deixou coisas extraordinárias, como os quadros
de Veiga Brito, mas deixou também o casamento entre
parentes e um sentimento de agregação familiar muito
grande que gerou esses mongolóides numa cifra percentual muito expressivo e fora do normaL Mas que não serve como termo de comparaçào. Lá é um fenómeno puraM
mente cultur_al, uma civilização que se isolou e que se
perdeu no interior de Goiás, durante muito tempo.
Mas Professor Hélio -Aguinaga, o Senhor fez- uma ex.posiçiío brilhante a respeito do planejamento familiar
como ati vidade e saúde, em tese, e desenvolveu uma tese
brilhante~ com uma sêrie de argumentos absolutamente
_irrefutáveis, absolutamente incontestáveis. De modo que
não há o que discutir a respeito do que o Senhor expôs.
Mas p<lrece que deixou para a parte dos debates a parte mais subStancial, talvez -mais rica, que é a sua experiência pessoal. De alguma forma acenou- para isso,
quando lembrou que tem um conceito que gostaria de
externa r. Essa: c_omissão está ávida para ouvir, exatamente da sua experiência pessoal neste campo do planejamento familiar como atividade de saúde.
Nós sabemos que_ o Senhor chefia o CEPAIMC e nós
gostmfamos de conhecer, exatamente, a sua experiência
_à frentC do CEPIAMC, dentro dos seguintes itens~ mais
ou mcnQs: primeiro, o que é o CEPAIMC? Como ftincidnu? Quais as suas fontes de financiamento? Quais as
su<ts eventuais vinculações com organizações internado-
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nais, se é que existem. E quais os resultados alcançados
pelo Senhor até aqui?

O SR. HÉLIO AGUINAGA - Isso é uma questão
pessoal. O CEPAIMC é um Centro de Pesquisa e de Assistência Integrada à Mulher e à Ciíança.- Começamos a
desenvolver essa idéia, ainda dentro da Uníversidade,

onde achamos que a forma de prestação de serviços na
úrea materno-infantil era obsoleta, ultrapassada, discriminatória e injusta. Então estabelecemos uma série de
estudos e daí resultou que a forma em que esses serviços
deveriam ser prestados, deveria ser modificada, passando de uniu maneira estática a uma questão mais dinâfni-

ca de prestação de serviços, procurando encher os espaços que se formam por uma socialização da medicina
sem ter uma infra-estrutura educacional, não s6 dos
usuários, como daqueles que prestam serviços, para que
pudessem aceitar uma socialização da medicina. Então,
desenvolvemos esse programa, que é um prograrria de
cuidados primários de saúde, baseadOs principalmente
na regionalização, na hierarquização de cuidados e na
delegação de funções.
Lutamos muito para que esse programa fosse aprovado, porque tínhamos, como um dos elementos_dis nossas atividades, que é toda ela do campo materno-inf<iiltil,
uma utivTdade de planejamento familiar. E, nesta ocasião, há 5 anos, a sensibilidade do problema do planejamento famHiar era de tal forma que urna- vez fui, aqui em
Brusília, falar com uma autoridade, e quando eu mencionei o palenajamento familiar, ele deu um salto da cadeira, fechou a porta, como seu eu estivesse dizendo alguma
coisa pornográfica, fora dos limites admissfveis.
Mas, finalmente, achamos que, por mais de uma vez,
tivemos a sugestão que tirássemos o teor de atividade de
planejamento familiar e o programa fosse admitido, fosse aprovado, mas nós insistimos nisso e o Governo aprovou. Nós, então, através das Nações Unidas~, do Fundo
de População, conseguimos desenvolver esse programa
no Rio de Janeiro. Basicamente, começamos as nossas
atividades a nível de domicílio, unidade de saúde, que é
localizada dentro da _comunidade, o centro médico e o
hospital. O que estamos faZendo não é nada de excepcional, não somos os donos da verdade, não estamos tentando redescobril' a roda. O úni-có mérito que o nosso
programa tem é que estamos pondo em ação- uma idéia
que hojt: é admitida por todos os profissionais, todos os
técnicos do mundo e foi muilo bem realçada no Congres~
so de Alma-Ata, na Rússia.
Então, estamos desenvolvendo esse programa
materno-infantil com esses níveis de atendimento e temos hoje instalada nos municípiOS-do Rio de Janeiro 35
unidades e mais o que cham;J.mos mini-postos, que é uma
simplificação maior ainda de atendimento, que são em
números de 14. Nós t~mos 14 mil_:li~postos que é essa siinplilicação maior. E atfãvés disso fizemos, no ano passado, 155 mil atendimentos em todas as nossas atividades.
Além disso, temos uma atividade de treinamento e desenvolvimento de pessoal, que é onde nós trazemos médicos do Brasil inteiro para ver o que estamos fazendo no
Rio de Janeiro, pro_curar expor a eles as nossas idéias,
porque estamos ubsolutlamente convencidos que o caminho para sair do problema de saúde no Brasil não é construir hospitais sofisticados, Com radio,grafia -co:mp-utádorizada, pelo contr{lriO, são os cuidados básicos necessários, aliás, hoje aceitos pelas autoridades sanitárias.
Trazemos esses médicos, expOmOs, eles fazt!rri CurSos conosco, vêem o que estamos fazendo, e depois, entãO, ·peJa
outra terceira atividade nossa, que é de assistência técnica. Quando eles voltam às suas entidades, damos a eles
uma assessoria técnica, uma ajuda, para que eles transponham e implantem essa tilosofia de atendimentos,
dentro das suas entidudes, da forma, evidentemente, que
for mais razoável e mais plausível, dentro das realidades
e dos recursos que eles possuem.
O nosso financiamento é feito através de vârias forites.
Ê o que eu chamo de tirar minhoca do asfalto desculpem-me, acho essa expressão um pouco fora da se~
vcridade da Casa. Nós temos várias fontes; a primeira
que cu chamo de recursos próprios. Recursos próprios é
a participação comunit{tria. Nosso programa não é um
programa paternalista, nós desenvolvemos o nosso programa com a comunidade, Quando eu disse aqui, que
nós tínhamos 34 unidades de auxiliares de saúde e 14
mini-postos, quero dizer que forcei um pouco, porque
nenhuma dessas unidades_ é nossa. São todas da comuni-
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dade. De uma formo geral, chegamos a uma comunidade, levantamos as necessidades do ponto de vista de saúde, discutimos com eles e repartimos as responsabilidade.<;_._ De uma forma geral, 35 a 40% dos recursos da ma~
nutenção do programa já vem da própria comunidade.
Outros recursos são recursos privados, como, por exemplo: temos a Fundação Técnica Educacional Souza Marques, com uma escola de medicina e-não tem um hospital
para treinamento. A parte de pediatria é chefiada pelo
professor de pediatria da faculdade. Então, os alunos
usum o prognuna como campo de treinamento e para
isso a Fundação Técnica Souza Marques arca com aresponsabilídade da manutenção da parte pediátrica. Temos a orgãnização dos cavaleiros de Malta, que tomam
parte da obstetrícia e pré-natal, essa é a responsabilidade
deles. Enfim, temos, por exemplo, uma entidade de banco de sangue em que fornecemos um lugar, para que eles
mantenham uma colheita de sangue voluntária dentro
do hospital e, em compensação, eles fazem todos os exames, todas as análíses clínicas que necessitamos. Então,
dessa forma, vamos levantando os recursos e mantendo
o programa que-.nãü" éSlá deficitário e, sim, equilibrado.
A terceira fonte de recursos são as governamentais, em
nível federal, estadual e municipal. Governamental, eu
tenho um convênio com o INAMPS para internação das
pacientes no hospital, temos duas enfermarias de trinta
Jeitos para crianças, uma de patologia mais comum e
uma de doenças infecciosas, Uma enfermaria de gineCologia de cinqUenta e dois leitos e pretendemos abrír, até o
final do ano, uma maternidade, fechando assim o ciclo
~das nossas atividades. Temos um-convênio com o Governo Estadual e Municipal que, infelizmente, quero dizer,
recebi agora qu.lndo saí do Rio de Janeiro, um oficio de
um município, dizendo que não quer continuar o nosso
~reLacionamento, etc~ Evidentemente isso não nos trarã
diti_c!Jldude alguma, porque, atinai de contas, nem o Estudo, nem o Município concorre financeiramente com
nada. Etes_concorrem com vacinas, com material e certos
mediCamentos. É uma pena que tenha--acontecido isSo,
porque estamos. n!Jma época em que devemos somaresforços e não subtruir. De modo q·ue recebi isso com grande tristeza, porque não me afeta nada, mas sobretudo àquela populuçào que estamos querendo dar auxílio.
E também há os recursos internacionais, recursos internacionais pura projetas específicos. No momento, temos três fontes de recursos internacionais. Uma com a
Universidade John Hopkins para treinamento desses
médicos que vão lá. Outra com o Devclopment Associatio!'!, para treinamento e ensino de pessoal par3.médico,
enfermeiras etc, e um outro projeto que é a Capacity que
fornece, através do Ministério da Saúde, o material ne~
ccss{trio, tais corno espuma, condons, pílulas etc., para
mür'lter os programas de planejamento familiar, porque
Isso nUa existe no Brasil. E há, evidentemente, doações
esporádicas para questões específicas. Então, dentro desses i.tSpCctOS é qUe procuramos manter-equilibrada a parte firlal1-ceira_ e econ~mica do piOgraina. Os resultado~
são os mais auspicíosos possíveis. E uma das coisas que
mais me grutifica- nessa bOemia cívica, que me dedico,
hoje _cm dia, pois já estou aposentado e dedico toào o
meu tempo, única e exclusivamente, a esse programa comunitário aos pobres- é a alegria que sentimOs de estar
fazcnd9 alguma coisa por essa população carente. E é
francamente extraordinária a forma com que no momento quC eles verificam que estamos ali no sentido de ajudâ·
los, de tr!lzermos alguma colaboração àquela comunidade, como eles se integram e colaboram no esforço que estamos fazendo. A participação comunitáría é uma ·coisa
que nos deixa maravilhados e realmente é o que talvez
e."tteja faltando nesse nosso Brasil, é uma participação muis du população, no sentido de enfrentar e motivá-la
para enfrentar a solução desses grandes problemas que
estamos enfrentando, Acho que, assim de uma forma
muito susclnta, de iqéia do q1,1e estamos fazendo.
O~SR.

MARCONDES GADELHA- Muito obriga·

do.

O SR. PRESIDENTE (Adefbul Jurema)- Concedo
u palavra à Senadora Eunice Michiles.
A SRA. EUNICE MICHILES- DepoiS dessa sua brilhante exposição, teria_ apenas que reafirmar a admiração que _tenho pelo Senhor, como pessoa, como profissional e como boémio cívico, (Risos) Mas, gostaria de fa-
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zer algumas indagações até para minha informação. Na
púgina 8, o Senhor afirma que uma mulher com mais de
qu<lrenta anos traz· uma grande possibilidade de gerar
um tilho mongolóide, E eu pergunto, que influência tem
o pai, isto é, um homem idoso com muuma mulher jove-m. Existe algum problema?
O SR. HÊLIO AGUINAGA- Não, esse é mais um
peso que a mulher cõ:lrrega sozinha. A questão é que
quando uma menina nasce, ela já traz no seu organismo
todos os óvulos que ela terá a vida inteira, durante todo
o seu período fértíl, aqueles óvulos jã nasceram com ela,
Então, é evidente qúe há um-certo envelhecimento desses
óvulos no decorrer da vida, Esse óvulo que vai ser fecundado aos trinta e cinco anos terá mliito mais chance-de
apresentar e.~ses defeitos. E o espermatozóide é gerado
permanentemente, ele não envelhece. Ãs vezes é produzi~
do duas vezes por dia, não há envelhecimento.

A SRA. EUNICE MICHILES -

Sabemos que a

Constítuíção do Rio de Janeiro incentiva a atividS.de de
planejamento familíar.Tomo foí cànseguido e coni.o se
comporta isso lá? Ou se termina sendo apenas na letra
morta da lei, ou de os Estados têm a mesma facilidade,
ou voct!s se ben~ticiam tá desse fato de a Constituição
permiter e até incentivar?
O SR. HÉLIO AGUINAGA- As coisas no Brasil
são feitas, ás vezes, unicamente para letra de forma. Apesar do Estado do Rio de Janeiro, quando de sua fusão ter
incluído na suu Constituição atividades de planejamento
familiar, talvez seja, até hoje, o Estado mais tfmido nesse
aspecto. E uma das razões que está levando a Secretaria
de Saúde Municipal a suspender o convêni'? que tem comigo, estou absOlUtamente Certo, ê: porque dentro das
minhas atividades existe a do planejamento familiar.
Ainda existe um certo tabu, uma sensibilidade. No Estado e no Munic1pfo as cotsas são absolutamente dificeis,
acho que é o Estado mais conservador do Brasil, nesse
aspecto, apesar de já ter incluído na sua Constituição atividudes de planejament~ familiar.
A SRA. EUNICE MICHILES- Quais as possibilidades que existem no momento, para que seja empunhada pelo Governo essa bandeira do planjamento familiar
e que o Governo, efetivamente, implante um grande progruma de planejamento familiar ter o Governo com essas
entid~dcs que já fazem hoje e que deveriam, no meu entender, ser incentivadas. Existe algum temor dessas entidudcs de que o Governo assuma, de fato, a postura de
tomar a decisão de adotar uma política de planejamento
familiar, se essas entidades se veriam, com isso, em dificuldades, ou se têm a perspectiva de serem estimuladas
ou utilizadas até como laboratório de experiênCiaS pani
que o Governo se assessore delas.

O SR. HÊLIO AGUINAGA -

Sob esse aspecto.

considero que o Governo não tem "capacidade" de promover um programa de planejamento familiar no Brasil.
Digo mais, estou envolvido nisso, nos últiÍnos dez anos,
no momento em que se começa a falar muito em ptanejamento familiar e que v_ejo uma certa tendência em se
adaptar uma política nacional de população, começo a
ter medo. Ter medo, porque essas coisas não se fazem
por decreto ou memorando. Planejamento familiar é
uma coisa muito séria, e sem termos aqui uma infraestrutura capaz de suportar essa demanda, sem termos
uma estimativa das usuárias, sem termos um programa
de motivação, de in(ormaçào e de educação, tenho medo
de que tenhamos o caos_e os resultados talvez sejam catastróficos. Isso faz com que hoje tenha IT}edo de se instalai Uma política de pl<inejamento familiar rio Brasil, porque muito mais necessário do que se estabelecer uma
clí!lica, onde se distribua pilulas, se coloque o DIU ou tenha acesso às intervenções cirúrgicas contraceptivas, seria necessária uma preparação de recurc-os humanos, nece.<;sário saber o que é o pl:.tnejamento familiar, em que
ele constituí. Não é só dar pílulas nos Postos do
INAMPS, são muito mais coisas envolvidas nisso. E nós
que estamos nisso há 10 OU 12 anos, lutando e aprendendo ü nossa custa, não sabemos nada do que pretende ser
feito nessa matéria pelo Ministério da Saúde. Todos esses problemas foram resolvidos a portas fechadas, discutidas, virão ai e nós não fo'mos consultados, não sei.
Agor<J estive em Porto Alegre com o Ministro da Saúde,
tom.ando parte em um debate, e o programa que ele
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berri feita. Acho que há, toda uma estrutura pronta em
apresentou, acho que é absolutamente inviável,.por_que a
são problcmõ.l:i do mundo inteiro. O únicO lúgar que rl.ãõ
termos de INAMPS, erh termos de Secretarias Estaduais
minha impressão é que se .em vez "de se acrescentar uma
co.nscgui uinda um diálogo, nem com a Previdência Soativid.ade de plunejumento familiar em toda a infra_ ci;d ~jú_ est_i~e ~om o Minsitro f:I_êlio Beltrão que _ficoU
e Municipais de Saúde, LBA, MOaRAI, os Clubes de
estrutura que existe, materna-infantil no Pafs, que seria
muito interesSado e mãndoll-ffie ao Presiden,te do
Serviço, entím, exi~~e toda uma eS:trutur~ que me parece,
uma coisa simples, o, que se está procurando fazer é criar
INAMPS, Aloysi_o Salles, que prometeu-me to vezes ir
está. pronta pa·ra ser" ado nada. Mas e ClãrO, como o Seum programa de plancjamento familiar, onde se vai
visitar-nos, \'er 'O meu programa e não foi- nem O Minhor disse. Começando com preparações de técnicos,
apcnsar todas as outras atividaçl.es de saúde da mulher,
nistérío da Sa.(lde, nunca recebi urna visita daquilo que
competent~, para que ...
como det~nçtio de cânce_r_, exame gineCoiOgíCQ,"Ile-m~---CSfamos illerfdo. Em resumo, o que estamos f:::tzendo há
mas, de fezes dus crianças, etc. Ora, nós não temos _Con- - 10 ou- l 2 anos é exatame~te aqu_ilo qúe _o Goveq1o _~tá
Muito obrigada.
diçõe~f"líriarlcelraS P<ftã fazer frente a um programa des. querendo fazer. Nós queremos compartilhar da noSsa
tes. E quundo a gente complica é para não funciOnar. Se
experiência -conr ele, {làO queremos nada. Estamos aqui
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) --Concedo .
a c:.1mpanha de vucin<Jção, que é indiscutivelmente um
para sorhüt ·esforços.
a palavra â Dr~ Flórida Accioli, seguindo a recomen~
sucesso, se ela necessi.ta_sse apen<ls que se fizesse uma 'ped<.~ção do Relator, que tem sido praxe desta Comissão
A SRA. EUNICE MICHILE~ _:_Segundo eu entendi,
quem\ ficha com o nome c endereço da criança, etc., ela
çonce_d-er a palavra a pessoas que acompanham os _debao ·senhor acha, também, que o País precisa fazer alguma
seria complet:.~mente um desastre, porque__ não haveria·
tel> e têm interes_se neles.
- 'COTsa:--rrlas--que--esrá--cõ~an·do pelo caminho errado.
tempo necessário para isso. Ela é um Sticesso, -porque-A SRA. FLORIDA ACCJOLI --Nossos agradecitornou-se -simples, fácil de ser a~ingida. E é uma idéia
Muito bem.
mentos à cone:essão da Presidência.
dessas, evidentemente com div_ersos parâmetros, qUe se
Goslãria -de pedir ao Sr. Relator que fizesse anotar is~
Apenas gostaria de lembrar à Sr• Senadora Eunice Mi:
deve pensar em pl:::tnejamento familiar. Porque uma mu. SO, pofque "é a 1nã-i'feira c;omo -eu e-ntendo. 0 País é que
chiles que_ quando o Ministro da Saúde veio a estaCo.;,
lher de 25, 26 anos que vem a uma clínica para con~rolar
precisa assumir-essa responsabilidade. Pelo jeito, porém,
missão, ele pediu- que fosse anexado ao seu pronunciaa sua família, se ela tem que marcar um exame: ginecolóestá querendo fazer a portas fechadas. Acho que, seria o
gico, s_e tem que marcar uma ocasião pa~a retirar matemento um plano de trabalho, a proposta do Ministério
momento de o Sr. Ministro da Saúde voltar a estaCo~
rial para fazer um tes.t~ de Pa·pa Nicolau, se tem que fapata o p-rograma de planejamento familiar. inclusive, jã
missão para dizCr-rios o que pretende fazer. Nijo ouVi o
zer um exame__~e· ffi<,!J11a~, se tep-1 que trazer o f1lhp para
seu depoimento aqui, mas soube que foi, de certo modo, , chegou ao detalhe de elaboração em que previa até (fora
· exame de vermino.se, fa_zer exame·rle-_fezes, eVidentem~ndo 'microfo_ne) de atribuições por médic-o; p-or atendente
., JJJil-~-ª,'-1t9___ ªm!?jggQ. _Aj_ho_ g_1:1e_, nesse: !?Of!leilt~,_ preei~- -te sabemos que não há recursos, não há_ll_1êdi_cõ Su-fícien:.~-· .saríamos pedir-lhe-que ele defini&.se~e at~-dOQue esfáSe
d_e saúde, E nós vimos detalhadamente esse documento,
te para isto, e esse programa não vai ftmcion.ar. Em todo
inclusive Obse"r"vamoS duas graves incongruências: de um
assessorando, o que ele vai fazer. Cabe-nos C$ta: respon-:o.Qso, -estou muito .contente que ele venha, porque será
lado a preocupação de colo.car o programa onde houvessabilidde de não deixar errar. Quer dizer, para ser mah
um passo de abertu_ru, no sentido de_que alguma_coísa_se
se recursos médicos.. Considerando que 60% do território
um redundante fracasso, seria para nós uma vergonha.
f:lça, e esse País já ficou muito tempo sem se fazer nada.
bmsileiro não tem médic:o permanente, significa que a.
Estive recentemente no México. Acho que não podemos
proposta se estrangula a partir dessa condicionante. E,
ficar· abaixo do México, que _está c-om seu programa de
A SRA. EUNICE MJ.CHruis- Qr. Agl!inaga •.agopor
outro lado, ele até supervatoriza alguns recursos há·
planejamento familiar funcionando muitíssimO bem.
ra a cois:.~ se complicou. Porque, pelo que entendi de seu
"Sicos de saúde ao, por exemplo, coloe<U:_na rni!o da ~ten
Apesãt
de
todos
_os
defeitos
dQ
pafs,
da
sua
política,
até
pronunciamento, e está basta_n_te evidente, _?Jg~rpa_co_i_s_a
dente_ Q.acompanhamento do DIU, o exame de mamas,
da personalidade do mexicano. Mas lã funciona. E uma
. precisa ser feita. Quer dizer, os 'números são, de certa
etc., coisas que nós sabemos que muita gente por aí afora
coiSa -que observei, é o estímulo-que se dá lá às entidades
forma, alarmantes, apelam para a nossa consciência_._:dç
nãó está preparada para isso.
pa-r1iculares,
cqm
uma
~(mfederação
de
entidad~
muito
que nada esteja sencio fe_1to, a não ser por ent_ída4_es parAgora, gostaria de insistir num dos aspectos que pare~em orga_niz~~as e ~ue fo~ne~~'!l sub_~í~ios ~o Go-v~-rno e
tiçulares, que por "boemia cívica"; vamos dizer".
ce
passar desapercebido, mas é um fato definltivamente
até asslrri como umã "C;sp"écié de 1aborat6r[o d~ .~xperiênmUito- gra:ve-crue~ ao Ser elaborada uma proposta dessa,
0-SR. HtLIO AGU.IN~GA---:- ÚQS~QU d_o ~er'!lQ! ___ ,..elas.. porque tem um âmbit_o menor. Então, Sr. Rdatór,
realmente experiências que existem como a BEMFAM,
A SRA. E-UNICE MICHILES - GostÇi dQ termo.
acho ~ue nesse_ momento_ a responsabilidade desti-Cohá -16 anos; o CEPAIMC, que existe hã 12 anos aproxiProcuram fazer aquele algo m.liS, alénlTda sua reSponsa.---------m-Jssao cres&-muito, no Sentido de não permitir que isso
m-adamente, não tenham sido levadas em conta, quer diseja feito à revelia do Congr~~so, à revelia desta C_omisbilidade de cidadão, Mui~o bem. Então, p-arece q-ue-fica
zer,-nao-se tenha somado toda uma metodologia que foi
patente que alguma coisa precisa ser feita e já. Pelo seu
são que está _aqui para isso, e à revelia das experiências
exaustivamente vi_Sl.a, ao longo do tempo, atê se chegar a
purecer, -o País não es_tá e_m_c_ondições d6 fazer~ não deve
que já existem neste País. Quer dizer, que a gente não
uri't modelo, que hoje é viávei, que hoje dá um a1tQ rendifazer, porque vai complicar tudo. E aí'? Pica tudo doje_ito
pos~~ ~~ novóTazer alg_u~a coisa qu~ não_possa fundo.
mento, que seria realmente um dos pontos de referência
que está?
. r\af. "Aého- q"ue seria as-sím pfõfundamente lamentável, e
para um programa em âmbito nacional. E nos contatos
o SR. Ht!LIO _1\GUINAGA _ Não. A questão ê:
q~=-tef~a:~s, ~~-~toda a força que temos, que luta1' para
que_estamosJ.~ndo çom os Secretários _de Saúde que realacho que precisa ser programada direito.
- q a 0
sar erto.
mente têm programa conosco, de BEMFAM, a grande
O SR_. ALMIR PiNTO..:..:.:.- QU6ro informar..:.... e peçô
Primeiro: precisávamos fazer um levantamento, de
pn!ócuPãÇão é Sab~r da aptidão do Ministério para reã.lipefo menos de uma estimativ;;t_, do número de u:s.u~rfS>§'--~- perm1ssão a V Ex•, Sr Prestdente e à nobre colega Sena- zar um trabalho desse, que dizem tudo -Oem, está aí a
~ão sahemos qual o número de mulheres férteis. Até hÕ~- -dora Eumce MlchiíeS que aquffo que escape ã qualquer
prOPoSta 0:0 -Mfnístéríõ"; -mas nirtguém sabe quando o
JC. O censo...
___ ,~notação, por falta do Relator, estâ sendo gravado. ReMinistériÕ se proporá a realmente desenvolver esse tipo
-~-cebo~"'? todo final de reunião, r.ilna fita gravada. Es_tou
A SRA. EUNICE M_ICHILES-:- Mas si~, eu 0~_C!::.._
de programa, que demanda todo um kn()w bow indepen~
gunto, não poder-se-ia começar por aí?
---sendo assessor_ado por pessoa competente, porque escladente do ma,kerial e dos recursos que terão que ser aloca~
.
.
reço, não sou têcnico. Se um homem, como o Prof. Agui~
dos para a sua manutenção.
O SR~HtLIO AGUINAGA ---::-5~. ~o que estou dtnaga, não é técnico, avaliem a técnica de um médico pro~
Então, realmente são coisas preocupantes, que teriam
zendo. O que temos que fa_zer, pnme~ro. Para~el~mente,
vinciano como eu, que estou aqui mais como um médico
que ser reavaliadas. Agora, gostaria de ressaltar que esse
te_m~s que f:::tzer p~ogramas de educaçao do_s med1cos q~e
do que um Relator. Por isto, talvez, a imposição de sf;:r 0
progra~a o Sr. Ministro jâ deixou af para ser anexadQ.
vao 1~plementar 1.s~o, para dar-lhes a noçao. do que SeJa
Relator. Mas aquilo que escapar das minhas anotações.
A SRA. EUNICE MICHILES- Só uma palavrinha,
P.la~eJm:nento fam1lmr, _D14mos _ç:ursos a méd1cos do_ BraE quando for fazer uma ligeira apreciação, vou dizer
Sr. Presid_ente, só para dizer que entendo também que, se:
sli Jn{eLr?. ~e an_o Cl)~a~os d~ndo
.-cursos em :
uma coisa i teressante ao Dr. A uina a a ui ue susu
planejamento
familiar for feito no Brasil apenas como
mateJ"o-mfantLS noé nosts?. p~og~ma. E e mt~essalnte
peitou qu~ nDã~ tivesse mais ~eRttlo n p~esen~a d~te. Mas
1
uma atividade de saúde não me parece que leve a nada,
~~~~ ~::~s ~~ ~; ~:t~a~ ~~so~u~~~~~t~ ~ ~~~á~~;está tudo no fio e virá tudo para minhas mãos depois.
ou não leve a ffiuita coisa, tem que ter um âmbito mu_itQ
ao planejamenta- familiar. No fim do curso, que dura
A SRA. EUNICE MICHlLES- Desculpe-me, Sr. Premaior; deveria envolver outros Ministêrios, com outras·duLls semanas, fazerrios um teste pós. E a situação·
si dente, m·as só- para concluir. Achó q-Ue não seria apeatividades também.
nas, Sr. Relator, a questão -de não se dei,..ar escapar. 'f: a
ínverte-se, e todo&: eles compreenderam, porque o_
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Não ha~
problema do planejamenlo familiar ê, antes de tudo, um
conclusão, da exigência desta Comissã_o.
problema de educação e informaçã_ç. Então, isso tem que
vendo mais nenhum dos Srs. inscritos, concedo a palavra
O SR. ALMIR PINTO - Dentro do fio, além das
ser feilo. U_rn programa de informação e de educação.
ao nobre Relator, para as conclusões finais dessas indaanotaÇões, além da cópia que tenho do pronunciamento
Então, depois de feito isso, preparados os recursos htJgações.
do Depoente, está na fita mágnêtica tudo o que foi dito
manos, ê que vamos chegar na parte de ação, de impleO SRcRELATOR (Almir Pinto)- Sr. Presidente, seaqui.
mentar junto à Previdência Social, que é o organismo narei breve, porque jâ foi muito bem detalhado pelo nosso
tural, um programa em nível nacional. Não vej!) razão,
A SRA. EUNICE MICHILES - Mas a· importante
vários problemas e S. s~ afirmava há pouco~
depoente
porque a experiência adquirida por certas entidades priaí é a sua conclusão.
"Acredito que a mfflha presença não vai influir muito,
vadas não é absolutamente usada. Elas não são constJJtaporque quase todos os assuntos foram debatidos". E o
das. Não sei se é_ um ciúme. Não compreendo que haja----------'--0--S_R_.-ÃLMIR PINTO - E dãÍ vainoS tirai O cjlle ê
que assistimos foi exatamente, coino eu dizia para S. St
nenhum demérito para a autoridade pública vir a uma
mais importante para-a conclusão.
que cJ debate é salutar, hoje foi aflorado um assunto que
entidade privadLl procurar a experiência. O meu prograA SRA. EUNICE MICHILES_- Muito bem. E voltannunca tinha sido cogitado nesta Comissão com o deta~
ma hoje - eu falo isso sem modéstia alguma- é de redO a reiterar os-meus agradecimentos, digo que a mii1ha
lha menta que V. s~ fez, o problema da mãe jovem e da
percussão internacional. Sou chamado para em todos os
expectativa, como SenadOra, a minha visão neste mopaíses do mundo fazer conferências, dizer como- estamos
mãe adulta, os riscos para uma e os riscos para outra, se
. minto, é que o País precisa fazer alguma coisa e fazê~la
resolvendo esses problemas, que não são só nossos, mas
bem que jâ conhecíamos os riscos para a mãe adulta,
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mas detalhadamente, como foi feito o eStudo sobre a
questão da mãe jovem, O número de filhos que poderão
nascer mortos e assim por diante. E outro assunto, tam-

bém, surgiu o problema do mongolismo, que não tinha
sido tratado aqui nesta Comissão com o detalhamento
que'(. S• fez e até a questão da inseminação artificial. Quero dizer a V. S•, aos meus colegas e assistentes que,
ainda mêdico do interior do Cearã, a primeira vez que vi
falar sobre insemlnãç"ão- do ser humano foi numa revista
para caso incerto, quer dizer, por esterilidade por parte
do homem. Então, a estória era esta: que o homem infértil, o homem que não tinha quantidade suficiente de espermatozóides para a fecundação do óvulo, pegava-se,
então, uma pessoa que não fosSe da família, uma ptssoa
inteiramerite desconhecida, o médico receberia aquele
material e o_médico que fizesse a insemínaÇão -n-ã-ffiulher
não seria o médico parteiro. Tomava-se todos esses cuidados para o médico parteiro Dão identificar a mulher
nem o homem. Seria um outro médico que faria o parto.
Foí a primeira- Vez que ouvi Sobre inseminação; isso nos
idos de 1940. Eu, como médico da Cidade de Maranguape, tive oportunidade de ler sobre esse assunto. Homem
que não tinha espermatozóides suficientes para fecundar
um óvulo, se fazia este processo, um médico adquiria O
material de um cidadão, um outro fazia a inseminação
de um terceiro fazia o parto. Era uma coisa-múito escondida, difícil-de_ se identificar, e o filho era tratado como
sen~o filho do próprio casal e estava tudo resolvido.
Mas, Dr. Hélio Aguimlga a sua co_nferência foi hri·
lhante e fiz várias anotações e, como disse à Sra. Senadora Eunice Michiles tudo isso estã gravado em fio de aço.
Vou estudar com muita calma, já disse que tenho uma
assessora para isso, uma pessoa muito competente, conhece bem o assunto, estamos dividindo o trabalho, jã
preparei, no recesso, lã no Ceará, o -lntróíto natural e
pretendo, Dr. Aguinaga; fazer o seguinte: um livro, uma
coletânea de todos esses depoimentos, já falei com o Secretário da Comissão; estamos preparando, isso vai para
a gráfica e sairá um livro que será publicado e distribuído às autoridades, aos Srs. Senadores e Deputados, a
todo o Congresso Nacional e, depois, encaminhado a
Sua Excelência o Senhor-Presidente da República pelo
Presidente do Congresso Nacional, ao lado das conclu·sões da ComisSãO Parlamentar de Inquérito que apura o
Aumento Populacional do Brasil.
Quero parabenizar a v. s~ pelo brilho da sua exposição, jã o conhecia bastante de nome, já o havia ouvido
numa Comisslio de Saúde, quando o Senhor' esteve aqui,
tiz questão da sua pre.c;ença. O Presidente Mário Maia
também desejava muito ouvi-lo, mas o politico tem, às
vezes, que estar ausente do Congresso Nacional, devido
à necesSidade de sua presença nos Esta"dos. Foi o que
aconteceu com S. Ex•, uma festa cívica na Ciade de Cruzeiro do Sul, no Acre, o que o prendeu até ontem. S. Ex•
estará chegando hoje à tarde, mas transmitirei a- ele a
presença de V. S• terâ, também, a cópia do seu pronunciamento. E em nome de S. Ex' e da ComisSão~ COmo~
Relator, quero agr:.1decer a maneira gentil como o nosso
convite" foi rece.bido e a sua presença dâ oportunidade à.o
Relator de melhorar mais um pouCo o seQ.Relatório.
Mui to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Os agradecimentos da Presidência eventual desta Comissão ao
Dr. Hélio Aguinaga. A participação dos Parlamentares e
da Dr• Flórida Aceio li demonstraram a saciedade que a
sua palestra repercutiu profundamente nos que estão interessados pela políticii de saúde no Brasil, sobretudo no
setor tão discutido e tão contr-overtido do planejamentO
familiar.
Temos a certeza de que o Sr. Relator, médiCo comO V.
S•. saberá colher desse depoimento material muito ricode sugestões, para que, comO assinalou a Senadora Eunice Michiles, façamos conclusões objetlvas para esta política e sobretudo, interferindo comõ é do nosso dever
como parlamentares, junto ao ExecutiVo no sentido de
uma política-que atenda não apenas ao problema sociológico, mas que também seja uma política exeqUível,
portanto neste País de dimensões continentais, muita
coisa se perde no mar e em terra pela sua enexeqUibu1idade. Por isso, Doutor Hélio Aguinaga, como velho pro-
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fessor. quero me congratular, sobretudo com o didatismo de sua exposição, a clareza de sua exposição, demonstrando uma vida, por-que uma palestra destas não
se faz apenas porque foi cmwidado pela Comissão, é
porque ela reflete uma longa experiência, é uma síntese
de uma vida dedicada ao trabalho especializado que V.
Ex• vem realizando no Rio de Janeiro. E essa boemia
cívica apenas nos ti'az cOmo que um elo de simpatia e vamoS" fazer ·aessa boemia cívica uma ciranda bem ampla,
no ·sentido de que à Comissão de Economia chegue a
uma conclusão capaz de impressiOnar o Ministério- da
Saúde e o Ministério da Previdência Social, porqUe ambos não podem agir isolados, e neste País há muito isolamento entie Os Ministérios. Eles devem ser uma espécie
de vasos comunicantes, o que se passa nos Minístérios da
Saúde, da Previdência e da Educação, porque o fator primordial-de tu-do isSo está na educação, que haja, então,
do_ nosso Relator, homem de sensibilidade nordestina,
esta força de fazer com que estes Ministérios saiam dos
setiS castelos e se comuniquem, para que de fato a pOlítica que se ·deseja para o planejamento familiar tenha
aquela objetividade, tanto insistentem·erite 'fãlada pela
Senadora Eunice Michiles e pelo nobre Senador de Sergipe, agrônOmo por friririãção e SOciólogo por vocação,
o nosso colega, Senador Passos Pôrto; o Senador Marcondes Gadelha que é médico.
JJe ffiãneira· que- feCeb-ã deSfã: ComisSão o testemunho
não apenas do nosso agradecimento-formal, mas da nossa--ãdri1ini.Çâ.(!_ pela sua conferência que nos trouxe uma
valiosíssima contribuíção. Muito obrigado.
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- Sr. Presidente, anteS-de V. Ex~ encerrar, permita-me um iristailte. Quero
c_omunicar a V. Ex" que está havendo _dentro da Comissão o cUidadO de realizar esta comunicãi;ãO, esse ateildimeri~o :dos Ministérios para que nós chegU:enios a uma
coriCJLiSáo exala~ Basta-que eu diga a V. Ex'- que por aqU.í
já passaram os Ministros da S"aúde, de Assuntos Fimdiários e o Miní.Str"O da Educação, Est~r de Figueiredo
Ferraz, que por sinal fez uma belíssima exposição. E virão, ainda, os MiniStros do Estado-Maior das Forças
Armadas, o MiníStrO-da Previdência Social, o Ministro
Hélio Beltrão, e o Ministro da Justiça. Quero dizer a V.
Ex• que o relatório, 'feitO sem qualquer pretensão e Vir.:.
tuosismo. será apresentado à Co-missão para que sejaaprovado e corrigido em todas as suas deticiências. Esse
é o cuidado do Relator.
Antes de encerrar, quero comunicar que no próximo
dia 23, as mésmas horas, teremos como depoente o Sr.
Rubens Vaz da Costa, que é um grande demógrafo conhecido por todos nós.
O SR . PR ESIDEN_TE (Aderbal Jurema) cerrada a reunião.

Está en-

( L~vanta-s~ a reunião às I 1 horas e 55 minutos.)
IS~

Retmião, realizada em 13 de setembro de 1983

Aos treze dias do mês de setembro de mil novecentos e
oitenta e três, às dez horas, na Sala de Reuniões da Co~ .
miss_ão de Finanças, presetltes os _Srs. SenadoÍ'es Mário
Maia (Presidente), Almir Pinto (Relator), Eunice Michiles,_Aderbal Jurerna, Lourival Baptista, Claudionor Ro~
riz e Lenoir Vargas, reúne-se a ComissãO Parlamentar de
Inquérito, criada com o objetivo de investigar problemas
vinculados ao aumento populacional brasileiro.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores João Lobo, Marcondes Gadelha, Hélio Guei~
ros e Jaison Barreto.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
_Mário Maia, declara abertos os trabalhos e solicita ao
depoente, Ministro-Chefe do EMFA, Tenente:
Brigadeiro-do-Ar, Waldir Vasconcelos que proceda o ju~
ramento de praxe.
Em sua eXposição o Sr. Ministro enfoca os problemas
conse-qüentes do aumento populacional e, principalmente, a qualidade_de vida do pobre,
Durante a fase interpelatória, usam da palavra, os Srs.
Senadores Ad~rbal Jurema, Eunice Michiles, Lourival
Baptista, Almir Pintei, Mário Maia e a Sra. Ana Maria
Mendonça.
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Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráticas tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas, em anexo, à prest:nte Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e,
para constar eu, Edson Luiz Campos Ãbrego, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 15• REUNIÃO DA COMISSÀO PARLAMENTAR DE INQUERITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO
POPULACIONAL BRASILEIRO. REALIZADA
EM 13 DE SETEMBRO DE 1983. DESTINADA A
OUVIR O TENENTE BRIGADEIRO-DO-AR.
WALDIR VASCONCELOS. MINISTRO-CHEFE
DO EMFA. QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
AUTORIZA ÇÀO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSAO.
Presidente: Senador Mário Maia.
Relator: Senador Almir Pinto.
(Integra do apanhamento Taquigráfico.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Declaro aberta a reuniã-o da Comissão Parlamentar de Inquérito que
investiga os problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro. Sob a proteção de Deus, iniciamoS os
nossos trabalhos.
Convido o Senador Lenoir Vargas, membr-o da Mesa e
representante do Presidente do Senado, a compor a Mesa. Está ao nosso lado o Vice-Presidente Claudionor Roriz.
O depoente desta ~eunião será o Sr. Ministro Chefe do
EMFA- Estado-Maior das Forças Armadas- o Ten. ·
Brig. do Ar Waldir de Vasconcelos, que aqui presente.
Esta é a 15~ reunião desta Comissão, e o Brigadeiro Waldir Vasconcelos é o 159 depoente, peço-a S. Ex• que faça
o juramento de praxe; com todos de pé.
O SR. WALDIR VASCONCELOS """":' "Juro, como
dever de 'consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do ineu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados a cargo desta Comissão Parlamentar de
Inquérito que investiga os problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Os nOssos tra~
balhos terão duas etapas na primeira etapa haverá uma
exposição do depoente, o Sr. Minístro; e- na segunda eta~
pa far-se-ão pergu11tas ao Ministro: Como tem sido Praxe nessas nossas reuniões, Sr. Ministro, da ComÍS$ão
Parlamentar de Inquérito, embora seja regimentalmentepermitido apenas aos Parlamentares, Senadores e Deputados presentes fazerem perguntas ao depoente, nós temos concedido a palavra com aquiescência do depoente,
a pessoas presentes, _intef_t?Ssadas no _assUnto, para também fazerem perguntas.
V. Ex' permitir. na segunda
etapa, além dos parlamentares, nós abriremos também o
debate ao público presente, para formular perguntas.
(Pausa.) Então, S. Ex• aceita.
-- Concedo a palavra ao Sr. Ministro, para fazer a sua
exposição nesta Comissão Parlamentar de Inquérito.

se

O SR. WALDIR VASCONCELOS- Exm•Sr. Presidente, ExmY Sr. Vic-e-Preside-nte, Exml' Sr. Relator, ExmY
sr.-Senador Lenoir Vargas, Srs. Senadores, oficiais generais, minhas Senhoras e meus Senhores. Atendendo
a convite desta ilustre Comissão, através de seu digno
Presidente, estou aqui presente hoje para colaborar com
qs relevantes serviços que esta Comissão está realizando
em prol do nosso País. ~ minha expectativa que, ao fim
dos trabalhos desta Comissão, possa o GOvern-o· ter em
suas mãos sUbstancial quantidade de informações, para
que possa emitir a sua diretriz, e assim enfrentar o
problema demográfico brasileiro, que creio ser um dos
problemas mais graves que--enfrenta a nossa Nação, Não
de hoje, mas do passado. A credito que com muito mais
gravidade o futuro está a nos esperar, Ê por isso que eu
venho aqui muito mais: como brasileiro, interessado em
dar a minha colaboração, para poder ajudar a V. Ex•s_..
Na verdade, as minhas p-reocupações com esse proble- ·
ma não são de hoje. vem de 1968. Quando coronel, chefe
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da Divisão Psicossocial da Secretaria do ConSelho de Se·
gurança Nacional, comecei a me dedicar a esses estudos.
Lembro-me que naquela época consegui convencer, e
convencer mesmo, os componentes da minha divisão e
depois a todos os componentes da Secretaria do ConsO.
lho de Segurança Nacional, para que esse problema demográfico fosse enfrentado, porque eu achava que o nos-

so nível populacional jâ era um problema. Estudamos
vários e vários meseS Piir8 chegarmo-s a apõrttar uma so:..
lução. Infelizmente, naquela época, por questões várias,
que não vale a pena mencionar, nenhuma solução foi

adotada. E por que não foi adotada? A situação, hoje, ê
pior do que naquela época.
Mas a minha preocupação não vem só de 68 quando
eu lá servia. Lembro-me que em 54, como capitão, indo
para o Parque da Aeronáutica de Recife, c_omo Chefe da
Divisão ou da Seção de Pessoal, o meu trabalho maior
era receber filas de funcionários civis, ·qué tóda manhã
compareciam a minha sala para apresentar, para registro, uma certidão de nascimento de lJm filho, para que
fosse publicado no boletim int.crno da unidade, o que lhe
daria direito a um salário familia. Era uma fila enorme
todos os dias, porque eram muitos funcionários civis naquela época, hoje são pouquíssimos. Mas me lembro de
um em particular, que num espaço-de8 meses me_ apresentou 4 certidões de nascimento, cada filho com uma
mulher diferente. Então, desde essa época me despertou
o problema da paternidade responsável. Quando fui, então, para a Secretaria do Conselho d~ Segurança Nacional dediquei-me a esseS-assuntos, mas infelizmente medida nenhuma foi toinada.
Venho aqui para o EMFA imbuído deste mesmo
espírito. O EMFA, além das suas preocupações no campo militar, como todo brasileiro e como toda organização-e instituição, também é responsável pela segurança
nacional. Dentro do EMFA está o Serviço Militar. O
EM F A é coordenador geral, é órgão normativo do serviço militar no Brasil. E vi, lá dentro do EMFA, dados
que me chamaram atenção. Por exemplo, o número de
alistados n·o ano de 82, brasileiros com 18 anos de idade,
1.450.000, convocados para o serviço militar, 770.000, OS
restantes foram dispensados, porque são originários de
municípios não tributários do serviço militar. Estes
770.000 foram submetidos a exame médico. Foram considerados aptos 410.000, ou seja, 53% de 770.000, e·"in.,;;corporados às 3 Forcas 114.000.
Vejam, Senhoras e Senhores, que é um contingente incorporado, que está realmente prestando serviços, e corresponde a menos de lO% daquele total de I milhão 45Q
mil. Estas são as neCessidades anuais das Forças Armadas, o efetivo atua_l_aprovado.
Os Senhores podem ver e deduzir que nós temos muito
mais jUVentude do que o necessário para prestar o serviço militar. Então, o número de joVens não preocupa as
Forças Armadas, mas, sim," a sua qüalidade.
__ _
Cau:Sas- da incapa~idade desses jovens que não foram
aceitos rio-·ex-ame médico: subnutrição, deficiênCia dentária, InsufiCiência de peso e altura, dfminuição da acuidade visual, alterações congênitas dos membros inferiores e da coluna.
Só esse Quadro dá uma demonstração do estado de higidez da nossa juventude; 43% _es_tão incluídos dentro de
qualquer um desses itens aqui.
Há que considerar, todavia, que são jovens do sexo
masculino, A eles, na mesma quantidade, deve corresponder jovens do sexo feminino, e, certamente, por esta
amostragem, deve atingir também a jovens do sexo feminino.
Então, é _uma preocupação, que aqui já começa a nascer com a qualidade do homem brasileiro, a qualidade de
vida do homem brasileiro, não só a quantidade. Para
mim, principalmente, é a qualidade do homem brasileiro
que não pode _continuar assim.
Essa é uma família do Nordeste. E uma fotografia tomada dentro dessa catástrofe da seca, numa reportagem
da revista Veja. Por aqui já se pode ver o nível de pobreza dessa familia, que, certamente, vai submeter seus fi.
lhos- aqui não, porque são só meninos- daqui a tO,
12 anos, ao serviço militar, e certamente serão reprovados no exame de saúde por aquelas mesmas causas.
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Então, essa é a minha grande preocupação. Mas não é
só minha, Es~a minha preocupação foi reforçada pela
mensagem que o Senhor Presidente da República enviou
ao· Congresso Nacional na abert_ura do.s trabalhos legislativos, neste ano, no dia l~' de março.
Pediria a V. Ex• permissão para ler um trecho dessa
mensagem:
"'No elenco dos_ fato~ mªiores que em_ noSSo tempo abala a humanidade, estão as mudanças resultantes do crescimento populacional. A explosão demográfica ocorre, sobretudo, nos pafses menos desenvolvidos, ·ande se comprimem cerca de 2/3 da
pof>ulaçõa mundial. No Brasil, nos últimos 40 anos,
o aumento demográfico ultrapassou 50 milhões de
habitantes. Esse crescimento humano, e!ll termos _
explosivos, devora, ·como se tem observado, o c_rescimento econômico, agente de estabilidade; acarreta
desequilíbrios socíais, económicos, culturais e políticos, que reclamam profunda meditação. Cuida-se
de tema que merece detido e;.:;~ me P_a_ sociedadt: ç.
dos seus órgãos. O amplo debate da _questão, sobretudo por parte do Congresso Nacional, contribui_rá
p-ara que se fixem, de modo objetivo, diretrizes fundamentais a tal respeito." .
v~Jãm OS S'rs. que a linguagem do Senhor Presidente é
muito inci_siv_a. _E aqui S. Ex• reconhece um fato_ que não
é muito levado em consideração até em depoimentos anteriores prestados aqui nesta CPI. S. Ext admite~ aqui, a
explosão demográfica. A expressão usada é ..a explosão
demográfica''.
Estive lendo depoimentos de personalidades, prestados anteriormente a esta Comissão, não admitem a expressão ••explosão demográfica", achando que nós não
vive-mos esse drama, para mim, e corroborando aqui
com a expressão do Senhor Presidente da República, nós
vivemos uma explosão demográfica, por que é explosão
demográfica? Explosão demográfica é o ritmo de crescimento da população em contrapartida com o ritmo de
crescimento econômico. Quer dizer, o nosso ritmo de
crescimento demográfico é muito mãis volumoso do que
o nosso ritmO- de crescimento económico. Então cria-se
um enorme descompasso, porque essas populações que
vêm aí, através dessa explosão demográfica, não podem
receber da Nação _e da sociedade aqueles_benefícios que
umã sociédade inoderna tem que prestar ao indivíduo.
Então; nós viverrios uma explosão demográfica. Alíás,
uma das maior~s do mundo. Na d.écada de 80,de a9or.dO com dados do censo do IBGE~ o nosso crescimento foi
2.49, quando a média dos paíSes subdesenvolvidos no
mundo, os país_es mais pobres, foi 2.1. Os países desenvolvidos, os ricos, que são poucos, infelizmente, têm taxas de_ crescimento et:n. torno de l %>. e_J11enos de J__1fo.
Então, t"âxas de crescimento demográfico têni muito a
ver com pobreza, porque, se se for examinar o relatório
da ONU sobre crescimento demográfico, todos os países
com taxa de cr_~cimento populacional acirila de 2% são
países pobres.
E! claro que o Brasil tem condições de sair disso, se
realmente quiser enfrentar este problema, que é de segurança_ n..aciQnal.
s_~anç_g__nacio_!!al são aquelas medidas que a Nação
e u soCiedade devem tomar para preservar a consecução
daqueles objetivo_s piincipais, aquelas aspirações principais da nacionalidade, que são nossos objetivos. Há um
conG,e,oso nacional de que os nossos objetiVos pefmàilentes são: a democracia, a integração nacional, a integridade do patrimônio nacional, a paz social, o progresso e a
soberania. Esta é a_aspiração de todo o brasileiro para o
seu País.
Mas eu vejo esse cresCimento, essa explosão demográfica comprometer a consecução de alguns desses objeti:
vos, se_ não de todos, mas uns mais ameaçados do que
outros. Por exemplo, o da integração nacional.
A integração nacional não. diz respeito apenas ao aspecto físico geográfico. Nós mantem-os a integridade desse imenso território co_m oito milhões e meio de km 2, que
os nossos antepassados nos legaram com muito esforço,
muitO herofsmo.
Mas não é só a integração ou a integridade desse território. mas a integração do povo que viVe aqui -dentro,
que deve ser um tanto quanto homogêneo. Não pode ha-
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ver distinções entre pobreza e riqueza. Nós estamos cavando um fosso muito grande neste Pafs, um País desenvolvido em certas áreas, e, em outras, um outro País de
muita pobreza._ O outro pafs a q·ue eu ni.e refiro, diz respeito a um ·grupo populacional muito grande que se estâ avolumando a cada dia, de extrema pobreza. Vejam os
Senhores, l!:ntão, que esse propósito, esse objetivo de integração nacional está sendo ameaçado já no momento,
e a paz social, outro grande objetivo nacional, é constantemente ameaçada, justamente porque esses mais pobres,
não podendo ver cumpridas as suas aspirações vitais,
aquilo que eles desejam como pessoa humana digna,
revoltam-se contra esse estado de coisas.
Então eu acho que o problema populacional, no estágio em que estamos, é de segurança nacional, e interessa
u toda.'> __as_ nossa.s ins_tituições e a todas as pessoas, a todos os brasileiros, porque, perante a Constituição, todos
os brasileiros são responsáveis pela segurança nacional.
Vejamos agora a distribuição espacial, como se comporta a nossa população, que, vem desde o tempo da
nossa colonização, com uma grande concentração litorânea, coisa que permanece até hoje. De lá para cá, um
fato novo, marcante que houve, foi a ocupação do planalto central, quando aqui se estabeleceu a Capital da
República. Mas desde o descobrimento até 20 e poucosanos atrás, até o surgimento de Brasma, essa concentração era firme no litoral. Nos dias de hoje há o fluxo
migratório rural urbano. S~ hâ 40 ou 50 anos, 70% çla
população vivia na área rural e 30% nas cidades, nos centros urbanos, isto hoje está completamente invertido:
70% vivem nas cidades e 30%, no campo. As nossas cidades não estão crescendo, estão inchando; inchação é
doença, é maz.ela, É_ o .que ocorre hoje em todas as nossas
cidades, principalmente essas capitais litorâneas. Cuiabâ _
está crescendo a t 7% ao ano. Até quando ela irá resistir'?
Pergunto ao Sena.dor Roberto Campos, que não est.á
aqui. Até. quando poderia uma cidade crescer a uma talUl
dessa? Isso é um fenômeno nosso de urbanização_.
Em 'conseqüência do d~~línio da população rural, há o
aumento da tendênci;;! da hegemonia econômica e demográfica da Região Sude.st~. _É para onde vêm esses imensos excedentes populacionais em busca d_e emprego, de
melhor nível de. vida, criando então, com esse desenvol·
vimento, um maior d~scompasso com relação a outras_
regiões do País. E o declínio da participação da Região
Nordeste no coriJuõto da população brasileira é devido à
migração. Os excessos populacionais migram. São dados
estarrecedores: são 50 milhões de habitantes nos últimos
40 anos.. c.omo disse o Presidente da República na, sua
mensagem; ao Congresso nacional. E o mais. significativo, ainda, é que nos últimos t 3 anos, quer dizer, de 1970
at~19&3.,_a noss_ap!Jpulaçã9 aumentou e~ 34 milhões de
hahftan~~. uma população idêntica à da_ Argentina, do
Paraguai e do Uruguai: Imag!nem os Senhores o que se
infra-estr_utura no campo assistencial e social de~eria t.er .
sido Jt?ito para suportar essa população em tão pouco
tempo. Dizer que numa casa ondi comem cinco pessoas
comem dez, não está certo. Temos que repartir o bolo.
Então, o povo brasileiro, como um todo,,. está se _empobrecendo, porque tem que dividir para todo mundo.~
ánla questão até cristã. Aquílo que a Nação púder dividir, divide, mas há um limite de divisão, há um limite de
possibilidades, há um limite de recursos. Em 50 anos, em
40 anos o Brasil incorporou uma população igual à da
França, que levou milhares e milhares de anos para se
formar como nação, e incorporou, em 13 anos, uma porulação igual à da Argentina, a do Paraguai e ao Uruguai.
- E~sa transparêficia mostra os seguintes- dados: o cres-__ .
ciiTiCrlto na década" de 70/80 foi de 2.49%, acíma do nível
mundial, para as nações pobres e subdesenvolvidas. Um
dado trcmendo,_tétrico. Taxa de mortalidade infantil: 96
por- mil, uma das maiores do mundo. E aquilo que dissemos aqui, da concentração urbana: 67, quase 70%. E
<.tqui a condição espacial da população brasileira, a população concentrada, que é a tradição brasileira, quase
tod<.t no litoral. Com a vinda da Capital da República
para Brasília, esse interior se expandiu, já está vindo
para cá. Mas há esse grande imenso ainda neste Pa[s. E
aí se diz: ah! mas esse espaço aí está para ser ocupado
por uma grande população. Por isso se diz- o que eu
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acho uma falãda- que o Brasil é muito grande e preciSa
ter uma enorme população. Há enormes espaços vazios
para serem ocupados pelo homem brasileiro, espaços
que estão aí para serem conquistados. Na verdade estão,
mais isto é uma falácia, porque· dentro desse grande e
enorme espaço vazio que estâ aí está uma Amazônia,
com 52% do território nacional, que pode ser ocupada
somente em parte. O restante da Amazônia não pode ser
ocupado. Aquela floresta densa, aquela floresta tropical
úmida, que levou milhões e milhões de anos para se for~
mar, não- p-ode disputar espaço com o homem, mesmo
porque- o homem não pode viver nesse ambiente tão hostil. A Amazônia, para ser conquistada, prec1sa, antes de

tudo, de capital, de investimento, de homem que vã para
lá biologicamente saudável e que tenha consciência e capacidade profissionaL Então, os excedentes populacionais, sejam de onde for, que não estiverem nessas três
condições, não podem ocupar esse restante da Amazônia
ou qualquer outra parte restante do País. É um processo
de conquista, que antecede muito o proCC:SsOáe a:esenvolvimento. O homem tem que ir para lã se fixar e começar do zero, do nada. Hoje, o Senhor sai de Brasflia
num aviãozinho num teco-teco lento, anda 100km para
qualquer fugar, olha pãra baixo e diz; .. Bom, esse espaço
tem que ser conquistado, está vazio. Mas ele só pode ser
- OOn(Juísüido com essas três condições; capital, investi-
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menta e um homem apto, com saúde que tenha conhecimentos profissionais para ocupar aquela terra, seja em
qualquer mister, ria agricultura, na indústria ou qualquer
outro setor. Ele tem que ter conhecimentos, para não
ocupar a terra com a tecnologia do índio. Não estamos
mais nessas condíções.
Então nós temoS esSa verdade: nós temos um território
muito grande para ser ocupado, ainda, mas não há de ser
com o homem que está vindo dessa parte do Brasil,
como mostra aquele quadro ali dos jovens do serviço militar. Não serão esses os aptos para fazerem a conquista
deste País .
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1960

1970

I
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·

1980

CRESCIMENTO

REGIÃO

1940

1950

NORTE

1.056,6
(3,7)

1.263,8
(3,8)

NORCES1E

11.052,9
t39,Q)

13.228,6
(39,9)

14.665,4
(37,8)

16.358,9 17.275.4
(39,9)
(44,7)

(56,3)

SU1:ES1E

11.l13,9
(39,0)

11.827.7
(35.7)

13.169,8

10.888,9
(26,5)

8.904.4
(23,1)

(-19,9)

(34,0)

4.144,8
(14,6)

5.527,9
<16.7)

7.392,4
(19,1)

9.193,0
(22,4)

7.155,9
(18,5)

(72,6)

987,8
(3,5)

1.313,5
(4,0)

1.935,8
(5,0)

2.635,9
(6.4)

2.636,8
(6,3)

<146,7)

BRASIL 28.356,1

33.161.5

38.767,4

S UL
CENTRO CESTE

(100)

(l(XJ)

1. 977,3
11.ffi4,1
(4,1) .
(4,8)

(100)

2.847,0

1940 /DO

-

<169,4)

(7_4)

41.054,1 38.619,6
(100)
(100)

(36,2)

(%)
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POPULAS!ÃO RECENSEADA (Urbana)
BRASIL - 1940/80
- Milhares -

REGIÃO

19qo

NO R T E

1950

1960

1970

1980

CRESCIMENTO

(%)

1940 I 80

1. 626,6 3.046,1
(3,1)
(3,8)

(650,6)

7.5!6,5 1I.752,0 17.58695
(21, )
(22, 6)
(24' 0)

(420,1)

S UDE S T E

7.231,9 10.720,7 17.460,9 28.964,6 42.848,2
(53,2)
(56,1)
(55,8)
(55,6)
(57 ,ll

(492,5)

S UL

1.590,5
(12,3)

2.312,9
(12,3)

4.360,7
(13,9)

7;303,4 11.880,5
(14,8)
<14,0)

(647' 0)

CENTRO - OESTE

2.270,8
(2,1)

423,5
(2,2)

1. 007,2
(3,2)

2.437,4 5.ll8,1
(6,4)
(4,7J

<1.790,0)

405,8
(3,1)

580,9
(3,1)

NO R D E S T E

3.38122
(26, )

4.74428
(25, )

B. RAS I L

957,7
(3,1)

12.880,2 18.782,9 31.303,0 52.085,0 80,479,4
(100)
(100)
(100)
<100)
<lOOl

(524,8)

BRASIL

Crescimento populacional na!
cidades principais do país, .
1970-1980
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·poPULAQÃO U~I3ANA EM F~~~t\ÇÃO ~ P()PULAÇÃO
TOTAL: -"'~c '''"···~c~~B R AS I L-1940/80 (0/o) ~. ~ ..
1940

1950.

196D

1970

1980

27,8

3L5

37,8

45,1

. 5L7

NORDESTE 23,4

26,4

34,2

4L8

50,4

SUDESTE_

39~4

47,6

57,4

72,7

82,8

SUL

27J

29,5

37,6

44,3

62,4

CENTRO-OESTE

2L5

24,4

35,0

48,0

67,8

BRASIL

31,2

36,2

45,0

55,9-

67,6

REGIÕES
···--·

... - ·---

-·

NORT E

'

Aqui, o nosso ritmo de crescimento populacional. Es-

quase 3%. _Foi a. época em que eú começeLa faze~ esse es-

ses 2.49 correspondem à curva ascendente dQ cresch;nent'o popuh.tcional do Brasil.
__

tudo lá na Secreraria do Conselho de Segurança Nacio~~d. e rlquf:i esPUntadO coin esse índice. Na ver:dade. l1o_jc_, o-fj]d_ice baixou para 2._49. Ma_is a base_ populacional,
hoje, no "G·r~~il _já é de 'I JQ rriilhõ_es de l:lab~tantes~ _Então,

Aqui mostra o crescimento em cada uma da,s regiões.
O Brasil, nesse ritmo, está colocâdo entre O!! maiores -do
mundo~- Na verdadÇ", o nosso__d_tmjl_ de crescimento __~tâ__
decaindo. Na década de 60, ~s~fcresc_iinC~to -rQi-_i.-89~-"'

~

são 2.40 Sôbre 130 milhões. Naquela época eram. 2.89
SQ~~reJ1fDii;f$-i?ej":Qiit!Tdlzer;-emna-me~~~absoluto, essa

pcrcentugem é altíssima. Hoje com essa taxa, são 3 milhões de brasileiros pór ano que sobrevivem, e que nós
incorporamos ao nosso patrimõnio demográfico.
Ainda dessa reportagem da Veja sobre essa última

seca lá no Nordeste, vejo uma família, aqui, uma viúva
. :"""d; p_ailos, 12 filhos, Q mais velho com 17 a._nQs_~ o mais_

CONJUNÇÃO DA MISÉRIA E DA DESINFORMAÇÃO

--Pobreza gerando pobreza--
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novo com 8 meses, que está no ·colo dela, Vê-se, por aí,
que ela teve o primeiro filho aos 16 anos, vários filhos já
morreram. Isso é a pobreza extrema·. E aqueles filhos dela, quando cresceram, certamente vão crescer sob o regime da subnutrição, que no primeiro ano de vida criou seqUelas irreverSíveis no seu cérebro, e serão homens e
moças cOm capacidade intelectual reduzida, o que vai

Sábado 2

sobreviver.am, porque ela agrediu a natureza biológica
da mulher, por falta de informação, por falta de apoio.
~as o píór, é QUe os filhos e as filhas delas, nascidos assim, subnutridos, sem instrução, sem nenhum apoio e assistência, vão ser pobres, e incapazes o resto da vida, e
vão realizar o mesmo que a mãe e o pai vão gerar pobreza. Então é pobreza gerando pobreza, justamente na re-

proPorcionar, aquela evasão de 5 milhões de crianças no
_primeiro ano do primeiro grau. Os filhos dessas famílias
é que concorrem para essa evasão. Uma moça que fo~
m.àe aos 16 anos de idade tem 12 filhos- não houve
nem espaçamento entre os filhos- já é uma derrotada
pela vida. A expectativa de vida dela vai ser muitó reduzida. Talvez não tenha tempo nem de criar aqueles que

07

AVALIAÇÃO DA CONJUNTURA
.. '. . . ...

~

.

...

·:··

.;

fOUCACÃO
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.

de 1980 I

TAXA REAL DE ESCOLARIZAÇÃO
7 A 14 ANOS- 67,3%

7.156.596 CRIANÇAS FORA DA ESCOLA
ANALFABETOS
7 A 14 ANOS -32,7%
POPULAÇÃO DE 15 ANOS E MAIS
TOTAL
74.599.482
ALFABETIZADOS- 55.243.549
ANALFABETOS -19.355.933-26%
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GRAU
A MAIORIA QUE CONCLUE, ABANDONA PARA lN
TEGRAR A FORÇA DE TRABALHO PARA SUS
TENTO 'PRÓPRIO E O DA FAMÍLIA.
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gião mais carente, mais-pobre do País. E aqui a pobreza
tributos que vão dar apoio não só à campanha no campo
vai gerar pobreza, porque os analrabetos do Nordeste.,
soei<!(, 10as e_f!IJgd~s -~ atividades nacionais, primeiro
·precisamoS ter os recufsos internos, nós pfecisamos ter a
não vão construir o _Nordeste, vão criar mais pobreZa
pura o Nordeste. E- a po6reza gera:rtdo pobreza. Então,
poupança, ou se não ir buscar a poupança externa, com
esses riscos tremendos que nós estamos vivendo.
eu diria que a solução ê dar educação ao povo. Já esteve
aqui a Ministra Esther falando sobre o assqnto. Gos~
Então, para dar educáção, saúde e tudo isso à poputaríamos de dar educação e saúde a_JJ).9~ es!!_ajuv~ntuge_,_ • -. jt~_sã~. rrimeiram_ente llq~ temos que ter-os-fe-CUrSõS,püf_,;_qticlCYont<~de de_dar é-uma vontade mi~ional. Não_há
mas não há recursos nacionais para PtopârCionar O {et,J Q
nenhum braSileiro. nenhum membro do Governo, 11em
atendimento em um rítimo tão crescente da população,
-ac_ h_Cilh.ym governo que não quisesse dar_ educação e
porque os recursos nacionais, vêm da produção.- NóS teS;iliQc a to_da-jl-população. A questão são os recursos.
mos que investir para produzir, para que esse produto
Onde nós vamos investir prímeiro? Na educaçãO ou na
comercializado interna ou externamente gere recursos,

NORDESTE

saúde? Investimos por um período, mas depois vão faltar
os recursos, por que não temos de onde tirar esses recursos"? Onde buscar a poupança para isso? Então o drama
dos governantes é _este: equilibrar aquilo que pode emprcgur na produção e aquilo que pode empregar no campo de assistência social.
Se não há recursos, vamos viver nesse impasse. Aí é
que entra o problema da diminuição do rltmo do crescimento da população. Mas neste ponto tocaremos mais
nu frente.
_ Ycjamos ainda o quadro brasileiro de pobreza nesses 3
gfáfkos de comparativos.
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athm mro~]regiM!a
regiãO C nÍVel Síillarial, 1930

P(i)~]t~l~ção ecmu~mnca.rmente
Fronteira

~H.w

7,17. sem
rendimento

4;524.000

11.453.000

Sudeste

6,17. sem

rendimento
28,2Xde
subemprego

27.814.000
E vem aquela fam"ília pobre gerando mais pobreza.
Voltando ainda à .causa dessa pobreza que gera pobre-

zã, está aí, nesse -gráfico, identificado no serv1ço militar,
outra famíriU pobre, uma família com 8 filhos, morando

numa casa de sapé, sem nenhuma c_ondição de higiene.
a pobreza gerando pobreza.
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_ Eúl_s__bem, 1!~§-ª----gr_apde p~r_if~ia~ _que -~ume~t_a_~a__
com cerca de Ul_milhQes. Enquanto isso, o Canadá, terqualidade, de pessoas a cada ano, nove entre dez
_ r[fO-i'íafri:terife- um -pOUcO maior do que o Brasil, não checrinnçus que nasciam eram filhas de mães solteiras. Qual
gn nem a 27 milhões de habitantes. E por que isso? Pela
o futuro dessas crianças? Qual o futuro de_sses brasileinossa imprevidência, que V. Ex' detectou desde o BrasilI - Distribuição heterogénea da população;
ros'? Que-COntribuição ele vai poder dar ao País e a saciecolônia. E é .umª- verdade. Se nós olharmos rapidamente
2- Cresciinento exagerado da população;
da
de?
Como
ele
vai
ser
criado?
f:
paternidade
e
maternipara
a evolução his_tôrica deste País e nos detivermos em
3- Vinte c cinco milhões de menores carentes conde~
determinados marcos da nacionalidade - a libertaçãonados a uma vida marginalizada-;, ··- - dude irresponsável. O problema do aborto no Brasil
cres_ce a cada ano e é uma agressão à vida do nascituro e
do Nordeste do domínio holandas, em 1645; a Inconfi4- Existência de problemas de saúde, educação, nuà mulher.
dência Mineira; a Independência do Brasil; a abolição
trição, saneamento, habitação, transporte e lazer;
-filhos de mães solteiras
lenta e gradual, que é verdade histórica, da escravatura,
5- Depreciação dos fundamentos da naciõnalidade
_-abortos
com as leis Sexagenária, Ventre Livre, até chegarmos ao
- homem - terra - institUições.
--agressão à vida e à saúde da mulher
13 de maio de 1868; República, Revolução de 1930, redeÉ a depreciação dos fundamentQS da nossa naciona,li-- ----=-menores carentes
mocratizaçãO, depois da última guerra - 1945/1946;
dade. O homem estã sendo depreciado, a terra está sendo
-lesões irreversíveis
Revolução de 1964 ~ verificãmi:is, em toda essa série
depreciada e as nossas instituições também, porque a
-menores marginaHzados
histórica de acontecimentos, que nós não nos preo-cupainstituição é o reflexo da nossa sociedade. Quanto me--~ pobreza gerando pobreza
mos nem ante,_ nem hoje, com a explosão demográfica.
lhor a sociedade, melhor a sua instituição. E uma socie-qualidade de vida deteriorada.
ConcordO -com o pontõ de ViSta de V. Ex~ Estamos vidade assim tão dividida nesses níveis de pobreza, se enAquela criança nasce e não tem uma expectativa de
vendo uma explosão -demográfica, que já começa a
fraquece através dos tempos. Por isso que esse problema
vida digna. É aquilo que dizia São Tomás de Aquino: ..0
ameaçar a el)t~bilidade da sociedade brasileira. O que esé de segurança nacional. Por isso que nós, do EMFA,
hOJne_J!l_,_ quando nasce, tem direito à dignidade, à vida. _ tá. acontecendo no _Rio de: Jan~iro é uma manifestação
todas aquelas instituições nacio-ilais, especialmente o
Que_ê-isso? Ele-fem direitO ao acesso a tudo aqllilo~Qüiã --~O~rudimentar da explosão demográfica. O Nordeste, com o
Congresso Nacional, como s.olicitou o Senhor Presidente
sociedade, no_ momento, pode porporcionar a ele. Ele
problema das secas, que é um problema secular, e o agrada República, devem fixar-se no debate desse problema
não pode ficar alheio a isso, não pode ser marginalizado.
vamento da mis~riã; tem, ~orno conseqüência, também,
que, antes de tudo_, é de_ segurança nacional e envolve o
Quando ele nasce, já traz consigo essa expectativa que
a explosão demográfica. Então, que aprendi na palestra
futuro do País. Temos um compromisso co'ni a· fUturO,
Deus lhe deu. Por isso, eu sou adepto do planejamento
de V. Ex•? Aprendi que nós não podemos retroagir
familiar.
principalmente, com essas gerações que estão para vir.
quanto ao nosso desenvolvimento, mas precisamos aneMas nós já temos-um déficit social acumulado através
0 exercício da paternid_ade r_esponsável, a utilização
xar a est<l palavra "desenvolvimento" uma outra: .. devoluntária e-_ conscient~, Por pa-rte do -casal, do instruscnvolvimento com responsabilidade". E o que nos leva
dos anos: os favelados, os pobres, os subnutridos e doen-_
mento necessário à planificação do número de filhos_ e ao
ao desenvolvimento .com responsabilidade? Leva-nos a
tcs. Não podemos legar essa dívida social às gerações
espaçamento entre uma gestação e outra, é _um direito
pensar primeiro em José do Egito, aquele ministro judeu
que nos vão suceder, sob o risco de sermos, no ano 2..050,
. humano básico.
dos faraós, que soube enfrentar o sonho das 7 vacas maum País inviável. Creio, ti!riho consciência, que se não
Õ que nós pretendemos não é um_:Bi_asÜ potência, não
grns. Aqui, Ministro,- dentro da sua tropa, no setor de
forem tomadas medidas nesse campo populacional, o
é um Bra~il eu,gên.Íf_O, mas UllJ: Brasil ~adio, em que a..
cultura, previu-se que íamos ter anos difíceis. Teríamos 5
Brasil vai-se tornar um País inviável no futuro. Com esse
a 7 anos de seca, não é verdade, Sr. Ministro? Mas não se
ritmo de crescimento e com essa qualidade do homem __ CJ:jp.nç~t-'-----ª---o_n_a,~ço:;:r, l~Hi"!-ª_!!.IJl<!. e__y~_~t~Jiy_a___4_e_~<!ª._y_Q!!1~
qualidade de vida para 0 aperfeiçoamento dela própria,
quis-acreditar, porque vivemos sob o signo da imprevibrasileiro que está surgindo aí, eu creio que vamos tor-- da nossa terra, das instituições_e dO progresso. Como fa~
dêncfa. Por isso é que não acreditamos nessa previsão. E
nar este País inviável, apesar de toda essa potencialidade
zer isso? o Gover-nei -planeja e pode incentivar, mas, soquando digo nós, não foram somente os homens responque sabemos que ele tem. A nossa população está
bemnamente,
sem
nenhuma
interferência:
externa
nesse
sâveis
pelo Legislativo e pelo Executivo, mas também os
dobrando a cada vinte o_ito anos com esse crescimentO d~
campo, reSj:ieífãi,-do a soberania do núcleo familiar, que é
que compõem a sociedade, através do seu empresariado.
2.49. É um exercício aritinético. Ela dobra a cada vinte e
a família, respeítUndo 0 princípio étícó do casaL Ao EsPor que não acreditaram? Porque nós, desde criança, vioito anos. Embora, daqui a poucO ela não estaja a 2A9,
tudo cabe a responsabilidade de informar, .de dar os
vemos sob o signo da imprevidência. Estou ao lado de
mas a 19. Entretanto, a base do cálculo da população é
meios necessários aos cidadãos.
uma professora, e constato que há falta de orçamento e
bem maior. Então, ela dobra realmente a cada vinte e
Acredito, e-nião, que só um planejamento familiar,
de qualquer previsão em qualquer escola brasileira, desoito anos. Nós somos 130 milhões no ano de 83. No ano
---com 0 apoio-do Estado, Poderá minorar a situação do
de a escola de uma só professora até o grupo escolar ou o
2.011 nós seremos 260 milhões. Mais 28 anos à frente, se-crescimento demográfico que nós estamos vivendo. Se v.
colégio maior. Ministro, se V. Ex' visitar as escolas deste
remos 520 milhões, com esse nível de pohreza. Por isso
País, as escolas mais simples deste País, como fiz durante
Ex•s entenderam 0 me_u pensamento, 0 problema não é
que eu acho que o País é invíável.
inveslirm-Os -dinheiro na área de saúde e de educação. 1e5 anos, qu_ando f1,1i S~cretáriO de dois Governos_ em Permos que ver um outro componente, 0 demográfico.
nambuco, Etelvina Lins e General OsValdo Cordeiro de
Omissão imperdoável
Sobre este nós podemos agir, por dois motivos: um é a
Farias, V. Ex• ficará espantado. A professora não sabe o
O desconhecimento desse problema, a omissão de procapacidude de fazer, havendo a vontade nacional. 0 ouque vai gastar no dia de amanhã, porque não se ensinou
vidências, com graves conseqüências futuras, não serão
tro, que é um objetivo extremamente cristão e humani~
tra -escola, onde essa professora fez o seu curso, como se
tolerados nem perdoados pelas gerações do Brasil de
tário, é não permitii que se formem fainílías coffio 'aqueorganiza um orçamento de escola. Tudo, neste País, é
amanhã, porque essas gerações que vierem por aí nos
las, que geram pobreza e pessoas subumanas. Isto não é
improvisado. E é a escola quem forma o cidadão, tanto_o
vão cobrar, nós que vivemos agora, a falta de providên~
cris.ülo_ Negar a essas famílias a informação desses
civil, como o militar, porque não faço nenhuma dife- meios, é uma atitude, para mim, anticriStã: Posso até encias. a falta de visão dos homens que compõem a so:cieren<;a entre os dois. Pois bem, Sr. Ministro, estamos com
trar em polémica com a Igreja, mas eu digo isto: negar
um crescimento, como V. Ex• avivou a nossa memória,
dadc atual,
essas farriílías ·quaiSquer informações sobre métodos, bade 2.49. Quando V. Ex• chamou a atenção para essa proseados nos quais ela possa, se desejar, controlar su_a
gressão, tendo em vista o ritmo de crescimento da popudnus às ger~~ões futuras
próle, para mim é uma atitu-de anti critã, porque se vai
laçüo, de qualquer forma vamos sempre aumentando
O creScimento demográficO Cjüe~ atU.alrii.ente ·atinge um
_ge_r_u_r_a_í_pessoas que não são r;: ....s de Deus. Muito abri-_
esse número, porque o cálculo de 2.49, sobre 131 miritmo vertiginoso, confuso" e descontrolado_ preOCupagado. (P<~lmas.)
lhões, hoje, será sobre 150 milhões amanhã e continuará
nos, com os reflex9s negati~os às gerações futuras.
sempre este aumento, que considero, hoje, negativo,
O SR. PRESiDENTE (M-ário Maia) --Faremos umpara o futuro deste País. Agora, que temos? Temos, pri·
Avaliaçio da conjuntura
intervalo de cinco minutus, para depois passar à 2~ parte
meiro, como- disse V. Ex•, gravei bem, que combater a fa-da reu~ião. Está suspensa a reunião por cinco minutos.
Iúcia· de dizer que somos a Terra de Canaã; que somos
-Aspectos psicossociais
Paternidade e maternidade irresponsáveis
um País que precisa de gente.. Precisamos, sim, de qualiO SR. PRESIDENTE (Mário Maía) _,Reiniciamos
Nós defendemos a paternidade responsável, o planejadade de gente e não de gente apenas. A qualidade, hoje,
os nossos trabalhos.
mento familiar com a paternidade responsável. Mas o
no Brasil, é tão vital quanto resolver as nossas necessidaEStãO -insCi'ítos para argUir o sr. Ministro, Brigadeiro
que se vê, hoje, no Brasil, é a paternidade irresponsável.
des. Qtie adianta um País de miseráveis? Que adianta um
Waldir Vascclricelos, iniCialmente, o Senador Ad~rb!;ll
Aquelus famílias. Naquelas que estão fotografiaS~ al_i,
País de analfabetos diante da tecnologia que vem tomanJurem
a.
constituem uma paternidade irresponsável, por falta de
do cOnta das grandes nações do mundo com populações
informação, de conhecimento, de apoio de tudo.
_
menores- como V. Ex~ assinalou- do que a nossa? O
Concedo a_ palavra a S. Ex•
Mas há outro tipo de maternidade e paternidade irresque nós precisamos, Ministro - e é importante que
ADERBAL
JURE
MA
-Sr.
Presidente,
meus
O
SR.
ouçamos isso do responsável pelo Ministério Coordenaponsávelis. o que estâ crescendo vertiginosament_e nest~
colegUs;-inhlhU-Colega,--a presença de Y._Ex.•.nesta ComisPaís é o problema de filhos de mãc:<S sQ!tc::;iras, principaldor das Forças Armadas- é acabar com essa geratriz de
s~o. Ministro Waldir Vasconcelos, mq,stra que a sua forpobreza, o que nós precisamos, ao lado do planejamento
mente na periferia das cidades., nas grandes aglomemação militar soube compor-se com a realidade brasiteifamiliar, é acabar com esse índice humilhante de mortalirações urbanas. De acordo com dados_que eu obtive em
w, Utr~_(Vés-dos _quãdros que V._ Ex•_ fez exibir n_a _:j~a p~Ja
dade infantil. Mas-se nós não fazemos planejamento neSão Paulo, na época em que estava à frente do Comand_o
vra objetiVa; sinCera e cUlta.
--- - õhum, não podemos Qiminuir esse índice de mortalidade
Aéreo Regional, só na grande perifiria de São P:iulo, há
·Nós nos sentimos encorajados a dizer, alto e bom som,
inf:.~ntil, porque um é conseqüência do outro. Durante o
um aumento de 400 mil habítanteS por ano. Qu_ein mé
que a sociedade brasileira vive sob o signo da impreviBr:.~sii-República, já não quero recuar para o Brasildeu esses dados foi o prefeito da Capital, Dr. Reynaldo
dência, que gera ·a irresponsabilidade na vida privada e
Império, o que tem havido neste País é que, a meu ver,
de Barros, que foi candidato ao Governo do Estado, que
na vida pública. Por isso é que chegamos a esses números
na escala das nossas necessidades nós não temos sabido
dizia: "trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, chega no
que V. Ex• exibiu. Se não me falha a memória, em- 19~0
colocar a.s nossas prioridades. Então muita gente se tem
fim do ano eu não fiz nada. A população de São Paulo
tínhamos 30 milhões de habitantes. Em 1983, estamos
cresceu em 450 mil pessoas".
feito, no Brasil sem retorno, onde um retorno para de-
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pois do ano 2000. C o resultado é que f}.oje nós estamos
com uma baixa produtividade, porque, como V, Ex~ as·
sinalou, um povo ele anaif<~betos não pode conco_rrer
com um povo de alfabetizados. Então, a nossa produçUo, quer no campo, quer na cidade, carece de quali-

dade, não porque nós sejamos incapazes, mas porquenós não estamos preparados. ~aquele índice que V. Ex•

mostrou, de analfabelos. E esse índice de analfabetos, eu
venho observando como modesto educador do Nordeste, domina a minha região, 46%, se não me falha a me-.
mória, foi o que V. Ex• projetO.u ainda há pouco aqui.
Que acontece? Acontece que a mão-de-obra do Nordeste, o homem nordestino, é inteligente, maS falta-lhe a técM.
nica. Então u mãoMde-obra do Nordeste careceo de técnica. Por que curece de técniCa? Porque a maioria dos nosM
sos trabalhadores ê analfabeta.
Certa vez eu levei o General Cordeiro Farias a presenciar um espetáculo, às sete horas da manhã. Nós iniciávamos_ a construção do lnslituto da Educação de Pernambuco, no Parque l3 de maio -V. Ex•, ainda há
pouco fez alusão ao Recife, co"nhece o Recife"~ e-ô-"Erigenheiro Murilo Paraíso, que foi Senador aqui, foi noSsO
colega, estav·a fazendo.q recenseamento dos que queriam
trabu!_h_::J.r d~ ;.lC_ordo comas s_uas_babilitac_ões._E então e:le
começou -perguntando: "Quem for pedreiro levante a
mão". Um grupo levantou a mão. "Querri-for carpinteiM
ro, levante a mão". Um outro grupo menor levantou a
mão ...Quem for marceneirõ levante a mão". "Que_rrt foi"--_
soldador, que for ajudante de pedreiro levante a rriãO''. E
ficou uma multidão de trabalhadores. Ele perguntou: uE
os Senhores que sabem fazer?" Eles _baixaram a vista _e
nu da responderam, porque não sabiam fazer coisa a1gu:.
ma. E esse é o clima do Nordeste - analfabetos e despreparados.
Concordo em género, número -e graU com V. Ex•,
quando se declara, sem subterfúgiO, pelo planejaffientõ
familiar. E gostaria que as autoridades do meu País ouM
vissem a declaração de V. Ex• e _a tornasse realidade, porque não se pode fazer o planejamento familiar através de
um Ministério. O planejamento famíliar tem que usar de
todos os veículos para educar, para fazer o levantamento
do estado sociológico de cada região, porque nós não
podemos fazer um planejamento familiar uniforme num
País que não é uniforme quanto ao seu desenvolvimento
-há regiões mais desenvolvidas, menos desenvolvidas e
subdesenvolvidas. Então de acordo com o status sociológico, a meu ver, é que esse planejamento tem--que agir.
Portanto, não podemos entregar apenas ao Ministério
da Saúde o encargo do planejamento familiar, ·nem- tampouco ao Ministério da Educação, nem tampouco 8.o
Ministéfi"õ da Previdência e Assistência Social, que poderia libertar-se de outras coisas e ser de fato o-Ministério
da Previdência e Assistência _Social, que não o é. _O Ministério da Previdência e Assistência Social no Brasil ê
um Ministério de pensões, porque previdência é um
nome belíssimo e precisa ter uina outra projeção, por
mais inteligente que seja o seu administrador. É a filosofia do Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, o Ministério da Previdência e Assistén_cia Social, o
Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, todos unidos, com um assessoramento importante das Forças Arinadas pOd"em fazer esse traM
bulho. O recrutamento do pessoal para servir as Forças
Armadas, como V. Ex• exibiu há pouco os dados, foi umdado que serviu para fortificar- em mim, em V. Ex~ e em
todos os bons enfermeiros, a determinação de ser pelo
planejameilto familiar.
De maneira que cu não tenho nenhuma pergunta a fazer a V. Ex'. Apenas tenho que me congratular com o
Presidente da Comissão e o seu- Relator pelo acerto do
convite. V. Ex• se considere, nesta Casa, Ministro do
EMFA, cOmo um companheiro de idéias, que, tenho a
certeza, vem de muito tempo, como disse V. Ex• Precisamos apenas que elas se transformem em ação, e, para
que elas se transformem em ação, as conclusões desta
CP!, sem dúvida, mUito irão" ajudar.
Muito obrigado a V. Ex• pela sua presença.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao Sr. Ministro Waldir Vasconcelos para responder às considerações do Se.nãdor Aderbal Jurema.

O SR. WALDIR VASCONCELOS- Meu caro Senador Aderbal Jurema, agradeço a V. Ex• as brilhantes
palavra·s em apoio a nossa tese.
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E!,l,flpen<ls gostaia de diier a V. Ex' que naqueles momentos históricos e Cruciais da nossa Cfvlli:Zilçãó brasileira, que V. Ex~ tão bem citou, como a expulsão dos holundeses do nosso território, a nossa Independência, a
AboliçUo da Escravalura, estiveram toda a inteligência, a
Vontade e o arrojo_ do povo brasileiro. O povo brasileiro
teve forças para realizar tod.as essas epopéias. O momento eXige_ que nós realizemos uma nova epopéia. preciso
que haju uma nova von,tade nacional de realizarmos este
trabalho, que vai ser a garantia do nosso futuro.
---Muito ob-rigado.

e:

_

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo. a papara argUir S.

l:.~vra a nobre Set1<tdora Eunice Michiles,
Ex~. o Sr. Ministro Waldir vaseonéelos.

A SRA. SENADOR EUNICE MICHILES- Ministro Waldir Vasconcelos, quero inicialmente parabenizáM
lo pela maneira objetiva, patriótica, com que trouxe _o assun~_o uo âml;lHo d~~_la Comissão, e, ~o me~rúo tempo,
r:rcstar-lhe u mjnha homenagem por ter sido um dos pioneiros nu defesa dess.a bandeira. Quando o assunto ainda
em tubu, preconceito, ·a sua co-ragem come-çou, sem dúviM
da, a ubr!r- camfnho nessa direç1!.e.
_'"far:nbéiTI_ quero co_nco.rdar em gÇnero, número e grau
com tudo aquilo que foi dito, especialmente coin algumas :ol_q_c~ç9es. q~~s"ta_~i~_de c!!z~r..que,~c_qe,i"mult~-in.t~~ ..•
· ressante__a rpaneira comq_y. E?t• conseguiu inverter aquele conceito clássico;· Quatfdo _se fªJª i::m planejamento familiur, vêm sempre 'os eXpositores e diiem que um gi-an_de número de habitant~s~ uma população numerosa significa segurança nacional. V. Ex• inverte.esie conceito, e
diz que uma populaÇão numerosa, mas intelectualmente
-desprovida de recursos, é uma população perigosa, quer
dizer, termina sendo um elemento de perigo para a segurança nacional. Oe maneira que isso me tocou profundamente, porque realmente _é uma argumentaçãO. inteiramente inversa àquela que usam aqueles que são contra o
plnnejamento familiar.
Concordo, também, com V. Ex~ quando diz que da
nossa omissão pOderá surgir, dentro de alguns anos, um
pafs inviável.
Eu fazia_aqui um cálculo mais ou menos rápido e vi o
seguinte: uma cria.nça que nascesse hoje e tivesse uma
vida de setenta _.a oitenta anos, ela vai conviver, nessa
progre~sào que nós estamos vendo, com um bilhão de
habitante.$ nesle País. I:;so é um absurdo, é um núme.ro
Tan-tástico"! Naturalnlente isso não vai S:contecer, mas
isso nos chama à reflexão do que poderá acontecer se
nós; imprevidentem~nte, continuarmos crescendo d_e
_aco~do com essas_ taxas. Esse é um aspecto 1rreversivel.
Depois de colocarmos essa população no Brasil, não temos como recolhê-la, não temos o que fazer. Quer dizer,
nós_ yumos ter que suportar essa população desprovida
de condições intelectuais, de condições físicas, e concorrendo, ~em nenhuma condição; com aqueles filhos da-s
famílias abastadas, que infelizmente crescem nUm proporção muito- pequena. EnquantO nasCe uma criariça
com condição de ter uma vida dígna, nascem dez em ambientes pobres, como disse muito beni V. Ex•, pobreza
gcranºo pobreza.
_
_
_
De m~neira que_ eu diria a V._ Ex~ que foi realmente
f<m_t_ástica a sua exposição, pela objetividade e ~lo cunho de pa-triotismo que nos transferiu e que nos Proporcionou. Com essas projeções que têm, nesses últimos
dias, aparecido na te_le~isão,_em termos de Nordeste, isso
me faz pellsar no seguinte: como é -que isso se está".refletindÇt, como está_ repercutindo naqueles que defendem
uma grande população, em nome da moral, em nome da
ética, em n01:ne de Deus, em nome do Cfistianismo. Será
que não toca os corações çl.essas pessoas esses quadros
dantescos que têm Sido trazidos a nossa apreciação pela
televisão nestes últimos dias, que realmente têm chocado
u nossa consciência cívica? Isso me parece, assim, um
chamamento, para que todos esses argUmentos menores,
que são todos muito teóricos, se desfaçam, para que a
gente possa realmente partir, como propõe V. Ex• para
uma ação imediata, para que este País encontre, na verdade, o seu caminho. Era só o que eu queria dizer. Muito
obrigudu Ministro.

a· sR:

PRESIDENTE (Mário Maia) Concedo a palavra ao Sr. Ministro, para responder" as c_ansiderações da
Sen_adoru .Eunice Michiles.

O SR. WALDIR VASCONCELOS- (Ilustre Senadora Eunice Michiles; agradeço muito a V. Ex~ as suas
palavras. Certamente eu já conhecia o pensamento de V.
Ex• em convers.as anteriores, e sabla então que poderia
contar com o apoio a que eu me referi aqui.
Nu verdade, nós temos que partir para esse pr_ogruJ.lla
de planejamento familiar. Eu digo. para a senhora que a
mil]or beneficii.í.rkl desse programa de planejamcnto familiar vai ser u mulher bra_sileira, porque dentro deste
planejamento familiar, que eu imagino deve ser posto em
prMíca, está a·prOteÇão materno-infantil, que vai ser c
grande encaixe. O grande esforço dentro de_ste programa
de planejamento familiar, é o programa maternoinfantil. ao lado,_ evidentemente, da educação. E, com isso, a qualidade de vida da mulher brusileira subirá muito. Eu digo da mulher brusileira', porque as mulheres da
classe média da classe mais alta, de renda média, de ren~
d<L alta já têm a quem recor.rcr. Mas as mulheres, mães de
famílíu nessa faixa de pobreza, est1lo totalmente desprotegidas. Então, é nesse segmento da pOpulação feminina
que nós temos que <lgir com muita intensidade, porque
protegendo a mulher e a criança, esse quadro dantesco
tende a diminuir. Muito obrigado.

OSR. PRESlDEN'I"E{Mi\rle Maia) -ccm~a palavra
O no_bre Senador Lourival Baptista, para argUir o Sr. Minis~ro.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Ministro Waldir Vusconcelos, é com muita Satisfação, com inuito satisfação mesmo, que nos enc-ontranios nesta sala, quando V. Ex• participa desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Revejo V. Ex• há. ano.s passados, moço, Capitão.
Major, Tenente-Coronel, Coronel, e hoje MinistroChefe do Estado-Maio_r das Forças Armadas. Naquela
época, eu não digO que também era jovem, mas era um
pouco mais idosO c[ue o Serihor. Era Feputado Federal, e
andamos muitas vezes em aviões da FAB não só pelo
Brasil afora, como também pelo exterior . .b com muita
alegria que revejo, hoje, o Ministro -Waldir Vasconcelos,
que nos d.á uma aula sobre planejamento familiar.
O eminente Senador Aderbal Jurema já disse tudo que
nós poderíamos dizer, S. Ex• também nos deus, com o
brilho de sua inteligênciã, uma aula sobre o planejamento familiar .. e a eminente Senadora Eunice Michiles, em
duas frases, "a maneira objetiva_"e" o cunho de patriotismo da sua palestra," disse tudo.
Eu, Sr. Ministro, só tenho a dizer que eu ouvi com
atenção as suas palavras, os conceitos que emitiu, os da_dos_ apresentados, e entendo que foi uma contribuição
muito válida para todos nós. só tenho, nesta hora, de
congratular-me Com o Presidente da Comissão, pela sua
chamada uté aqui, par.u nos dizer o que disse, e formular
um apelo para que sua palestra seja distribuída a todos
nós a fim de que nos enfronhemos cada vez mais nesse
problema que aglige todo o Brasil. Estamos, hoje, de parabéns, nesta Casa, o que alegra a todos nós. Muito obrigudo.
úSR. PRESIDENTE.(Mário Maia)--Concedoapalavra ao Senhor Ministro, para responder ao Senador
Lourival Baptista.

O SR. MINISTRO WALDIR VASCONCELOSSenador Lo_urival Baptista, companheiro, como bem disse, de muita etapas de nossa vida, um dos maiores praze..
res hoje, aqui, neste Plenário, é de estar novamente em
companhia de V. Ex•, para poder contribuir cqm esta
Comissão, onde V. Ex• é um dos ilustres membros, para
que possamos, juntos, chegarmos a uma solução feliz
pura esse nosso programa._ Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra à Professora Ana Maria Mendonça, Socióloga, que
está sempre presente aqui. Ela é suplente de Deputado
Federal e está sempre presente a nossa Comissão. Ela já
foi umu das depoentes, quando fez um dos depoimentos
maíS brilhantes que tivemos aqui em nossa Casa. Ela está
sempre cooperando conosco. Portanto, concedo a palavra tt socióloga e professora Ana Maria Mendonça, para
urgüir ao Sr. Minislro.

A SRA. A NA MARIA MENDONÇA- Muito obriguda, Sr. Presidente, só quero fazer uma pequena retificação: eu n_ão tenho assim essa honra, esse prazer de ser
socióloga, mas sou Uma estudiosa da Sociologia. Agra-
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deço a V. Ex• a gentileza enl
Comissão.

meconc~der

a palavra nesta

Da outra parte também eu já tinha conhecimento, pois
m3ntlvecontato com V, Ex•.: foi _aquela que mostra a de-

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Nos IivrQ_s que
nós lemos, da autori<l da professora, nós vemos que existe na sua pessoa uma socióloga.

bilidade do nosso povo, a desnutrição, a ceguêira, a deficiência dentâria e todas aquelas carências do_organismo
que V. Ex• mostrou logo no início de sua palestra. As
Forças Armadas são o testemunho maior para nós, que
hoje formamos esta Comissão, para que argumentemos
que não é de uma população crescendo desordenadamente que o Brasil está necessitando. Precisamos de um
crescimento ordenado. Não podemos dentro disso, deixar de ressaltar o papel da educação, da informação, da
orientação e d_a saúde. São pontos cardiais, pãnl que tentemos uma ocupação racional do Território brasileiro.
Q_uero felicitar a V. Ex~ pelo pronunciamento que fez.
Eu disse mesmo que não tinha nada a perguntar, porque
a sua conferência foi completa, com dados formidáveis
que irão muito me ajudar. Vou pedir-lhe inclusive umas
xerox dessas transparências, que servirão muito ao_ nosso
trabalho, pois irão somar-se a outros dado.'! que nós ohtivemos do IBGE. Só não abordamos aqui o problema de
como fazer o planejamento. Isso fica a cargo mais de um
médico do Ministério d_a Saúde, pois diz respeito ao
problema da pílula, do DIU, etc.

A SRA. ANA MARIA MENDONÇA- Muito obrigada.
Sr. Ministro, nào poderia deixar de cumprimentar V.
Ex~ pela propriedude, pela sinceridade, pela riqueza de·
dados do seu depoimento, que, eu acredito, será valiosíssimo para os resultados desta Coiriissão PadamÇ:ntar de
Inquérito. Confesso que me sinto assim mt.Jito feliz e particularmente muito me alegra poder contar com V. Ex•
na primeira sessão plenária do Primeiro Congresso Bra-sileiro de Protcção Materno-Infantil e Planejamen_to_Fa: __
miliar, que nós temos a honra de coordenar, que será
realizado nos dias 23, 24 c 25 deste mês, no autitõrto Pe:trônio Portella do Senado Federal. Peço permissão ao
Sr. Presidente para convidar as pessoas interessadas, que
compareceram a esta Comissão para estarem conosco
nesse congresso, que tratará da questão materno-infantil
e plenejamento familiar. As duas primeiras sessões plenárias serão voltadas para a política populacional, uma
vez que este tema tem sido uma questão sempre levantada quando se fala em planejamento familiar. Quero apenas transmitir os rrieUs cumprimentos, as minhas congratulações a V. Ex~ pelo seu brilhante depoimento, e dizer
da nossa alegria e da nossa satisfação em contar com V.
Ex• como primeiro expositor da primeira sessão plenária
des_se congresso. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Conce_do a palavra ao Sr. Ministro, p::~ra· responder as considerações
da professora Ana M::~ria Mendonç_a_._

Na próxima terça-feira, teremos aqui D. Luciano. Estarão presentes aqui-a Senadora Eunice Michiles, a professora Ana Maria, O. Flórida, que é uma moça que trabalha na BE~FArvf, ~<~:mbérn socióloga e muito ente_ndit;fa, e__y_~_ex~ t~~á -a QI_l~r~~!licfade d~ inqu~rir _o D. -~ucia
no. A IgreJa POCfe não aceitar- mas -nãO é 'Possível
-aumentar-se__a população do Brasil, como se estã aumentando, prncipalmente considerando o nosso País dentro
_Qª-__s_1:1_~~9!:)~_i!u_~~ã_9_ g_e<?sráfica.
--~_tl"_§~ te_!!lq_~_._C2~9-~.: __g_x• diS_Se:-do1s braS_is: Vê-se perfeitamente no Sul, no Centro--Sul, nO Sudeste um creSCimenta mais ou menos razoãvel,jã coordenado, sem o pe-

O SR. WALDIR YA..SCONCELOS - Profe1)_sor~--Ana M:1ria, os nossos pontos de vista coincidem na sua
totalidade. Eu prometo à Senhora, como jã prometi à Se~~~ J~~a~~~~~s:~ ~~~i~:ar:o:::n~~::~t~.t~,i~r:uf~~~
na,dora Eunice Michiles, com muito prazer c com muita
até a população brasileira. Não saberemos como vai fihonra, estar presente no I Q Congresso B_rasileiro de Pro- car se houver mais I ou 2 anos de seca, se não chover no
teçã~ Materno-Infantil e Planctiamento Familiar. Muito
obrigado:
~~Nordeste no próximo ano, de acordo com a previsão do
- - - CTA. Eu sou ardente defensor do CTA dentro destaCa0 SR. PRESIDENTE(Mário Maia)- Concedo a pasa._ Não sei por que, Ministro, o Governo da República
lavra ao nobre Senador Almir Pinto, para fazer arainda não olhou, como deveria olhar, e digo isso a V. Ex'
gilições sobre o depoi01ento do Sr. Ministro Waldir de
que é chefe do EMFA, o MOCLIMA e o MODARTE,
Vasconcelos.
lã do Cei1tro~T§Çr\1co A~oespacíiif de São José dos Cimpos.

O SR. ALMIR PINTO- Sr. Ministro, eu não tenho___
Já que o nobre Senador Aderbal Jurema falou na seca
mesmo argüições para fazer a v. Ex' porque se não foi,
do-!\icll-CfeSte~eu-preCTSo"dizer v:Ex• qlle-eSiiVe lá- ein
·pareceu-me professor durante :1 sua vida militar e donq
S~o José dos Campos, .em l979, e assi~i_8 horas d~ a.ula,
de uma didática toda especial. V. Ex• colocou muito bem
eu_ Ç'9rrl_ [Íl~i~_ fS-rs. Senado_res,. e -9 fá~q fá era cçn~ec1do
nu nossa cabeça, na noss_a_mente, ~se trabalho que aca-_ _ __ desde [978. A SUDENE teve conhecimento .de toda essa
ba do apresentar ao plenário da Comissão encarregada
e.;;tJ~gem--C!uC!-eStâ aCOri.ti!Cendo no NÕ-i-di!sti~_Se ftão-10~do aumento populacional no BrasiL
mQll_p_t:QYf9ênc~u-ª-ç_ Q_~P9_Q.eiçs_púQli~ÇI~ nãg _tgmaEu tinha anotado aqui, mas o Senador Aderbal Jurerum providências, é porque não quiseram iCredit-ar -0Õma disse aqui exatamente isto. O nobre Senador Aderbat
e.<;tudo cientHico, no estudo matemático, no estudo a carJurema, num circunlóquio que não faltou a beleza hisgo de culturas brilhantes que hã dentro do CTA, que
tórica, como brilhante historiador que o é, envolveu, nas
previam justamente um ciclo de 6 a 7 anos de seca para o
suas apreciações, todos os pontos cardiais que deram
Nordeste, e o MOCLIMA era exatamente o trabalho
corpo ao brilhante pronunciamento de V. Ex• nesta maque faria chover no Nordeste Em que consistiriã. issõTA
nhà.
____çQÍM__§___p_rº--'..'_(!s!_ª_ç_~Qmprovada; era colocar_ num navioziEu não posse deixar, nobre Ministro, de reportar-me a
nho, que hoje não preCísa mais um navio, porque temos
algumas passagens do seu depoimento, que eu achei
no Ceará as torres da PETROBRÁS, a lançar na atmosoportunfssimo, como~ por exemplo~-a ocUpação do Terfera as partícUlas de carbono, que seríam queimadas,
ritório NaCional. 1:: exatamente como V. Ex• disse: nós
pelo calor oceânico. Então, com aquela condensação
precisamos ocupar o Território Nac(onal. Eu sempre teforma"r-se-iam- 3.Cfuelas nuvens, que, tangidas pelos vennho dito aqui quando chega a minha vez de falar, predtos ~líse:os que nosso Senhor nos deu tá no Nordeste. Se
sarnas ocupar o Território nacional com uma população
essas nuvens não caísSem por si, então seria.bomb~_rdeaprodutiva, com investimento~ V. Ex• mostrou que não é
da~. nuc\eadas, mas não sei por que, Ministro, -issO ilão
possível o desmatamento total da Amazônia, po"rque fifoi levado ::~diante. Digo isso cóm reVolta. Ê sabido e V.
caria o País e o mundo sem o oxigênio natural daquela
Ex• deve conhecer, porque é da Aeronáutica, é antigo na
grande floresta amazónica. Mas tambêm vimos ã siAeronáutic~. é chefe_ d9 EMFA,_ que e"xiste_eSs~ est~do,
tuação do Canadá, que foi levantada pelo próprio Senamas deveria haver um firme-propósito do Governo_em
dor Aderbal Jurema, que é um País maior do que oBra.:ttivá-lo.
sil e tem uma população que corresponde a l/3 da popuEffi--1979,- dizia-me o Bdgadeiro Piva que neces-sitilria
laçào brasileira e que tem feito um trabalho de melhoria
de 189 milhões _de cruzeiros; 'em 1980, de 80 milhõ.es de
de população para poder justamente tratar do aumento
cruzeiros, não chegando a 300 milhões tudo. Hoje, já
populacional, do investimento da ocupação territorial.
precisamos de 2 bilhões ou mais. Mas, de qualquer forComo V. Ex• bem afirmou, não adianta ocupar só por
ma, quando se pensar no desvio das águas do São Franocupar, gerar pobreza por cima de pobreza. Há quem
cisco para perenizar os rios do Nordeste, deveria pensardiga que a pobreza gera população e também que a pose também no MOCLIMA, porque o Nordeste precisa
pulação gera pobreza~
de chuva, precisa de chuva chuvida, não de água trazida
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de outros rios emprestados ou dados para o Nordeste. Se
não houver inverno, se não chover- e não choverá, a
previsão do CTA para \984 não é de inverno, não é de
chuva, a previsão do CTA era de dois anos de piques,
\98\ a 1983 -,-a misêria será maior. f: preciso que alguém nos favoreça aplicando esse estudo do CTA, até tirar a prova dos 9. Se adotarem outra medida, o CTA não
tem razão de ser, assim como o MOCLIMA e o MODA~TE, e então nós teremos que ver o Nordeste ciclicamente visitado por essa catastrófica estiagem que ai está
há quase 5 anos. Para o ano é o 61' ano, choverá, mas não
é invernei.
---Peço desculpas por esta divagação, porque o Senador
Aderbal Jurema falou no Nordeste, e quando se toca no
Nordeste parece que se forma aquela cadeia, aquele ciclo, e todos nós-teremos que dar uma palavrinha, porque
ê a_ terra da gente, é a terra que nos viu nascer. t só.
O SR. PRESIDENTE (Mário Mais)- Com a palavra-o Sr. Ministro, para re,<;ponder as considerações do Senador Almir Pinto.

O SR. WALDYR VASCONCELOS- Meu caro Senador Almir Pinto, eu agradeço primeiramente a V. Ex•
por ter comparecido lá na sala para me fazer e,<;te convite
de aqui estar presente. Espero que as minhas palavras tenham trazido alguma contribuição para o relevante trabalho que es~a Comissão está realizando.
Qu:1nto aoS projetOs do CTA para o Nordeste, o MOCLIMA e o MPDARTE, esses projetas foram apoiados,
·~o apoiados Jinda pela Comissão Brasileira de Atividade's_ Espaciais, ·a qual eu presido no momento, anteriormerile, _eu fuNnembro dessa Comissão quando servi aqui
em Br~ília outras ~zes. Forain projetas desenv. olvides
com recU{sos dessa omissão. Mas esses trabalhos, hoje
dcsenvolvl'dos pelo
A, já passaram de projeto; eles
agora jã são opefaci01fais. Eu acredito que a operacionalidade desse p'tojelo agora dependa muito mais da SUDENE.
O SR. ALMIR PINTO- Ela não tem recurSos.
O SR. WALDYR VASCONCELOS- Pois é, não._há
recursos para ativar-se esses projetes, mas eles est!Q
prontos. Quer dizer, a parte teórica já foi desenvolvida.
Agora precisa haver a prática. Por exemplo: comprar
aviões- pai'ri"fazer esse-bombardeamento das nuvens, ou
navio, ou plataforma. Acho que agora compete aos organismos regionais, aos Governos dos Estados irem
atrás desses projetas para se tornarem realidade.
Agradeço a V. Ex• as palavras. Continuamos lá no
EMFA à sua disposição. Muito obrigado.
. O SR. PRESiDENTE (Mário Maia)- Sr. Ministro
WUlài"r- Vci:SCOti:CeJos, antes de encerrar a sessão, eu pediria lice_nça a _y. __E:x_~ p~~~ fazer uma lígeira consideração,
cOITlo--s\ITlptes--seOador.
Praxe d-a Presidência apenas
dirigir os trabalhos, coordenar os trabalhos, mas nós _
adot::~mos aqui na Casa uma extensão mais democrãtica
de, também, dentro dessa extensão, o Presidente despirse da sua autoridade de Presidente, e, como simples Seriado r, também participar dos debates. Então, gostaria
de, nes_s~ qualidade momentânea, fazer uma ligeira conslde_raçã6 _s-obre; o depoimento que V. Ex' nos brindou,
que foi uma verdadeira conferênç_ia sobre o planejamento familiar.
V. Ex• é um_homem do Centro-Sul do Pafs, posto que é filho das Minas Gerais, da histórica Minas Gerais, e
nós somos originários do Norte, da grande Região Norte_
e, mais _e"specificameitte, como a Senadora Eunice Michiles, pertencemos à Amazônia Ocidental. Então, queria
f.:n:l!!r .umas cons.i.Qeracões sobre o que V. Ex• falou e, se
for oportuno, fazer alguma pergunta, como homem do
No_r_t~,_ pertencente à Amazônia, especificamente à Amazônia Ocidental, uma vez que temos a honra de represent:1r nesta Casa do Congresso Nacional o Estado do Acre,
Nós estamos de acordo com os princípios fundamentais que V. Ex• apresentou no seu depoimento a respeito
do planejamento f::~miliar, e que, acreditamos, estã resumido na definição que V. Ex• na transparência, apresentou aqui, para nós, de planejamento familiar, que é o
ex.ercício da paternidade responsável, a utilização voluntária e cons_ciente. por parte do casal, do instrumento nece~sário à planificação do número de filhos e ao espaça-.
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menta entre uma gestação e outra; isso como um ponto
fundamental do direito humano básico. Estamos inteiramente de acordo com essa conceítuação, que resume a filosofia do depoimento de V. Ex~. Agora, como homem
do Norte, querfamos abordar o debate de maneira diferente e polemizar um pouco afguns pontos apresentados
por V. Ex•s se V. Ex~ me permitir.
Nós, em vãricis depoimentós, aqui, como o de V, Ex• e
outros de ilustres depoentes, temos-nos preocupado fundamentalmente com a procura, a meta, a senda timoneira da solucão de nossos problemas, mas analisando sempre urita visão voltada para nós mesmos, e, talvez, por
isso nos esqueçamos de abordar causas mais profundas
que incidem sobre as . nossas condições_ $Ócioeconômicas, que muitas vezes n~o são da vontade da
evolução histórica interna do País, mas são causas às vezes externas, independentes da nossa vontade. Então,
temo que em alguns momentos nos esqueçamos das causas primeiras de nossa atual situação com estes elementos estatísticos que V. Ex' trouxe a esta Comissão, como
outros já trouxeram, impressionantes, mas atinentes à
sua especialidade, como militar, e Ministro Chefe das
Forças Armadas, mostrando aqui a situação de saúde
precária de nossa juventude, quando ela se apresenta à
prestação do serviço militar. Os dados que V. Ex' nos
apresentou dizem que 47% da nossa população jovem
que se apresenta ao serviço militar_ é inapta a este serviço,
por defiCiências inerenteS às condições sócio-econômicas
da população, como a subnutrição, a deficiência dentária, a insuficiência em altura, a diminuição da acuidade
visual, as alterações orgânicas de uma maneira geral,
tendo uma repercussão fundamental sobre a formação
do esqueleto humano, incidindo principalmente nas deformidades da coluna dorsal e dos membros locomotores.
__
Então, essas causas todas estariam apensas às no_ssas
deficiências de evolução h_is_tórica, a nossa deficiência de
promovermos o desenvolvimento com nossos próprios
recursos. Hoje, estariam também ligadas de uma maneira forte e talvez profundamente, às causaS-extern_as. Ex~
plicitando as nossas causas internas, o direcionamento
que nossos governos têm dado_à.s prioridades fundamentais de nosso desenvolvimento, por exemplo, de duas décadas até o presente, nós verificamos que o Governo
tem-se preocupado, e realmente é uma preocupação de
toda a Nação brasileira, em buscar um desenvolvimento
mais ou menos rápido, queimando etapas, procurando
elaborar e concretizar grandes projetas nacionais, para
que nós saiamos desse_ subd~!seny~lvirnento Qu desse es~
tado de País em desenvolvimento, para alcançarmos o
pleno desenvolvimento, corno as nações do Norte do hemisfério, príricipalmente a grande irmão do norte, os Estados Unidos e as nações européias. Então, nessas prioridades não se teria claudicado um pouco em se deixar de
dar ênfase fundamental à educação, como_ instrumento
da procura da informação, e de dar prioridade à formação de uma infra-estrutura básiCa'? As nossas popuR
lações ainda não tiveram a oportunidade de se desenvolver culturalmente para o aproveitamento imediato dessa
estrutura básica; que fica sobrando por um período longo, e fica, digamos assim, ociOSa- põrum-período que não
pode ser utilizada pelas gerações, por falta de um desenvolvimento também básicci da educação, qu-e traria ta-mbém a melhorias da saúde. Especificãnlente, ·refiro:me
aos projetas como a Transamazônica, como a Perimetral
Norte, como a Ferrovia do Aço, como _a preferência para
o desenvolvimento de nossa energia atômica, como
ITAIPU, também uma obra gigantesca. Eu quero dizer,
de plano, que não estou absolutamente contra essas
ob_ras, contra essas realizações. No meu ponto de vista
pessoal, como representante do No_rte e corno Senador
da República, Que tem uma visão de médico, uma visão
panorâmica, digamos, médica, diagnóstica das nossas
deficiências, das nossas doenças sociais, eu penso que
nós estaríamos apressados demais, num verdadeiro açodamento para resolvermos nossos problemas com esse
projetas-impactos, grandiosos, que criam um fosso ·entre
a realização do projeto e a utilização imediata pelas gerações presentes, quando nós poderfamos então dar
prioridades e fazer com que as gerações futuras fossem
realizando, tornando realidade o potencial de nossa riqueza, de nossa capacidade de realização, porque a natu-
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reza nos ofereceu tOâã essa grande riqueza, e ela está aí e
pode ser aproveitada por gerações futuras. Então, a pergunta que deixo para V. Ex~ resPonder ê se as prioridades não estariam desencontradas na preferência para a
execução de grandes projetas numa etapa muito curta do
tempo nacional, internamente. Externamente, tambêm
não seriam causas maiores a nossa vontade que estariam
umarrando ou emperrando o nosso desenvolvimento?
Então queria elaborar um quadro em torno dos nossos
argumentoS, apresentando apenas uin dado estatístico
em relação à nossa dívida externa. No início da década
de 1960, como V. Ex! sabe- nessa época ainda era Ca~
pitão, e ainda sobrevoava as paragens longínciuias do
Trleu-ACte;-Visitando as cidades C_ruzeiro do Sul, Sena
Madureira e Tarauacá, das quais V. Ex• tem tantas recordações, e nós jâ testamos isso pessoalmente- a nossa dívida extern_a es_tava em torno - independente de
qualquer Governo, -não queremos aqui fazer qualquer
conotação crftic;.a a Governos, a episódio de período governamehlal, a nossa dependênCia económica em relação
ao capital internacional, externo, que explora as nossas
riquezas, incentiva,odo a nossa atividade produtiva como
fornecedores de produtos primários e nos fornecendo
Nempre produtos industrializados dan_do a conta-gotas a
tecnologia que nós necessitamos- de 3 bilhões de dólar_es, e_ a adm inistraÇâo dos serviços dessa dívida externa
cbtisumia' apenas 32 a 35% das nossaS exportações, nÇ>
infCiO di década-de 198"0, nós VerifiCamos que a nossa.
dívida externa _evolui para 95 bilhões_ d_e_ dólar~ •. e a admirüStf"ação dos serviços dessa dívida, isto ê, a amortização_do&.juros ou o dinheiro necessário para as amortizações e o pagam-eritõ -dos juro-s consumiam, em 19g1,
95% da nossa exportação. E, em 1983, estamos a verifiR
car, pelas nossas dificuldades econômicas, que não podemos saldar, honrar os nossos compro_misso~ externos.
VáifiCã:moS, QUe estamos inadimplentes."e que mais de
100% da nossa produção, do nosso trabalho, da nossa
exp~orl.ãção" "é consumido pela administração do serviços
da dívida - amortização e jriios. Então, perguntamos:
as· nações mais -desenvolVidas, do capital internacio_n3:l
não têm contribuído com uma- ganância usurária para
que as nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento
permaneçam nesse estado? As nações subdesenvolvidas
não conseguem melhorar porque os seus produtos primários de exportação sempre são pagos aviltadamente.
Nós temos um exemplo: nessa mesma época comprávamos um jipe, é um exemplo assim grosseiro, cOrri 200
toneladas de grãos. Atualmente, com as mesmas 200 to~
neladas de grã-os, compramos somente 1 ou 2jipes. Pari.
ce que há uma interferência propositada do grande capital para manter o nosso desenvolvimento emperrado.
Essas causas também não estariam contribuindo para
que permanecêssemos nesse círculo vicioso -de procurar·
mos O desenvolvimento_e não o alcançarmos? As popuhlções pobres _são reconhecidamente proliferas. Vamos
conseguindo diminuir o no"sso índice de crescimento com
uma dificuldade enorme. Como V. Ex• apresentou há
pouco, crescimento demográfico maior -qUe o crescimeii- to económico é igual a explosão demográfica. Então ficamqs nesse círculo vicioso.
Ei'am estas as consideraÇões de causa interna e externa
qUC querramos colocar. GostaríamoS de saber de V, Ex•,
como_Ministro-Chefe das_ Forças Armadas, que tem uma
Implicância fundamental na nossa segurança nacional, o
que pensa a esse respeito.
E, em terceiro lugar, regionalizando agora o meu raciocínio, V, E' afirmou que a ocupação da Amazónia
_ ?eve ser feita, mas que é difícil, e não é necessário que ela
seja ocupada totalmente, nem pode ser na sua intensidade.
Concorda~os inteiramente com V. Ex~. interprêÚtndovários sentidos; primeiro, com a preservação, não s_6
tnira o Brasil, mas para a humanidade, de um pulmão
Verde, contribuindo, junto com a evaporação oceâníca,
para a formação das chuvas e a estabilidade climática do
continente. Então, achamos que a Amazôniadeve ser
ocupada por uma população qualitativamente válida e
não por uma população numericamente interrogativa,
da qual não sabemos as condições sócio-ecot'tõthicas. Temos que criar pólos de desenvolvimento econômico na
Amatônia, estrategiCamente" sitl.!ados, para que a Ama-
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zônia seja preservada da cobiça internacional e da destruição indiscriminada de suas riquezas.
Devemos explorar a Amazônia de maneira racional,
assim_, como V. Ex.• abordou. Nós, da Amazônia, sabemos que a sua configuraç1lo geográfica e geofísica, constituída pelos grandes rios,_a parte_ aquosa, líquida, fluvial, que ocupa uma ârea não só em extensão linear, mas
uma exte[_lsão numa área geográfica muito grande, deve
ser aproveitada como caminhos para a exploração da
Amazônja. Ju~tapgstas a essas vias, a essas calhas aquáticas fluviai~~ há a várzea, que é conslitufda de duas partes: -a, vãrz~a alagadiça e a várzea não alagadiça, que
p-ode ·sér aPI-oveitiida para a cultura de grãos apropriados_ para essas r~~es, onde há a presença muito cons-tante da riqueza fundame-ntal da Amazônia, que é a se_rínguejr_a, que dâ e_m número muito grande mais na várzea do que em terra firme.
E temos as terras firmes, a grande planície da Amazônia, que não são alagadiças. Essas terras fif'mes são for~
mudas por uma extensão muito grande de matas, a grande floresta amazônica, misteriosa ainda, impenetrável, e
as savanas, as_ campinas, como ocorre no território de
Roraima. Então, podemos traçar uma política económica mais efetiva e de segurança nacional, efe!-ivando pólos
econômicos nessas áreas para explorar racionalmente a
riqueza da Amazônia, de acordo com essas características fisiográficas que acabamos de descrever.
Gostaria de saber, também, de V. Ex~ o que pensa da
exploração racional da amazônia, principalmente em relação à riqueza, da sua grande floresta, que representa,
em energia, não falo nem utilizaçãõ da madeira de floresta, beneficiada e.industrializada, algumas centenas, talvez milhares de Arábias Sauditas em petróleo, se forracíona1inente utilizada.
Então, gostaria que V. Ex•, também, como Ministro
das Forças Armadas, dissesse o que pensa a respeito da
Região Amazónica com referência aos pontos que abordamos aqui. Estes pontos Toram despertados a nossa
lenibi<iriÇa face à brilhante conferência que V. Ex• fez.
Era sobre esses três pontos fundamentais que ainda
gostaríamos de ouvir o seU depoimento, para agrado
nosso e da Casa.
O SR. WALDIR VASCONCELOS- Meu caro Senador Mário Maia, Va-mos começai- Pelo fim:
Sobre o problema da Amazônia, ela não pode ser ocupada pelo sistema, vamos dizer, lençol, espalhamento total da população, ou excedente da população ou imigrantes, na sua totalidade. A Amazônia, eu já havia dito
antes, tem que Ser ocupada por pólos de desenvolvimento onde haja riquezas, principalmente a riqueza mineral.
f:. o caso, atualmente, da área de Carajãs, que é um grande pólo mineral, um dos mais ricos do mundo. Ele vai ser
ocupado, está sendo ocupado; ali está sendo investido
muito dinf1eiro, que vai, no fim, produzir in.uita riqueza
para este País.
Na verdade, para explorarmos essa grande riqueza.
por exemplo, que é o pólo de CarajãS, temos que fazer
investimentos, temos que investir muito, preparar tudo
aquilo para, então, poder aquela região produzir.
M~s como in~estir naquela riqueza que:está ali e que,
generalizando, _é o ouro à flor da terra, na mão do homem, mas que para ser _extraído precisa de investimento?
A riqueza está ali, a riqueza é do povo brasileiro, é da
Nação brasileira, mas não temos recursos internos, não
temos poupança interna para investir, para preparar o
Grande Carajãs, para poder produzir daqui a Cinco, seis,
sete ou dez anos.
Então, esse é um dos motivos do nosso endividamento
~xterno. Fomos buscar poupança externa para nos ajudar aqui.
Voftando ao Primeiro prOblema de V. Ex• mas af está
a causa do nosso endividamento. Precisamos investir
para explorar uma riqueZa -que é nossa, que está ali. Nós
nã-o tínhamos dinheiro e vamos ter que investir.
A área de Carauari, no Amazonas, que é um centro do
Brasil, hoje, talvez seja o maior pólo de produção de gás
de peti'-óleo_ da_PETROBRÃS. O que se descobriu lá de
gás de petróleo- e, talvez, no futuro, se descubra o próprio petróleo - é tão grande que no futuro se p"retende
até construir- futuro que-não está longe- um gasodu- ·
to que iria de.Carauari até São Paulo, C? '!I uma distância
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aproximada de J.Oookm._Para isso, a PETROBRÃ,S-_t~m
que investir e estã investindo-lã, e· certamente-se endívi~
dou, mas é riqueza que está ali. -

A Amazônia tem que ser _ocupada naqueles pólos
onde há riqueza, e não ocupá-la indiscrimfnadamente, V.
Ex' be~n disse: não vamos d~truir a floresta amazônic_a
para cOlocar lá o home_m, mesmo porque o homem brasileiro não tem conhedm~nlo. não tem tecnologia para
trabalhar o solo amazôniCO, Porque não hã esSa fe"CnOlo-

gia desenvolvida em nenhuma parte do mundo. Só quem
tem a Amazônia é o __Brasil. Em nenhuma parte do mundo se estudou a Amazônia. O brasileiro mesmo é quelT!_
vai ter que estudá-_la e !'!ncontrar a solução, porque ele
não tem exemplo igual no mundo. Então é ele mesmo
que vai ter qUe descObrir a tecnologia para dorrlínar a
Amazônia fora detses pólos minerais e petroquímicos.
Logo_;-é muito difícil a ocupação da Amazônia. Mas,
de qualquer forma, ela só pode ser ocupada se for para lã
o capital, isto é, o lnY.estiiil.ento, se ro·r pàra lá o homem
capaz profissionalmente e o homem biologicamente apto
para enfrentar a hostilidade daquele meio ambiente.
Agora mesmo, a ocupação de RondÔnia, do norte de
Mato Grosso, que é aquele florão de terra fértil do lado
de Alta Floresta.,.
O SR. MÃRIO MAIA - Estendendo-se, inclusive,
para a área do meu Estado.,._ .
O SR. W_ALDIR VASCONCEI,.OS _,.Pois é, e vai
para o seu Estado.
O SR. MÁRIO MAIA --Dois terços de ,terra._

O SR. WALDIR VASCONCELOS- O .homem,

e:

indo para lá, estâ dando resultado. o imigrante 9o' Sul,
que jã foi pã:ra lá-CO-m capital e com conhecimento profissional. E um homem muitO mais preparado para oCUpar aquela terra.
.
.
A Amazônia ê. o grande celeiro deste País, mas ela tem
que ser ocupada paulatinamente, respeitando essas três
condicionantes: capital, o homem preparado' profisSiOnalmente e o homem preparado biologicamente. Se nã"õ
for isso, vai resultar em coisas d~stra.das, comq houve
no passado: o ho')'lem não resistiu e teve que sair de_J_â
do~inado e faJ((jQ..._
.
___ .
·- ~-Então, a Amazôni<;~._tem_um grande futliro_neste País,
mas não vai ser ocupada' por eSSes excessos demogrâficOS
de outras áreas. Aí a pobreza na Amazônia só vai gerar
mais pobreza, porque o ambiente lá ê muito hostil.
Quanto ao primeiro aspecto que V. Ex~ abordou, avelocidade ou avidez pelo nosso desenvolvimento, se não
deveríamos ter reduzido o nos.sn desenvolvimento ~ª!ve~
para atender aos aspectos assistenciaís ou sOciaiS" dõ
povo brasileiro, eu creio que não, porque o Brasil pode
comprovar todos esses emprésttmos qUe Tór3.m fei((is riO
exterior. Pedimos dinh_eiro emprestado, ou mais nos Ofereceram do que pedimos, mas estamos usando esses emR
préstimo_s em coisa aJtamente produtiva. Por exemplo,
ltaipu. Não há nenhum gerador de Itaipu funcionando
ainda. estive lá há dois meses, com o EMFA, a primeira
turbina só vai começar a produzir energia daqui a um
ano. Mas quando estiver produzindo, serâ uma imensa
riqueza ·para o País. Itaipu ê uma obra que vai gerar riqueza. A Ferrovia do Aço tambêm vai gerar riqueza.

Quando_ abrimos essas estradas imensas pelo País, a
Tra~~~a~~?nica, que vai daqui pai-a Belém ...

·O SR. MÁRIO MAIA- ~paralela ao Rio Amazonas.
O. SR. WALDIR VASCONCELOS -_Desculpe,

qu:Jndo se criou a Belém-Brasília, ela desenvolveu tremendamente este vale do Tocantins e Araguaia, gerando
riquens, empregos e mais empregos. A TransamazôniR
ca, que é paralela à Belém-Brasília, foi lançada num momento de crise do Nordeste. Foi utri.a seca que houve naquele ano, durante o mandato do Presidente Médici, em
1970. Essa estrada foi mais para ocupar a mão-de--:..obra;
áa uma frente de trabalho que teve um aspecto mais humanitário, que empregou milhares e milhares de fugidos
da seca.
Então todos esse!l inves~im~ntos que fazemos aqui têm
caráter ou produtivo, que todos el.es têm, ou carâter hu. manitário. Logo, não. vejo que isso tenha sido__ um de&per,dício, primeiro, porque empregou muita, mã_o-deobra que estava disponível, e houve, nesse períOdo todo,
uma__ e_xplosão dmeogrãfica. Em 1970, houve explosão
demográfica no Nordeste. No Brasil inteiro a média_ era
de 3%,.não era_a de hoje. Então havia um excedent~ populacional, tinha-se que arranjar empregos.
o__ Brasil nunca Joj perdulário. Se V. Ex._-'s veriftGar~rn
essas.naç.àes __que estão endividadas externamente, hoje, a
sit.uução é co~pletamente diferente da do Brasil. Vejam
_ a Aitl.ta.cão do .MéxjcQ; .Qs recursºs _gue esSe Pafs pegou lá
fonLnãQ.iQl"a_m co_m_Q aqui etllpregados em investimentos
produtivos~ eram investimentos de con-sunlo. No BraSil é
completamente diferente. E desses pafses que estão mal
no mundo - o Brasil é um dos poucos que não tem petróleo - a Argentina; a Venezuela, a Nigéria, têtn petróleo. O MéXico tem petróleo e é_u_m dos maiores produtores do mundo e es.tâ nessa dificuldade. O B-rasil, sim,
tomou recursos lá fora, porque vieram nos oeferecer,
mas pará produzir riquezas~
Agora, qllem tem poder, e V. Ex' tocou aí no poder,
não divide, não abre' mão dele. Há, no mundo, um congelamento do poder. As nações mais poderosas querem
ser cada vez mais poderosas, por um próprio fator de segurança naCiOnal delas próprias.
--- _O que-teili~_S- que fazer ê ófteg_armos um ~ia a s~r u_m~
nacUo- pciderOsa também, pàra õãó podermos estar aqw.i
sendo ameaçãdos por naçõ.es mais Poderosas. Mas istO é
história da civilização e não podemos inverter essas·coisas-'- porque não há nações amigas, há nações de interesses comuns entre si. Nós temos que fazer forçá para sair
desse subdesenvolvimento, para nos colocarmos lã em
ç_itl!a_ e ,nãC! S~?frermos imposiçã'?.de ninguém. O nosso_
destino é Ltm <,lestino de força ê de poder, para a Nação
brasileira Ser uma -nação soberaila e não depender de
ninguém p-ara nada, para nós entrarmos nesse _clube de
pOder. O poder não se divide, não se dilui, ele se concentra. ninguém abre mão, como ninguém abre mão, por
exemplo, de transferência de tecnologi~i. Não adianta,
ninguém ~ransfere tecnologia. A gente tem que buscar a
nossa prôpria tecnologia.
Por isso é que -estamos vivendo esse momento difícil
da vida nacional. Mas eu acredito que vamos ultrapassar
isto. Agora, há problemas que nós mesmos temos queresolver. e um deles ê esse da explosão demográfica que.
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internamente, rlão permite o nosso desenvolvimento interno, porque é um óbice muito grande dele.
- No campo externo, eu acredito -que em pouco temp-o
nós superaremos as dificuldades. Agora, digo. a V. Ex"
com sinceridade, o Brasil não está esbanjando esses recursos exte_rnos que vieram para nós. Todas as obras decorrentes do seu emprego darão resultados no futuro;
mesmo as usinas nucleares. Talvez aí tenha havido. uma
projecão não muito perfeita, no início- da década de
1970, da capacidade hídrica da produção e geração de
energia elétrica. Então, optou-se pela produção da energia nuclear. Está comprovado" que com esses métodos
novos de tecnologia de transmissão. de energia, hoje a
energia pode ser muito mais barata, mesmo transmitida
a grandes dístâncías. Talvez a energia produzida na região Amazônica possa ser transferida para o centro-Sul,
que é grande absorvedor da energia elétrica. Pode ter havido erros aí, mas. não foi proposital, foi" erro de perspectiva. Mas tudo que nós investimos~ .diferentemente de
outros pafses, gerarâ riquezas. V. Ex' pode comparar.
Afinal de contas, o Brasil, em duas' décadas, pulou de
uma situação lá de trás e ê hoje as~ potência econômica
do mundo. O nosso esforço foi compensado ·com esses
grandes projetas, que não são perdulários, pelo menos
foram bem intencionados.
Não sei se respondi a todas as perguntas de V,_ Ex-"
O SR~ -PRESiõENTE (Mârio Maia)- Respondeu.

O SR. WALDIR VASCONCELOS.,..- Eotão, muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Estamos satisfeitos com as respostas de V. Ex'. Captamos bem o sentido filosófico da sua posição de alta responsabilidade de
Ministro-Chefe das Forças Armadas.
Sr. Ministro, nós estamos inteiramente gratíficados
com o seu depoimento, fruto não só da sua experiência,
s~u pat~iofís_m!). do seu _interesse, nias da sua inteligência. V, Ex~ tein estudado esse problema e o ahoi--dou aqui
de maneira clara, objetiva e~compreensiva a todos os présentes.
A Comissão Parlamentar de Inquérito para assuntos
vinculados com o aumento- populacional brasileiro
sente-se imensamente agradecida. e o Senado da República ~g_radece, por intermédio da nossa Comissão, a
V. Ex~ a pre.<>ença aqui. Tenha a certeza V. Ex~ de que será semp're bem recebido e acolhido com o maior interesse
aqui, respeito que V.- Ex~ merece, como homein público,
militar de alta patente e, sobretudo, como brasileiro de
patriotismo comprovado. Muito obrigado a V. Ex• pela
presença.
O SR. ALMIR PINTO- Na tarde de hoje nós ouviremos a Sra. Léa Leal, Presidente da Legião Brasileira de
Assistência, às 17:00 horas, nesta mesma sala.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Ratificando
as Palavras do Senador Almir Pinto, nosso relator, nós
havíamos feito um lembrete aqui e íamos deixando passar despercebido esse convite. Convidamos os presentes
para aqui estarem às 17:00 horas, a fim de ouvirem também o depoimento da Sra. Léa Leal, Presidente da LBA.
Muito agradecido.
Está encerrada a reunião.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição; e eu, José Fiagelh, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 121, 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 ecinqüenta e seis mil, novecentos e doze cruzeiros)t para os fins que especnica.

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de c•édito no valor de Cr$ 7.518.456.912 (sete
bilhões, qu~nhentos e dezoito milhões, quatrocentos ·e cinqUenta e seis mil, novecentos e doze cruzeiros), correspondente a
247.998,27 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57
(trinta mil, trezentos e dezesseis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos), vigente em março de_l985, junto à CaixaEconômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias
de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. -;.• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 4 de novembro de 1985. ~ Senador José Fragelli; Presidente.
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por falta de: quorum.
-Projeto de Lei _da_Câmat:a!lY 9/8~ (.n~} 1 ~4.8l~9 ...
na Casa de _origem), que faculta ao segurado a relLficação do enquadramento correspondente a seu tempo de liliaçãoa----preVidênç:ia Social. Votação adi_ada
por falta de quorum.
-Projeto de __J..• ei .da C~m.ara. nY_ )qj&~jnY
4.608/81, na Casa de origem), qUe autoriza o Poder·
Executivo a instituir a Fundação Universidade das
Missões, com sede cm Santo Ângelo......:. RS: Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nY 55/82- (nY
2.631 /80, na Casa de origem), acrescentando parâgrafo ao art. 27 _da Lci_oY 3.274, de 2 de outubro de
1957, que dis.G.iplina ·o regime penitenciário. Vota·ção
adiada por falta de quorum.
- Projeto _de Lei do Senado n9 244J81 ~ Coml?~e~
mcntar, acrescentanto o§ 49 ao art._29 da Lei Complementar n9 1/67; qUC visa a reduzir, em casos que
especifica, o limite populacional de que trata o inciso
I do mesmo artigo. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nY 115/85, que autoriZa a
Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) a elevar em
Cr$ 100.988:400 (cem mithões, novecentos e oitenta e
oito mil e quatrocentos cruzeiros), o moqtante de sua
dívida consolidada. Votaçio adiada por falta de quo-

antes divorciada e outra já divorciãdá anteriormettte.
yotãÇãõ adiada por falta de quorum.
......... .....,. P.rojeto de Lei .do Se.n.ad_o n_9 22~/83~-que cri_a e=
- - regula a aplicação pela censura Federal, o certíficãdo
de liberação restrita e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado_fi9 -96/00~--qu"e dtSpêie
sobre a purticipação dos servidores_ nos órgã9s de di- reção c flscaliZai;;ão ·das entidades que metl.cfona.
(Trami_t_ahdo em conjunto com o Projeto- de Lei do
Senado n"' 129/80). V0taçã,Q_3diada Por fal~a de_ quorum.
-Projeto de "Lei do Senado n9 129/80, queassegU- ·ra· a·p:rrticipação dos _empregados na direção das empresas públicas e sociedad_C$__ 9,~ econprnia_m_i_stª':~V_()
tação adiada por falta de quorum.
- P~ojeto de Lei do Senado n9 J36f80, q~e d_ispõe
sobr_e privilégios assegurados às empresas de auditagenrde-cã.pital nacional e dá outras providências~ Votã~ã~: ~diada p~r falta de quorum.
---=-Projeto de Lei da Câmara n\1 22/83 (n9
5.450/71, na Casa de origem), qu~ concede anistia a
mães de família condenadas até 5 (cinco) anos de prisão. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei d~ Câmara n9 17/84 (nY
2.845/76, na Casa de origem), que acrescenta disposi- tivo à Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, para dispor sobre o segurado que tiver assuniido cargo público e perdido o· prazo para continuar ·contribuindo
como autônomo. Votação adiada por falta de quo-

Cr$

6.~000,00 ~

-Projeto de Lei da Câmara n9 50/81 (n'?
2.048/79, na Casa de origem), que dâ nova redação
ao ~ 29 do art. 458 da Consolídaçào das Leis do Trlt)lalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'? 5.452, de J9 de
maio de 19~},_ Ai.~pondo sobre o fornecimento de
transporte para o trabalhador. VotaçãO adiada por
falta de quorum.
- Piõjeto de Lei da Câmara n9 60/82 (nY
3.427f80,_na Casa de origem), que dispõe sobre aregulameniaçãú do exercício da enfermagem e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 33/85 (n9
1.550/83, na Casa de origem), que declara feriado nacional o dia 20 denov~;:mbro,jâ celeb~ado Dia Nacio_-opa\_ ~~- Consciência, Negra pela comunidade AfroBrasi!Cira. Votação -adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 106/82 (n\1
4.800/81.
CaSa_ de _origem_), que disciplina as atividadcs profissióiul.is dos vigias portUários, e-da outras
providências. _Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum, tendo usado da palavra o
Sr. Aderbal Jurema.
~

·na

-Projeto de Resolução nY 110/85, que suspende a
execução do art. JY da Resolução nY 13, de4 de maio
de 1983, na Câmara dos Deputados, na parte em que
c!eliberou_ sustar o processo criminal contra o exDeputado DomingOS- Antônio de Freitas Diniz Neto.
Discussão encerrada, fiet~.ndo a votação adiada por
faitit
qUorum.

de

1.3.1 -Discurso após a Ordem do Dia

rum.

-ProjetO de Lei da Câmara p\1 55/8~ (n9 759f83,
na Casa de origem), determinando que os depósitos e
repasses dos órgãos públicos federais do nordeste sejam feitos no Banco do Nordeste do Brl}.sil $/A. BNB. Votação adiada -põr Talta de quorum.

SENADOR ODACIR SOARES- Reivindicações
dos cconomfários.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima

sessão
1.4- ENCERRAMENTO

-:....:..PrOjeto· di! -Lei dã-- Câmara n9 14/85 (nY
2.393/79, na Casa de orige.m), que_ altera a redação
do art. 135 da Conso!id_açãq das Leis d_o Trabalho, aprovada pelo' Decreto-Lei n9 5.452,-de I~> de maio d"e
1943, q*:l_e disp~e Sobre a_con~são d.~~_@rias~anuais
remuneradas. Vo_~_çio ~dfãOa p-or -fãlta- de qliorilm.

2-ATOS DO SR. PRESIDENTE DO SENADO

- Pi'Ojeto de Lei da Câmara nl' 17/85 (n_9
2.296/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a de-- Projeto de Lei do Senado n! 173/82, que altera
fcs.a de médjco, servidor p(!blico, ~m processos judio dispositivo da Lei n' 6.515, de 26 de d~mbro_9\!
ciais decorrentes do exerciCi!) da profissão. V~tação
1977, possibilitando o divórcio entre pessoa nunc~__ ---~dil!da po~ falta de quorum.
- ·· ·

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

rum.

- Requerimento nY423f85, urgência para O Projeto de Lei da Câm_ara u5'_L24/85 (n9 4.014/8~, na Casa
de origem), que proíbe a pesca de cetáceO nas ·ãgUaS·
jurisdicionais brasileiras e dâ Outras providências.
Votação adiada por falta de quorum.

N9s 242 a 245, de !985

3-ATAS DE COMISSÃO
~ ~4-

MESA DIRETORA

6-COMPOSJÇÃO DAS COMISS0Es PERMANENTES

- )'lovembro de 1985
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Ata da 215" Sessão, em 4 de novembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Odacir Soares ___;
Hélio GUeiros- Alexandre Co$ta- Moacyr DuarteMartins Filho - Aderbal Jurema- Gastão MüllerJosé Fragetti - Enéas Faria -OctáviO Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l~'-Secretãrio irã proceder à leitura do Expediente.

b Jído o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE I)A REPÚBLICA

Restituíndo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N>' 264/85 (n~' 547/85. !la origem), de31 de outubro do
corrente ano, referente ao Projeto de LeL~!!: Çªmar_a n~'
142, de 1985 (n~' 5.19._2/85, naCâmár~_dos Deputados),
que dispõe sobre os_ órgãos de representação ~os estudantes de nível superior e dá o'utras providênCiaS.
(ProJeto que se transformou na Lei n'i' 7 .395, de 31 de
outubro de 1985).

AVISO
Do MiniStro Chefe do Gabinete CivD da Presidência da
República
N9 753j85, de 1'1 do corrente, encaminhando esclare_cimentos prestidos pelo Ministério das Relações Extenores, destinados a instruir o estudo do Proj;to de De_creto
Legislativo n" lO, de 1984 (n~> 17/83, na Camara dos Deputados), que aprova o texto do P.rQt.O~QJ9 sobre Privilégio e Imunidades da OrgariizaÇão Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite - INMARSAT,
concluído em Londres, a 19 de dezembro de 1981.
(À Comissão de Relações Exterftires.)

OFICIO
Do Sr.l9--Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 178, de 1985
(N9 5.463/85, na Casa de origem)
De ii-liciativa ,_do Sr. 'Piêsid~nt~' dá~R.epública
Dispõe sobre pessoal admitido em Tabela Temporária nos Oficios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
O Congrc;:sso-Nacional decreta:
Art. I" O pessoal qUe; nos Ofícios JUdiciais da Justiça do Distrito F-edúãl e dos Tefiitói-ios, fof conti-ata..-!a
.para dese~penho de atividade de carâter permaneitte,
por prazo mdeterminado e retribuído por dotação específica de pessoal, será submetido a processo seletivo e,
se habilitado, incluído em Tabela Permanente do Plano
de Classificação" de Cargos, estruturado Cõm bãSe·na Lei
n' 5:645, de lO de dezembro de 1970, desde_ que em
exercício ·em 26 de abril de 1985.
§ 19 O processo seletivo a que_Se refere este artigo será organizado e aplicado pelo Tribunal de Justiça do
Pistrito federal e dos Territórios.

§ 29 O servidor assim incluído será locali;r.ado n-a primeira referência da classe inicial da Categoria Funcional
correspondente às atividades que exerce.
§ 3'i' A localização do servidor será feita independente da existênt?ia de vaga ou vago, promovend~-se o automático ajustamento da lotaçã.o, com observância dos
percentuais fixados pãia a progressão funcional.
§ 49 No processo seletivo de que trata este artigo será dispensada a escolaridade exigida para o exercfcio do

cargo-.:_:__-_:_:___

Art. 2~> Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação do ::lTt. }9 desta lei vigorarão a partir da data de inclusão do servidor na Tabela Permanente, correndo as
pespectivas despesas_ à conta das dotações orçamentárias
próprias do Tribunal de Justiça do Distrito F~deral e dos
Territórios ou de o_utras para esse fim destinadas.
Art. 39 _ E_s_ta lei entra_ em vigor na Qata de sua publicação.
_
_ __
Art,_4~ J3.cvogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 256, DE 1985
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos te_rmos do art. 51 da constituição Federal, tendo a
honra de submeter à elevada deUb.eração de Vossas Exç:_eclências, acompan_had9 de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, b anexo projeto
de lei qUe ndispõe sobre pessoal admitido em Tabela
Temporária nos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito
Federal e dos Tern1órios".
Brasília, 10 de maio de 1985. -José Sarney.
EXPOSICÃO DE MOTIVOS N• DAJ/00190,
DE 26 DE ABRIL DE 1985, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Excelentíssimo Senhor
_
Presidente da RepúblíCa ____ _
Acolhendo proposta do Calenda Tribunal de Justiça
do __D_isldto Federal e dos Territórios e tendo em v~sta a
urgênCi~ Que, à época, foi consignada ao assUnto, -este
Mínistérío submeteu _à expressa aprovação do então.I!xcelentíssimo Senhor Presidente da República, via da Exposição de Motiyos_n~ 556, de 26 de outubro de 1?~3,
projeto de decreto-lei, que visava, em caráter excepctonal, de acordo com o D_~eto cn9 86.7~5. de_ 28 de dezembro de 1981, a transformar a Tabela Permanente dos
Órgãos Auxiliares da referida Jus~iça e111: Tabela Especial.
Tendo si_do a matéria encaminhada pelo antigo Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, à apreciação do Departamento Administrativo do
Serviço Público e da Secretaria de Planejamento, aqueles
órgãos se manifestaram no sentido de a matéria prospe_-:
rar mediante lei, a fim de transformar a referida Tabela
Temporária em Tabela Permanente de Empregos.
Agora, em atenção ao A viso n'>' 90, de 11 de fevereiro
de 1985, do citado CÕiendo Gabinete Civil, que restituiu
a esta Pasta, para atualização, a iniciativa em foco;
apraz-me encatÍlinhar a Vossa Execelência o anexo projeto de lei que visa consubstanciar a pretens~o em causa,
cófrf Vistas a:cf congressO Nacional, de acordO com os entendimentos dos mencionados órgãos consultados.
A medida preteOde que os ocupantes de empregos nos
Ofícios Judiciais da Justiça interessada, admitidos até 31
-de março de 1981, pertencentes à Tabela Temporária, sejam aproveitados em uma Tabela Permanente, mediante aproVação em' processo- seletivo.
Saliento que a Lei n" 5.950, de 29 de novembro de
1973; o Decreto-lei n~> 1.518, de 4 de janeirõ de 1977, e a
LeJ _n~' 6.831, de 23 de setembro de 1981, enquanto ampliavam a -ârea de atividade-meio, com a criação de
v~riOS- órgãos que exigiam maior número de servidores,

· impossitiilitavam- seu Provimento real, uma vez que introduziam novas disposições sem que as anteriores tivessem sido preench,idas.
Esclareço que, em decorrência do crescimento dos serviços judiciários e das aludidas circunstâncias, o Tribunal de Justiça em causa, optou pela manutenção da Tabela de Pessoal, regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho~ e autorizada pela Exposição de Motivos n'~
649, de 26 de dezembro de 1974.
Pondero qUe a dispensa dos_ servidores, contratados
pela Tabela Temporária, alguns com mais de 8 (oito)
anos de serviço, dominando as peculi.aridades da rotina
das tarefa~ cartorârias, acarretaria sê'iios problemas sociais e trabalhistas, porque inúmeros deles, alguns já estáveis, seriam lançados ao desemprego, onerando os cofres públicos, em decorr_ência do pagamento das devidas
indenizações.
Lembro que a proposta encontra precedente,
assemelhando-se à solução dada pelo Decreto-lei n~>
1.874, de 8 de julho de 1981, que reposicionou servidores, ·não integrados_ no Plano de Classificação de Cargos,
na área do Poder Executivo. Cabe atentar q"~e a inidãtívà.ilão implicarà em maiores despesas, tendo-em vista as consignações jâ exiSientCs
para o custeio da atual Tabela Te':flporâria, não se confrontando, portanto, com a rigidez na contenção dos
gastos públicos.
Constata-se que a pretensão resolverá da forma mais
humana, leal e legal, a s!tuação dos servidores, ocupantes da citada Tabela Temporáría, dando-lhes oportunidade futura de ingressarem na Tabela Permanente daquela- COrte de Justtça, onde dedicam seu labor por longo período.
Creio_que o aqui exposto adicionado às minuciosas
justificativas da lavra do Tribunal de Justiça interessado,
constantes_ da processamento respectivo, são mais do
que suficientes para justificar a proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelênciã protestos do meu profundo respeito. -Fernando
Lyra, Ministrõ di-JUStiça.·

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• Ú;o
DE 29 DE NOVEMBRO DE 1973
Cria Varas, Cartórios e citfgoS na JustiÇa do Distrito Federal e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguirite Lei:
Art. _i_~' Ficam criadoS na JUstiçã do Distrito Federal.
- -·
1- as Varas a seguir discriminadas:
3)- 6 (seis)" Cíveis;

6 (seis) C~imtnãis;
3 (trêS) de Família, Úrfãos e Sucessões;
I (uma) da F~nda Pública;
I I - i6 (dezesseis) cart6Í'ios;
Ifl- 16 (dezesseis) cargOs de Juiz de DireitO;
IV- 16 (de:zesseis) cargos de Juiz Substituto; e
V- 16 (dezesseís) cargos de provimento em comissão
de Escrivão, símbolo 3-C, privativos de bacharéis em DireitO.
-§ J9 Vetado. _
§ 29 Das Varas- Criminais, Ora criadas, uma terã
competência privativa para Execuções Criminais, desmembrada da atual Vara de Jú:ri e Execuções.
Art. 29 As necessidades de pessoal para o desempenho dos serviços- administrativos e au;rtiliares das Varas
criadas por esta lei poderão ser atendidas, se assim o solicitar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mediante
redistribuição, com os respectiVõs-- cargos, d~ funciob)
e)
d)
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náriOS-do Poder Executivo Federal e do Governo do Distrito Federal que, na forma da legislação em vigor, forern
considerado!> excedentes de lotação dos órgãos a que
pertencerem.
§ !I' A solicitação, a que se refere este artigo, será dirigida ao órgão central do Sistema de Pessoal Civil do
Poder Executivo ou à Secretaria de Administração do
Governo do Distrito Federa[, acompanhada de indicação precisa do quantitativo indispensável de servidores, com as correspondentes categorias funcionais e respectivas atribuições.
§ 2~' Verificada a inexistência de servidores a serem
redistribuídos, poderá ser proposta a criação dos cargos
necessários, observado o disposto nos arts. 98 e 108, § 1"'
da Constituição Federal. -·-- _
-·
Art.. 39 O Presidente do Tribunal de Justiça do Dís--·trito Federal providenciará a instalação das Varas ora
criadas.
Art. 49 A despesa ·p;ra a execllÇão-desta lei corierá à
conta dos recursos orçamentários consignados à Justiça
do Distrito Federal.
Art. 5"' Esta lei entratã em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasOia, 29 de novembro de 1973; 152"' da Independência e 85"' da República.

DECRETO-LEI N9 I.518
DE 4 DE JANEIRO DE 1977
Dispõe sobre a criação do Quadro de Pessoal dos
Órgãos Auxiliares da Justiça do Distrito Federal e
dos territórios, retribufdo pelos cofres públicos, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição",
DECRETA:
Art. i"' Fíc3 criado, na forma dos Anexos deste
decreto-lei, o Quadro de Serventuários da Justiça, integrantes dos Orgãos Auxiliares da Justiça de Primeira
Instância do DiStritO Federal e dos Territórios, -constituído de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo, organizados em carreira, cujos OcUpantes -são
retribuídos pelos cofres públicos.
- Ai=L zq-- () Pràvlmento dos CãiiOs em com-iSsão d_e
Escrivão constantes do Anexo A, é condicionado à vacância dos atuais cai"gós efe!tiVós de Tgi.tal denominação,
que se extinguirão quando vagarem, devendo a escolha
recair em pessoas que satisfaçam os requisitos, e que pos~
suam diploma de bacharel em Direito.
Parâgrafo único. Os vencimentos dos cargos efetivos
a que se refere este artigo são os fixados para os cargos
em comissão, constantes da situação nova do Anexo A,
deste decreto-lei.
Art. 3~' Os atuais ocupantes de cargos de provimento efetivo serão aproveitados nos ·cargos constantes do
Anexo B, cujo enquadramento far-sf:-á do de maior para
o de menor retribuição e dependerá de habilitação _em __
processo seletivo a ser estab.elecido pelo Ministério da
Justiça em articulação com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
§ I"' Ao aproveitamento referido neste artigo concorrerão: a Escrevente Juramentado, o Escrevente Juramentado 16; a OfiCiar de Justiça, o Oficial de Justiça 14 e
o Auxiliar, o Escrevente Auxiliar 12; e a Auxiliar de Portaria, o Mensageiro to e o Servente 7 e PJ-l3~
§ 29 O servidor inabilitado no critério seletivo a que
se refere este artigo terâ o respectivo cargo incluído no
Quadro Suplementar, na situação em que se encontra~-o
qual serã suprimido quando vagar.
Art. 4~' Efetivado o_aproveitamento de que trata o.
artigo precedente, o cargo anteriormente ocupado será
considerado automaticamente suprimido.
Art. 5_9 __ O provimento dos cargos iniCiaiS criados por
este decreto-lei processar-se-á mediante concurso público • .exigindo~se dos candidatos ~ J;scr.evente Jurament;:tdo o diploma de Bacharel em Direito; a Oficial QeJu~tiça
e EscreVente Auxiliar, conclusão do ensino de" segundo
grau ou conh~imento, equivalentes; e a Auxifiar de Portaria, conclusão de ensino de primeiro grau.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Art. 611 A promoção e o acesso obedecerão as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Justiça em
articulação com o Tribunal de Justiça do Distrito Fede_
ral. observada a legislação pertinente.
Art 7~' ~-permitido o acesso à classe inicial de Escrevente Juramentado dos ocupantes da classe final de
Oficial de Ju~tiça e_,® Escrevente Auxiliar, na forma dã.
regulamentação que vier a ser approvada pelo Ministério
d_a Justiça em,articulação com o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, observada a legislação vigente, inclusive a escolaridacje exigida.
Art. 8"' Observada a necessidade do serviço, caberá
ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal dispor sobre a
lotação dos cargos de que trata o presente decreto-lei.
Art. 9"' _O provimento e a vacância dos cargos referidos no presente decreto-lei serão processadOs, por at_o_do
Presidentl! da República._
__
Art. 10. A partir da vigência do ato de enquadrame!}t_o çl_e_ que trata este decreto-lei cessará, para oS oCupant~s ~Qos cargos abran~ídos, o p3.gamento das gratifi·
cações_ P<?lo exercício de tempo integral e dedicação "excilísiVã
SêrVíÇo eXtTaordiilãriõ --a eStê vinêilfãd"õ,"Oãs
diãrias de-q~e trata- a lei n"' 4.0_19, de 20 de dezembio dC
1961, e respectivas absorções, bem como de todas aS outras vanatagens que, a qualquer título venham sendo
porventura percebidas pelos mencionados ocupàntes res~
salvados, apenas o salário-família e a gratificação adicio~
nal por temp() de serviço.
Art. 11. Os valores de retribuição previStos nos
Anexos .. A" e "B" deste Decreto-lei vigorarão a partir
de I<:> de janeiro de 1977.
Art. 12. As despesas decorrentes d.o disposto neste.
Decreto~ lei correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias da Justiça do Distrito Fed_eral e dos Territórios
ou_ de outras para esse firt]. destinadas.

e ae

Art. t 3. Este Decreto.lei entrará em vigor na data
de sua- publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1977; !56"' da Independência e
89Y da República.
LEI No 6.831,
DE 23 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a cri~ção de cargos em órgãos dos
Serviços Auxiliares dá Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o CongresSO-"Nacion-ãl decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. i"' Ficam criadós,-hOsQuadros Permanentes da
Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e.
dos Territórios e dos OfíciOs JudiciaiS e Extrajudiciais,
os cai-goS Constantes dos Anex..os I a Vl.
Art. 2"' No Quãdro da Secretaria do Tdbunal de
Justiça serão transformados em cargos de Categoria
Funcional de Auxiliar Judiciário do Grupo de Apoio Judiciário, os de Agente Administrativo e Datilógrafo, mediante processo seletivo interno na c_onformidade da legislação aplicável aos servidores civis da União.
§ i"' Nas trarisformações de que trata este artigo o
servidor será incluído na primeira referência da classe
inicial Cfa Categoria Funcional correspondente.
§ 29, Na hipótese de ser ultrapassada a primeira referência da classe inicial, a inclusão será efetuada na referência de valor igual ou superior mais próximo do atual
vencimento básico percebido pelo servidor.
-~§. 311- -Õs aillais ocÜpant~s -de Cã:igos ã qUe se refere
este artigo, que não lograrem aproveitamento, integra~
rão Qu_adro 'S_uplementar, cujos cargos serão extintos
quando vagarem, sem prejuízo das promoções e a<:e$Sos
que couberam.
Art. 3~ _ No Grupo de Apoio JudiciãriÓ do Quadro
dos Oficias Judiciais serão transpostos para a Categoria
Funcional de Técnico Judiciário os cargos efetivos de Escrev-ente Juramentado; para a Categoria Funcional de
Auxiliar Judiciário, os de Escrevente Auxiliar e para a
Categoria Funcional de Oficial de Justiça Avaliador, os
de Oficial de Justiça.
Jo (Vetado).
. .
__
§ 2~ _Os ocupantes do cargo de Auxiliar de Portaria
dos ôfícios Judiciais serão transpostos mediante Ato do
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Tribunal de Justiça do Distrito Federal e doSíerritórios
para cargos de atribuições correlatas ou semelhantes.
§ 3' (Vetado).
Art. 4~' O -priffieiTO proVimento dos cargos de :Qiretor de Secretaria, em comissão do Grupo Direção e As-,
sessoramento Superiores, Código JDF ou JTF-DAS101.2, será feito dentre os que, na data desta Lei. sejam
ocupantes dos cargos em comissão de Escrivão, os quais.
são considerados extintos a partir dos respectivos atas de
nomeação.
Art. 5"' Os cargos efetivos de Escrivão dos Oficias
, Judiciais e _de Tabelião de Notas dos Oficias Extrajudi-·
c_iais serão extintos na vacância e aos seus ocupantes correspondem os níveis de vencimentos fixados para os cargos do_ _Grupo Direção e Assessoramento Superiores,
Código JDF ou JTF-DAS-10[.7 •. ·~·- - · .
ArL 6"' No Quadro dos Ofícios Extrajudiciais da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não remunerados pelos cofres públicos, os Escreventes Juramenta·
dos e Escreventes Auxiliares passarão a denominar-se,
respectivamente, Técnicos Judiciários e Auxiliares Judiciários (Vetad_o).
Art. 79 Os Cargos de Tabelião de Notas dos Ofícios
Extrajudiciais dos Territórios, existentes na data desta
lei, são transpostos para Oficial de Registro, Código
JTF-DAS-101.2, de provimento em comisSão.
Art. 8"' (Vetado).
Art. 9"' (Vetado).
Art. 10. As d<?spesas decorrentes da aplicação da
presente lei correrão à conta das dotações orçamentãrias
da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou de outras para este lim destinadas.
Art. li. O§ 29 do art. 20 da lei n9 6.750, de 10 de
dezembro de 1979, passa a ter a seguinte redação:
Art. 20. . ...... -· -· ·- ·- .•. -· •••.• ·- ..... § 2"' As áreas de jurisdição das Circt.incrições de
Brasília, Tagiiàtinga, Gama, Sobradinho, Planaltina e Brazlândia correspondem às das respectivas
Regiões Administrativas do Distrito Federal,
compreendendo-se as do Núcleo Bandeirante e Para-noá, na Circunscrição de Brasília, e a de Jardim,
na de Planaltin_a."

Art. 12. Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicaçãO, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1980; 1599 da Independência e 92"' da República.
DECRETO-LEI No 1.874
DE 8 DE JULHO DE 1981
Dispõe sobre o reposicionamento de servidores pertencentes às Categorias Funcionais que espe<!lfica e
dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, item Til, da Constituição, decretª:
Art. 1"' Ficam reposicionados · nas referências di:
vencimento ou salário, na forma indicada no Anexo a
este Decreto-lei, mantida a estrutura das referidas categorias coriStailteS dO AneXo II do Decreto-lei n91.873, de
27 de maio de 1981, os atuais ocupantes decar~os ou empregos dos Quadros ou Tabelas Permanentes das Categorias Funcionais do M~dico, Mêdico_de Saúde·Pública,
em ex.tinção;Médico dô Trabalho e Médiço Veterinã.l:io,
sujeitos à jornada de trabalho de 4 a 6 horas diárias.
~rt: -~·--'-Os "ãfuaiS -Ocupantes de ·emprego nos órgãos
da administração direta e das autarquias, ainda não integrados no Plano de Classificação de Cargos, mas por es- ,
ses diretamente contrata<!os até 31 de março de 1981, por
prazo indeterminado e para desempenho de atividades
de caráter permanente, retribuídos pela dotação especffi~
ca de pessoal, serão submetidos a processo se]etivo e, se
habilitados, incluídos em Tabela Permanente.
-§· 111 Os servido_rei aSsim incluídos serão localizados
na primeira referência da classe inicial da Categoria.Funcional correspondente às atividad~s que _exe~cem.
*~29_ A l~càlízação de que trafa este artigO será fclta·
independerltelnente da existência de vaga ou vago,
promovendo~se o autoinático ajustamento da lotação,
com observância dos percentuais fixados para a progressão funcioilal.

§ 3"' Na hipótese de ocupantes de emprego de médico, a localização será feita na estrutura de referência correspondente à jornada de trabalho a que o servidor estiver sujeito.
§ 49 O processo _seletivo a que se refere este artigo será organiza-do e aplicado pelos órgãos setoriais e seccio-

Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes do reposicibrT:fmCiltO de cjue trata o aftiS019 deste Decreto-lei retroagirão a J9 de junho de 1981, correndo as despesas à
conta das _dotaç_ões orçamentárias próprias dos órgãos
o_u entidades interessadas.

nais integrantes do Sistema de Pessoal Civil, aos quais

Art. 5o:> Este D_e_creto-lei entra em. vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

estejam subordinados esses servidores:
Art. 3~> O ãiSpoSto no ariígo anteriOr não se aplica
aos ocupantes de _ert)pregos admitidos para atender ativi-

dad-;-de campanha Ou retribuldos por conta de Fundos,
Acordo~ Convênios ou Dotações GlobaiS~
--

Brasília, 8 de julho de !981; 16()9 da Independência e
939·-da República.
-

A.NEX:O AO DECRETO-LEI N.0 1.874, DE 8 DE JULIHO DE 1981

;\) Jornada de 4 horas

B) Jornada de 6 horas

•RlilF'ER1!:NCIA IliE' VENOIMENTO
OU SALAil!IO

Situação

Situ.oção

Situação

Decreto-lei
n. 0 1.874,
de 8-7-81

Decreto-lei
n.0 1.873,
de 27-5-81

Decreto-lei
n. 0 1.814,
de 8-7-81

NS. 4
NS. 5
NS. 6
NS. 7
NS. 8
NS. 9
NS.IO
NS.ll
NS.l2
NS.13
!NS.14
NS.15
NS.16
NS.17
NS.18
NS.19

NS.ll
NS.12
·NS.l3
NS.14
NS.15
NS.I6
NS.17
NS.18
NS.l9
NS.20
NS.21
N.S. 2-2-

nova

Decreto-led.
n.0 1.820,
de 11-12-80

Dec•eto-lel
n.o 1.873,
de 27-5-81

NS. 1
NS .. 2
NS. 3
NS. 4
NS. 5
NS. 6
NS. 7
NS. 8
NS. 9
NS.10
NS.ll
NS.l2
NS.13
NS.14
NS.l5

NS. 4
NS. 4
NS. 4
NS. 4
NS. 5
NS. 6
NS. 7
NS. 8
NS. 9
NS.lO
NS.11

-
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NS.1~

NS.13
NS.14
NS.15
NS.16

I

anterior

DECRETO No 86.795
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1981
Dispõe ~bre a realização de despesas de pessoal e
dá outras providências.
Art. 11' Fica vedada nos órgãos da Administração
Direta, inclusive nos dotados de autonomia administrativa e financeira, nas entidadeS âa Administração Indireta e Fundações insti(uídas pelo Poder Público, que recebam recursos à conta do Orçamento da União, a realização de despesas decorrentes de:
I - ingresso de pessoal, a qualquer título;
II -ampliação de mão-de-obra indireta, através de
firmas particulares de prestação de serviços;
III -contratação de mão-de-obra indireta mediante
convênio de qualquer natureza.
§ !9 Excluem-se das disposições deste artigo as entidades que recebam recursos à conta do Orçamento da
União unicamente para a constituição de capital social.
§ 29 O disposto neste artigci n-ãõ se aplica aos casos
de:
a) preenchimento de cargos ou empregos que venham
a vagar por exoneração, demissão, dispensa, rescisão de
contrato, aposentadoria, falecimento e transferência ou
movim~ntação de servidores, desde que não haja aumento da despesa em relação ao pessoal em atividade;
b) preenl!:himento de cargos ou funções de confiança
de direçào e assessmamento superiores (DAS), de direção e assistência intermediâri"aS-(DAI) e de funções de
assessoramento superior (FAS);
c) ampliação de mão-de-obra, prevista no inciSo II
deste artigo, para a execução de serviços de limpeza e hi·
gienização, decorrentes de acréscimo da área física ocu-

nova

I

N.S.14
N.S.15
NS.16
NS.17
NS.18
NS.l9
NS.20
NS.21
NS.22
NS.23
NS.24
NS.25

-·

p-3da, mantida, como limite máximo, a mesma relação de
serviçais por unidade de área, observâda na situação anterior ao acréscimo.
§ 39 Poderá ocorrer o preenchimento de vagas originárias de transferência ou movímentação, desde que verifiç:adas, no máxim_o, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao novo provimento.
-Art. 29 Fica vedada a criação ou ampliação de quadros ou tabelas de_empregos permanentes, bem como de
funções de confiança de direção e assessoramento superiores (DAS), de direção e assistência intermediárias
(DAI) e de funções de assessoramento superior (F AS).
Art., 39 Aos órgãos ou entidades a que se refere ocaput do art. 19, fica vedado:
I - onerar o Tesouro Nacional com despesas de pessoal e _encargos spciais anteriçl!fú:!nte- cobertas com te~
cursos de outras fontes;
u_~ _aplicar os saldos financeiros result3:ntes do pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, apurãdOs ao final do exerçício e quando originários do Tesouro Nacional, no atendimento de gastos classificáveis
em "Outras Despesas Correntes e de Capital";
III- utilizar fecursos-Õriginàrios do teSouro Nado;.
nal, inclusive os d6stinadcis à participação em capital social, na contratação de mão-de-obra indireta, através d.e
entidades federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal, de organismos internacionais, fundos de qualquer
natureza, companhias, empresas e fundações, para prestação de serviço de sua competência regimental.
Ati. "49 O disposto neste decreto não se aplica aos
casos de excepcionalidade submetidos e expressamente
aprovados pelo Presidente da República, mediante solicitação direta e fundamentada de Ministro de Estado ou

dirigente de órgão integrante da Presidência da Repúbli§ 1~> A solicitação a que se refere este artigo conterá,
necessariamente, em relação à excepciOilalidad.e pretendida, as seguintes informações:
I - relativas a pessoal:
-a) quantificação -a-as n·or:n.eações ou contrataÇões;
b) especificação de cargos, empregos ou funções e
níveis;
c) cronograma de admissão ou contratação;
d) justificatiVa dã. impossibilidade do seu atendimento
através de relotação entre as unidades organizacionais
do próprio órgão.
II -relativa a despesa:
a) despesa mês a mês e anual referente ao ano da admissão ou contratação;
b) previsão da despesa mensal e anual referente ao
ano seguinte ao da admissão ou contratação a preços
constantes; e
c) despesa que possa decorrer da expansão física,
aquisição de mobiliário ou de equipamento.

§ 2~> Caberá à Secretaria de Planejamento da Presidência da República- SEPLAN/PR analisar a solicitação e emitir parecer conclusivo evidenciando a necessidade da excepcionalidade pretendida e a efetiva disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa, respeitada a área de atuação do Departamento Administrativo
do Serviço Público - DASP.
Art. 5~> Em todo ato de admissão ou novmeação
previsto na aliena a, do§ 29 do art. 1~>, deverá constar de
origem da vaga, nome e cargo ou emprego do servidor a
ser substituído e, no caso previsto no art. 49, o número e
a data da Exposição de Motivos que originou o despacho presidencial autorizando a excepCionalidade.
Art. 69 Entende-se como disponibilidade orçamentária, para os fins previstos neste decreto, a existência de
saldos nas dotações próprias de pessoal dos órgãos e entidades _a que se· ~fere o art._ !I', atendidas as despesas
normais. Com "PesSoal e Encargos Sociais" e as relativas
aos reajustes salariais legalmente au-torizados.
Art. 79 Na hipótese de que trata o art. 49, a Reserva
de Contingência, a critéi'Ío ·da SEPLAN, poderá compor
a disporiibilidade orçamentária referida no art. 6~>, desde
que o prévio reexame da programação de "Outros Custeios e Capital" do órgão ou entidade não haja identificado despesas passtveis de cancelamento.
Art. 81' Durante a elaboração da proposta do orçamento anual, não serão admitida·s inclusões, nos orçamentos dos órgãos e entidades de que trata o art. 1~>, de
reçursos adicionais para atender as medidas relativas a
pessoal cuja excepci_onafidade não tenha sido reconhecida.
Art. 99 Caberá ao Sistema de Controle Interno, zelar pela observância do disposto neste decreto, procedendo ao registro da regularidade plena ou irregularidade,
no Oirlfficado de ãUditoría, ressalvada a competência do
DASP no tocante à Administração de Pessoal.
Art. 10. Cumpre ao Orgão Setorial, ou equivalente,
do Sistema de Planejamento e Órçamento exercer o
acompanhamento da despesa mensal com pessoal e da
reSpectiva força de trabalho das Unidades Orçamentárias, dando ciência imediata, à autoridade competente,
de qualquer irregularidade ou procedimento que contrarie as normas deste_d~cr~!o.
Art. II. A nomeação ou admissão de pessoal e demais a tos praticados em desacordo com o disposto neste
decreto serão nulos de pleno direito e acarretará a resJ?onsabi!idade da autoridade que o autorizar.
Art. 12. A Secretaria de Planej~mento da Presidência da República poderá baixar normas complementar~.
para a execução deste decreto, ressalvada a competência

do DASP.

.

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua
·publicação, revogados o Decreto n9 84.817, de 18 de junho de 1980, e demais disposições em contrário.

(Ãs Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)
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PARECERES
PARECERES
N•s 906 e 907, de 1985
Sobre o projeto de Lei da Câmara n~' 214 de 1984
(na origem, nO? 1.720-B, de 1979), que "este~de ao titular de firma individual, ao diretor, aos sócios de to-das as condições, ao autônomo e ao empregado doméstico a proteçilo da Lei n' 6.367, de 19 de outubro
=~~~' que dispõe sobre o seguro de acidente do tra-

PARECER N• 906, DE 1985

Da

Comis~ão

de Legislação Social

Relator: Senador Gabriel Hermes

Originário da Câmara dos Deputados, objetiva o pre-

sente Projeto alterar, substancialmente, o parágrafo 2"'
d~ a:tigo ts- da Lei n_'i'6.367, de 9 de outubro de 1976, que
di?P'?e ~obre O seguro de acidentes do trabalho.
O referido dispos_itivo impede a extensão do seguro
aoS"_ titulares de fifmas _inç}_i_viduais, aos diretores e sócios
de empresas. aos trabalhadores autônomos e empreSados domésticos. O Projeto, simplesmente, inverte os obietivos da lei, assegurando a essas pessoas o direito ao seguro.
Inspirou o A~tor;- o ilustre Deputado Saramago Pio princípio da eqUidade, ao considerar uma imperdoável falha da nossa Legislação a exclusão daquelas
pessoas dos benefícios p~evíStos na lei acidentária. __ ·

~heiro,

~ou as

ponderações hã que se fazer sobre a matéria. A
primeira refere-se à própria sistemática da . Lei n'
6.~67/76 que prevê, como form::), _de custeio do s~guro de
acidentes do trabalho, a aplicação, na folha de paga.mendos salários, de percentuais variáveis ein função do risco da atividade empresarial em que milita o empregado.
Assim, o seguro tenldestinatãrio· específico; qual sej~
trabalhador ou empregado. Para a inclusão dos titulares
de firmas, sócios, diret_ores, etc., haveira que se reformular a lei de modo mais amplo, fixando-se, inclusive, a forma de contribuição empresarial que, obviamente não
Pad:eria incidir folhas de pagamentos de salários.'

Jo

A segunda objeção diz respeito âo fato de que o seguro
de acidentes do trabalho passou a se constituir num benefício previdenciârio, integrando, asSim, a legislação
básica da Previdência SQcjal. Em outras plavras, a Lei n'
6.367, de 1976, perdeu sua autonomia, passando a constituir os seus.- preceitoS um capítulo próprio da referida
le,Wslação.
f::m face do exposto, opinamos pela rejeição do_ Projeto.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1985.- Alberto
Silva, Presidente --Gabriel Hermes, Relator -Jorge
Kalume - Alcides Saldanha - Nhaldo Machado.

PARECER N• 907 DE 1985.
D~ Comissão de Finanças
Relator: Senador Roberto Campos.
AnexO ao Ofício n'i' 1.013, de 16 de novem_bro_ próximo
passado, o Exm'i' Sr. Pritneiro-Secretãrio da Câmara__ dos
Deputados encaminh~u à revisão do Senado o Pr~eto
de _Lei da Câmara n'i' 214, de 1984, qu.;. "estende.ao titular de firma individual, ao diretor, aos sQ_cios de todas_as
cOndições, ao autônomo e ao empreg3do doméstico a
p~ot~ção da Lel"il~> 6.367, de 19 de outubro de 1976, que
dtspoe sobre o seguro de acidente do trabalho.
A cobert?ra do infortúnio profissional estã disciplinada pela Let n' 6.367, de 1976, supramencionada. Para
melhor compreensão do assunto, transcrevemos os seguintes dispositivos desse__ diploma legal:
.. Art. J9 O seguro obrigatório contra-acidente_s
do trabalho dos empregados segurados do regírile
de previdência! social da Lei n9 3.807, de 26_ d~ ago~

to de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), e
legislação posterior, ê rea!izado pelo Instituto Na~
cional de Previdência Social (INPS).
__ _§__J? __Ç_Qf!.-ªid~am-~ também empregados, para
os fins desta lei, o trabafhidõf témp-õiãriõ;õ trãba1!_-t~Q_r --ª.V!Jlso, assim entendido o que presta serviços
a diversas empresas, pertencendo _ou não a sindicato, inclusive o estivador, o conferente e assemelha~
dos, bem como o presidiário que exerce trabalho re~
munerado.

§ 29' Esta l_ei não se aplica ao titular de firma individual, ao diretor, sócio gerente, sócio solidário,
sócio cotista e sócio de indústria de qualquer empresa, que não tenha condição de empregado, nem ao
trabalhador atitônomo e ao empregado doméstico."
A pretensão legislativa, como se vê, busca a inversão
da situ:ição atual. já que, por Outros tennos, apenas suprime a partícula negativ~ "não" do§ 2'>' retrotranscrito.
A douta Comissão de Legislação Social desta Casa, ao
acolher parecer da lavra do eminente Senador Gabriel
_Herll1~· pronunciou-se contrariamente à aprovação do
Proj_eto, destacã.ildo-se, de sua fundamentação, o excerto
adiante transcrito, verbis:
"'Duas ponderações há que se fazer sobre a matéria. A primeira refere-se à jrr6pria sistemática da
Lei n"' 6.367/76, qu~ prevê, como forma de custeio
do seguro de acidentes do trabalho, aplicação, na
folha de pagamento dos salários, de percentuais variáveis em função do rísco de.ativiçlªdeernpresarial,
em que milita o empregado. Assim, o seguro tem destinatário_ específico, qual seja trabalhador ou
empregado. Para a inclusão dos titulares de firmas,
sóciC?S, __cli~etores, etc., haveria que se reformular a lei
_ de modo rrlais amplo·, fixándo~se, inclusive, a forma
-ae COOtrib-UiÇão effiPresarial que, obviamente, não
poderia incidir sobre folhas de pagamentos de salátios.

o-

A segunda objeção - con_clui o nobre_ Senador
- diz respeito ao fato de que o seguro de aCidentes
do trabalho passou a se cOnstituir num_ b_enefício
previáeilciárío, intesfando, assiln, ã teSislação básica da Previdência Social. Em outras palavras, a Lei
n 9 6.367, de 1976, perdeu sua autonomia, passando
a constituir os seus preceitos um capítulo da referida
legislacã?."
De inteira procedência os argumentos e a conclusão a
que chegou a egrégia Comissão. Ora, sendo o acidente
do t.tabalho.• segundo a definição legal, aquele que ocorre
pe!Q ~xercício do trabalho a serviço da empresa, e como
todo o sistema de segurança acidentâria destina-se a amparar os segurados empregados, como justificar a exten:.
são desses benefícios a quem não é empregado e a quem,
a bem dizer, não corre riscos? Só mesmo através de uma
ampla alteração do sistema, o que não configura o objetivo da Proposição em exame.
Mas não é apenas isso que pode ser invoCado contra
essa iniciativa da Câmara dos Deputados. Consoante d_e~
termina o att. 15_da mesma Lei n'>' 6.367, à Unlao também cabe o custeio de uma parcela dos encargos da seguridade acident4r_ia do tr~balhador, e, assim sendo, o Projeto termina por ensejar auffiento de despesa pÍlblica, -c_olidindo, no que concerne ao poder de iniciativa, com o
precelfo dO ãtt. 65 da nossa Lei Fundamental.
Além disso, também infringe o parâgrafo único do art.
165 da Constituição, porquanto o nobre Autor_ não fez
prever a correspondente fonte de custeio total ao benefi_cio que pretendeu ampliar.
Por todas essas razões, nosso parecer é igualmente
·
pela rejeição do Projeto.
Sala das_Comissões, 24 de outubro de 1985.- Carlos
Lyra, Presidente, em exercício-:- Roberto Campos, Rela~
tqr-:- Alexandre Costa- José Lins- Hélio CueirosSaldanha Derzi ---Virgílio Távora, vencído -,Gastão
Müll~r ..-:- .Mar~i~s _FiiJ.t~.
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PARECERES
N•s 908, 909 e 910, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado p'i' 201, de 1981,
que "assegura ao marido ou companheiro o direito de
ser· dCperidérifé da mulher segurada da Frevidênda
Social'\
PARECER N• 908, de 1985.
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aderbal J urema
O Porjeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
He?ri~úe Santillo, assegura ao marido ou companheiro
o direito de ser dependente da mulher segurada da Previdêf!cia SociaL
2. Na Just-ificação, pondera o Autor;_ "num século
_eJl! que as conquistas sociais vêm evoluindo no sentido
de_ se l:icilitar··a ãçesso de todos aos serviços de saúde,
marginaliza-se o homem e impede-se que_ele participe-de
o__m be~efí~io a ~ue tem direito, por uma elementar questao de justiça e Igualdade, constituindo inadmissível discriminação sua exclusão como beneficiário_ d_ependente
da mulher segurada".
3. O Projeto (tão ofiréCe dificu]dade_s sob o ponto de
'(~.ª-J.Ytfd~_Q_-~C)!!§titucional. Não se lhe pode opor, com
efeito, o d1sposto no parãgrafo único do art. 165 da
Constituição, pois ele não cría propriamente nova categ(!ria de_ beneficiádos, mas tão-só remove uma discriminação injustificáveL Se a mulher ou companheira é depend~.nte do. marido ou companheiro segurado, ..ipso
factu o mando ou companheiro segurado deve ser tido
por dependente da mulher segurada. 1:: uma questão de
isonomia, que tem respaldo no disposto no§ {9 do art.
! 53 da mesma Constituição.
Quanto à técnica legislativa, o Projeto deve sofrerdesdobramento do art. 2~>, para sua adequação à melhor técnica legislativa.
. 4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do ProJeto, por constitucional, jurfdico, regimental, de boa técnica legislativa, com a seguinte emenda:
EMENDA N• 1-CCJ
Desdobre-se o a~t. 29 nos dois seguintes artigos.
"Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário."
Sala da Comissão, t.ide ãbril de 1985. -José Ignácio
Ferreira, Presidente. - Aberbal Jurema, Relator Helvídio Nunes - Martins Filho - Nivaldo Machado Luiz C_avalcante - Nelson Carneiro - Octávio Cardoso
- -Jutahy _Maga.l_hàes - Moacyr D~a~te.
PARECER N• 909, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jutaby MagaJbàes
No Projeto sob exame, propõe o ilustre Senador Henrique Santillo que se assegure ao marido ou companheiro o direito de ser dependente da mulher segurada da
Previdência Social.
- Hoje, conforme o art. 13 da Consolidação das Leis da
Previdência Social (CLPS). o homem só pode ser consi~er~~o dependente, para fins previdenciários, quando
mvalrdo, menor de IS (dezoito) ou maior de 60 (sessenta)
anOS. No entanto, de acordo com a argumentação do
Autor, este dispositivo fegal não é condizente com o grau
de participação que as mulheres alcançaram nos mais diversos campos da atividade humana, além de constituir
mar~inalização injustificãvel do homem em relação a beneficias a que tem direito.
Com e:eit?, o texto vigente adequava-se a uma época
que resfnngta a mulher ao âmbito do lar, dificultandolhe o exercício de atividades profissionais das quais lhe
pudesse advir a independência econdmíca. Sob esse aspecto o homem era, habitualmente, o sustentáculo da
família e cabia-lhe, em co_ns~qüência, a condição de cabeça do casal.
A realidade hoje é bem outra. O ingresso da mão-deobra feminina no mercado _de trabal~o do País
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processouMse com rapidez. Casais, em que a totalidade
dos rendimentos provém do marido, cada vez mais são
raros. Pelo contrário, na mai"oria dos casos, os proventos
da mulher contribuem, tanto quanto os do marido, para

o sustento da família. Não sãO infreqUentes, inclusive, situações em que a mulher responde pela maior parte, ou
mesmo pela totalidade, da renda familiar.
Hoje, portanto, ambos os cônjuges trabalham, ambos
contribuem para a Previdência e a·m.bos são sujeitos ·ao
desemprego, ocasional ou duradouro. No entanto, apenas à mulher é permitido, na inexistência de vínculo em-

pregatício, a inscrição como dependente e o conseqüente
gozo dos benefícios previdenciâfiós.
O número de Projetas de Lei com o mesmo objetivo,
que tramitam no COJ1gà~ss_o Nacio_n_aJ, atesta a relevância da matéria. Na Câmara dos Deputados encontram-se
sob exame os ProjetOS de Lei n<1s_3.907, de 1980, 2.144-,de
1983 e 3.897, de 1984. Nesta Casa, foi apresentado no_
início deste_ano, pelo ilustre Sena<;lor Nelson Carneiro, o
Projeto de Lei nl' 18, de 1985, que altera a redação_do
item I do artig-O lT da Leí nl' 3.807, de t 960, co-rri -a mesma finalidade.
Em vista do exposto, nosso parecer é pela aprovação
do Projeto, contemplada a Emenda n~' 1 proposta pela
douta Comissão de ConstifuíÇão e JUstiça.
- Sala das ComisSões; 26 de junho de 1985.- Alberto
Silva, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Álvaro Dias - Jorge Kalume - Carlos Alberto - Alcides
Saldanha.
PARECER N• 910, DE 1985
Da Comissão de F1nanças
Relator: Senador Roberto Campos
O Projeto ora em exame, de-autoria do ilustre Senador
Henrique San~Hio, tem por objetivo dar ao marido ou
companheiro o mesmo tratamento que a esposa ou companheira tem, no âmbito da Previdência Social.
A atual legislação previdenciãria admite a esposa ou
companheira como dependente do marido ou companheiro, sem -qualquer discrimiriação; porém, ao permitir
a situação inversa, explicita que somente os homenS iriválidos, ou menores de 18 anos ou, finalmente, os maiores de 60 anos, é que poderão beneficiar-=-se comO dependentes, perante a Previdência Social.

Com~ bem assinala a Justificação do Pr_ojeto, não
existem fundamentos para tal procedimento, levando-Se
em conta que os montantes dos recolhimentos descontados em folha de pagamento ·são iguaiS, as necessidades
bá.sicas de saúde tambêm, e iguais os fenômenos sociais
que podem atingir o homem, deixando-o sem condições
de exercer uma profissãO.
A distinção não encontra fundamento, tambêm, sob o
ponto de vista financeiro, ou seja, no que concerne aos
encargos que viriam a ser criados para a Previdência Social, com a instituição de mais um beneficiário da mulher.
o primeirO pOiltO a destacar é-o-de que, na medida em
que existirem os _demais beneficiários previstos na lei de
regência (filhoS; pessoa designada, pais ou irmãos), não
há que falar-se em ônus adiciOnal para a Previdência Social, pois que esta teria -de pàgar o benefício de qualquer
forma. A alteração, neste caso, seria talvez, somente de
beneficiário e não quanto ao valor de despes"a.
Em segundo lugar, mesmo na hipótese remota de não
existir qualquer outro dependente a beneficiar-se, os encargos que viriam a recair na Previdência Social seriam
de diminuto valor, tendo em vista que a parcela da população abrangida pelo Projeto ê muito reduzida.
Ademais, se vier a concretizar-Se adicional às despesas
atuais, será ele de natureza idêntica à_s previstas nos objetivos fundamentais da Previdência Social, com enquadramento orçamentário perfeitamente conhecido.
Aliás, sobre tal matétia )â temos o pronunciamentoexpresso da Comissão de Constituição e Justiça, que entendeu haver tão~somente a remoção de uma discriminação injUstificável e sugeriu alteração só de forma, tendo em vista razões de técnica legislativa.
Isto posto e não havendo óbice legal, opinamos pela
~provação do Projeto, com o desdobramento redacional
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da emenda apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1985.-::- Carlos
Lyra, Presidente em exercfcio- Roberto Campos, Relator- Alexandre Costa-.:...._ JOSé Lins- Hélio GueirosSaldanha Derzi - Virgílio Távora - Gastão Müller Martins Filho.

PARECERES
N~>s

911, 912, 913 e 914, de 1985

Sobre o Projeto de Lei do Senado nl' 138, de 1983,
que _l'dispõe sobre a distribuição eventual de lucros a
empiegados".
PARECER N• 911, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
O Projeto _sob exame. de a_utoria do ilustre Senador
Roberto Campos, estabelece normas disciplinadoras da
distribuição everitual de lucros a empregados, por parte
de empresas ou empresârios individuais.
A matéria é subordinada a um elenco de condições,
tais como: a liberalidade da iniciativa, qUe -não deve decorrer do cumprimento de nenhuma obrigação legal; que
tenha por objeto parcela do lucro apurado em balanço, e
o pagamento se faça em dinheiro ou, no caso de sociedade anônima, em ações da própria sociedade.
Outrossim, o benefício não se inCorporará ao contrato
de trabalho, nem ao salário, tampouco servirá de base
para o cálculo de contribuições previdenciárias.
_Na Justificaçãõ, salienta o Aut_or que a medida se conforma ao objetiVo geral de promover a produtividade,
interes~an<!o ao trabalhador no sucesso da empresa, ao
mesmo tempo em que busca melhorar a distribuição de
reiúla, sem que, com isso, sejam os empresários desencorajados "pelo receic:i de que a distribuição eventual gere
expectativas de habitualidade", bem como. '"pelo impacto das contribuições previdenciárias e do imposto de renda sobre essa distribuição graciosa••.-0 projeto ê de ineqUívoca utilidade social, e como ine:Jstcm óbices quanto aos aspectos dajuridicidadee constitucionalidade, nosso parecer é pela sua aprovação.
Saladas Comissões, em 21 de março de 1984. -Murllo Badaró, Presidente- Martins Filho, Relator- Octávio Cardoso - Passos Porto - Almir Pinto - Helvfdio
Nunes- José Fragelli - Aderbal Jurema.
PARECER N• 912, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social
-Relator: Senador Jutaby Magalhães.
Vem a esta Comissão, para ser apreciado, depois de
haver obtido Parecer Favorável na Comissão de Consti~
tuição e Justiça, o Projeto de Lei n<1 138/84, de autoria
do ilustre Senador Roberto Campos, que dispõe sobre a
distribuiçã_o eventual_de lucros a empregados.
O pr'ójêtb-c0i1Sidera eventual esta distribuição efetuada por empregador, pessoa fisica ou jUrídica, quando,
não decorrente de estatuto social ou di( contrato de trabalho, tenha por objeto parcela de lucro efetivamente
- apurado em balanço.
A referida distribuição será feita nõ prazo iriáximo de
cinco dias da data do balanço, que apurou o lucro, e poderá se efetuar em dinheiro ou em ações.
Caracteriza ainda esta distribuição o fato de não se incorporar ao _contrato de trabalho, nem ao salãriÕ do empregado ainda quando repetida periodicamente ou com
habitualidade; nem o de servir de base para o cálculo de
contribuições preVidenciãri8s do empregado e do empregador.
Contudo, a previsão para o seu pagamento será dedutível, como despesa, para efeito de determinar o lucro
real do empregador sujelto ao imposto de renda. desde
que efetivada dentro do prazo máximo prefixado.
o-objetivo da medida é promover a produtividade,
pelo estfmulo dado ao empregado, bem assim uma melhor distribuição da renda.
Alega o seu Autor que muitos empresários que se disporiam, sem prejufzo daS contribuições previdenciárias e
do PIS, a premiar seus empregados não o fazem de medo
que a distribuição eventual gere expectativas de habitua-

lidade e passe a ser rei:lamada como parte do contrato de
trabalho, ou ainda em razão do impacto das contribuições previdenci"árias e do imposto de renda sobre essa
diStribuição graCIOsa.
O Projeto visa a elidir essas questões e, 06 no-sso entender, é uma medida de alcance social, embora um pouco restrita em sua formulação.
Na verdade, uma lei pensada em ter~os pouco impositivos pode-se ver.frustrada na sua aplicação e a participação dos operários nos lucros das empresas é prindpio
que, já há algum tempo, clama por regulamentação imperativa em nosso meio jurídico.
Contudo, o bom desempenho económico de nossas
empresas não tem sido facilmente obtido nos tempos
atuais e o fato de se propor,_sem obrigatoriedade, a participação do empregado no lucro efetivo do patrão é um
passo importante para a implementação gradual de uma
política de pron1oção do trabalhador.
Somos pois favoráveis ao-- projeto de lei ;iOb anãilse,
embora optando por uma ampliação do alcance do seu
art. 1~>, item III nos termos da S!!$Uinte.
EMENDA N• 1-CLS
Substitua·se o item III, do art. li' do presente projeto
por:
"Art.

I~>

1- -····-············-·-·-········-···-11- .................................... .
III- seja pago em dinheiro ou, no caso de sociedade por ações, em ações da própria sociedade.

IV-··'-'-·-···---····-·-·-··-···--·--Justificação
O projeto só possibilita a distribuição de lticros, sob a
forma de ações, no- caso da sociedade anónima.
Contudo, esta é apenas espécie de um gênero mais amplo, que compreende também a sociedade em comandita
por ações.
Esta última, segundo a Lei 6.404/1976, que rege associi::dades por ações, também tem o seu capital dividido
em ações, regendo-se no que couber, pelas normas relativas às sociedades anónimas.
No-nosso eritender, a medida ora proposta pelo Senador Roberto Campos- é suscetíVel de aplicação às duas
espécies de soci_edades por ações e não apenas à SA.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1984.- Joio
Calmon, Presidente eventual- Jutahy Magalhães, Relator - l{élio Gueiro-s - Jorge Kalume - Almir Pinto.
_ PARECER N• 913, DE 1985
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Alexandre Costa
Constituindo avanço inequívoco na legislação social,
o Projeto de Lei em tela estabelece, em sua essência, a garantia de que os possíveis lucros distribufdos aos empregados não sejam objeto de incidência de contribuições
socíais e nem, tampouco; de imposto sobre a renda. Não
cremos que os diplomas legais meramente autoriza ii vos
sejam suffcientes para induzir àS ações neles potencializadas, mas nada impede, entretanto, que a proposta não
mer~ça os reparos pertinentes e-as emendas que os ttlrnerrr maiS fiêis à realidade política.
Há que coilsidei-ar~ desde-logo, a existência da legislação assemelhada e de natureza impositiva constante
das contribuições do sistema PIS/PASEP. As contribuições a que se re~erem o PIS/PASEP incidem, linearmente, sobre o fatuiamento da:s empresas, independentemente de sua lucratividade. Não é justo que assim o seja,
nem tampouco, no caso de empresas públicas, estatais
ou de economia miSta, que se incorporem- aos lucros as
parcelas referentes à correção monetãria dos ativos. No
primeiro caso, _o m_l?canismo do PISJPASEP ê uffi natural inibidor da possibilidade de distribuição dos lucros e,
no segundo, a sociedade ver-se-ia def~ontada com a jâ
costumeira distribuição ~e lucros fictfcios, artificiais,
propiciados, à larga, pela falsa generosidade dos administradores públicos ao utilizar-se dos Iuct:os gráficos
que a Jegislação faculta. Hã que se precaver, obviamente,
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contra essas prãtícas abusivas que se têm perpetuado à
custa do interesse coletivo,
..
_
Face a essas consideracões, acatamos a feliz iniciativa
de Sua Excelência, o Senhor Senador _Robe.rto__Campos,
optando por emendá~la nos termos da seguinte proposta:
EMENDA N• 2 - CE
Acrescentam-se os itens TV e V, ao artigo 29 do Projeto

__ "Art. 29

..... _............. _................... .

1- ··············-················· .. --·

11- ........ ·... , .. , ..................... .

III - .. .. . .. .. " ..................... - ... .
IV- No cãsO de empre-sa pública, estatal ou sociedade de economia mist~, não poderá ser computada como lucro a parcela referente à correção monetária do ativo."

Sala das Comissões,2dê0Utubr:Q_de·1985.- Lomant.o
Júnjor, Pr~si_Q~_nt~- JQ~ge Kalume, Relator -Virgnio
I
............ ~.............
_-T~m... com Vóto em sep_llrado- Martins Filho- MarII
... ·~-· ...........•.• ~ ....... _._•••••• _c~lo_Mb:ªl!d.3_---:- ,Ju_tªl_ly _M~alhies- Cesar Cais- AleiIII
.... , . , ....................... --- --des~Saldanl:!.$ __-:- _AmériÇ,o de Souza- Roberto Campos,
IV As parcelas dos lucros eventualmente distri:.:
sem voto.
buídos nos termos _ch~sta Lei serão deduzidas das
. . SUGESTI\<'JI)]õ'EJ\fENOA:-A:O-PROrE'TO DE LEI
contríbuições obrigatórias devidas ao PISfPASEP.
N• 138 DE \983. NÃO ACOLHIDA PELO RELATOR
V No caso de empresa pública, estatal ou socieNA COMISSÃO DE FINANÇAS
dade de economia mista, não poderâ ser computada
como lucro a parcela referente à correção monetária
Substitutivo com acréscimo do item 59 ao artigo J9
do ativo.
Art. \'i' Acrescente-se o item V:
Sala das ComissõCcs. 13 dej_unho de 1985._---:-Joio Cas''V -Sejam'beneficiários fódiS as categOrias de
telo, Presidente -Alexandre Costa, Relator - Alexanfuncionários ou empreg-ados e o critério da distridre Costa- José Uns- Albano Franco- Carlos Lyra
buição
obedeça a normas gerais, não podendo bene- Moacyr Duarte.
ficiar OOin percentuais maiS altoS os melhores remunerados."
PARECER N• 914, DE 1985
Art. 29 Corrija-se no início do item III a palavra "a
Da Comlssio de Finanças
provisão" em lugar de "a previsão".
Cid Sampaio
Relator:-Senador Jorge Kalume
Em essência, o Projeto de lei em pauta estabelece que
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR VIRG!LlO
os lucros eventualmente distribuídos pelas empresas, a
TÁVORA
seus empregados, sejam deduzidos, como despesas, no
O Projeto de Lei do Senado n9 138/83, que dispõe
cálculo do lucro real da empresa, sujeito a imposto de
so_br~- a di~tribuição _eventual de lucros a empre~ados, rerenda. Prevê que os lucros assim distribuídos não sirv_gm
presenta um vigoroso estimulo ao proceSSá -de sociSJI:
como base para o cálculo de contribuições previdenzação do capital. contribuindo para um crescente apoio
ciárias do empregado ou do empregador.
de toda: a sociedade ao fortalecimento do papel da iniciaVisando evitar possíveis demandas no sentido de que a
tiva privada na esfera econômica.
distribuição de lucros se torne obrigatória, o projeto esMesmo que a disseminação dessa prâtica se realize
tabelece que a mesma não se incorporará ao contrato de
lentamente~ ainda assim iilã desempenhará, ao longo do
trabalho, ainda que efetuada com habitualidade. _
tempo, um papel didático da maior relevância. Cumpre
_destacar ainda a inexisJência do carãter de obrigatorieO projeto representa um esforço no sentido de incredade, aspecto extremamente positivo - permitindo que
mentar a produtividade do trabalho e, de. uroa forma
ampla, os beneficias sociais derivados_ d_a__empresa privacada empresa decida sobre a distribuição de lucros a empregaaóS Linícariiente efu função de sua filosofia de tra-•
da. Representa ainda uma iniciativa com vistas a tornar balho e de sua capacidade financeira.
crescente o apoio de amplas massas da população aos
Somos, pois, favoráveis à aprovação do Projeto de lei
ideais de fortalecimento do papel da iniciativa privada
-em
pauta, com "â:f nioâific<lções sugeridas pelo Relator
no sistema econômico.
da matéria nesta_ Comissão.
O mérito do projeto ê- notório, ainda que se reconheça
Sala de Reuniões, 2 de outubro de 1985. ~Virgílio
que. no curto prazo, a ausência de carãter impoSitivo e as
Távora.
dificuldades depositadas pelas empresas no quadro econômico atual dificultam uma_ad_Qç_ã_Q mais_ generalizada
da prática de distribuição de lucros a empregados.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do ExpedienPor outro lado, acreditamos que a distribuição de lute lido consta o Projeto de_ Lei da Câmara n~ 178, de
cros deve ser complementar às contribuições normal1985, que receberá emendas, perante a primeira comismente arrecadadas para o Fundo PIS/PASEP. Isto porsão a que foi distribuído, pelo prazo de_ cinco sessões or. que a distribuição de lucros deverá b.en~ficiar especialdinári?s, nos termos do art. 141, II, b, do Regimento Inmente os empregados de grande empresas, enquanto o
terno.
Fundo PIS/PASEP financia programas sociais que beO SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
neficiam toda a coletividade.
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~-seCretâriO.
Somos, pois, pelo acolhimento do projeto de lei sob
análise, com as sugestões formuladas pelas Comiss_ô~ _de__
É lido o seguinte
Legislação Social e de Economia, na forma das emendas
apresentadas, e que a seguir reproduzimos, para melhor
PROJETO DE LEI DO SENAOO
esclarecer o assunto aos ilustres membros desta ComísN• 330, UE 1985 ..
são:
de Lei em exame:
Art. 29 ...........••..•.......•..•••.•. ·--

EMENDA N• I Substitua-se o item III do art.
por:

CLS
)'i'

do presente projeto

.. Art. ('i'
.... , .............. ~· .. , •••• ~ ..
lIIIII - S~j; ·p-;:~~ -~. di~h~í;;. ~~: ~~· ~;~~ 'd~ ~~:
ci6dade por ações, em ações da própria sociedade.
IV- ................. " .............. ;"
EMENDA N' 2 - CE
Acrescente-se um item IV ao art. 2"' do Projeto_ em exame.

Estende aos Agentes Florestais a Gratificação por
Operações Especiais "de que trata o Decreto-lei n'i'
-1.714, de 21 de novembro de 1979".
-Ü- C®gte:sso Nacional decreta:

Art. r9 Fica este_ndido aos Agentes Florestais o_ di- _
rêHCUi ·percepcãtrdã GrafifiCação por Operações Especiais de que trata o Decreto-lei n~ 1.714, de 21 de novembro de 1979.
ATL 2-~- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação_,
Art. 39 Ficam revogadas as disposições em contrário.
o
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. ~, -, Justificação
· _ç>sJú-~cionádos.públicos integram a classe mais sofri~
~a,_?est~ _País, pois~ trabalha~~~ diretamen_~e nos__órgãoS
estatais, possibilitam o cumprimento das tarefas gover_n~m~tai~_se!Il_.9_~~~ no entanto, lhes ~a concedida remuneração digr1a.
Podfir E'Xe"cllt!vo, impossibilitado
por falta de recursos de aumentar-lhes os vencimentos,
- de_fo_imaglobal, optou por dar às- classe mais sacríficada
diversos tipos de gratificaÇões como complementação salarial.
Entretanto, ao criar, pelo Decreto n'i' 1.714, de 21 de
novembro de 1979, a Gratificação por Operações Especiais, esqueceu-se o legislador de, entre seus beneficiários, incluir os Agentes Florestais que, induvidosamente. a ela fazem jus .
O Projeto que temos a honra de apresentar à conside-

_9

ração dos Senhores Parlamentares tem o objciivo de, sa-

nando a omissã?, fazer justiça aos Agentes Florestais.
Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1985.- Odacir Soares.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Púhlico Civil e de Fif!anças.)
O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Há_oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume, como Líder.

O SR. JORGE KALUME (PDS -·AC. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Deveria ter usado esta tribuna dia 23 de outubro, mas
como o Senado não funcionou, em virtude das sessões
contínuas do Congresso Nacional, votando matéria de
-urgência, fá-lo_-ei hoje, para homenagear a figura imortal
de Santos Dumont.
É majestosa a História do Brasil. E a cada dia mais se
robustece em mim essa realidade. Os eventos aí eStão
para corroborar a minha afirmativa, como o do dia 23 de
outubro, que nos lembra o 79" aniversário do primeiro
vôo de avião realizado no mundo pelo imortal patrício
Alberto_ Santos Dumont, na tarde de 23 de outubro de
1906, em Bagatelle, subúrbio de Paris.
A Europa e o mUndo, a partir daquele instante, passaram a experimentar uma nova fase, resultante de uma
descoberta para uflir os povos e os continentes!
Santos Dumont, dentro da sua peculiar humildade,
sendo dotado de pertinácia e invulgar inteligência, odestino lhe reservara um lugar na história das grandes des- ·cõHei'ta:S ém- Prol da humanidade!
O pequeno e frágil avião por ele concebido e construido, acionado por motor a explosão, apesar do pessimismo de muitos. a expectativa porém dominou o ambiente
ao ver o vôo pioneiro, que se tornou memorável, e o sonho passou à realidade, Aplausos soaram de todas as entidades científicas da França e do mundo inteiro.Consagrava-se um novo benfeitor da humanidade, o gênio criativo de Santos Dumont.
E Gondim da Fonseca, como seu primeiro biógrafo
registrou:
"A -grande, a imensa glória de Santos Dumont
foi ter "descoberto" o motor a petróleo e efetuado a
primeira viagem aérea científica. Havia um ponto
de partida, um ponto de chegada, um percurso predeterminado e um tempo fixo para realizar esse percurso; meia hora. Estas eram então, são ainda hoje,
e sê-lo-ão atê- a consumação dos séculos, as características normais e únicas de_ u·-·" viagem. Santo~
Dumont, pioneiro dos pioneiros, provou que oS dirigíveis podiam passar, de simples brinquedo de milionários,- a inStrumentos úteis de progresso, a meios
--de tr~n?_pQi't_e._ Provou que eles viajavam: não casualmente, mas cientificamente."
O sábio Wilfrid de Fonvielle anos dep-ois, exclamava:

••peJa primeira vez, após cinqüenta anos, a navegação aê-rea foi retirada das mãos de empíricos. Recebeu a sua base científica das mãos de um homem a
. quem se regateia o qualificativo de sábio, mas que
__ eu proclamo o Fplton da navegação aérea." ,
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Jean Jau_es, o líder que morreu pela Paz, lutando contra a guerra, amigo de Dumont, proclamava:- .. Enfim,
um Homem entre sombras de Homens!"
E os testemunhos se sucederam das mais eminentes figuras do mundo científico, exaltando o imcomparãvel
feito,

- -

Dalí saiu o Brasil engrandecido através da figura singular de seu amado_ filho Santos Dumont.
A partir daquele acontecimento, a aviãÇão se desenvolveu de maneira admirável.
E o 'Brasil, apesar de ter sido o descobridor, não soube

dar seqUência ao invento pioneiro. Contudo, mesmo
com alguns anos de atraso, por certo estimulado pelo
espírito de·Santos Dumont, já avança no terreno da tecnologia aeronáutica, produzindo, através da
EMBRAER, aviões de vãrios tipos, como o Bandeirante
-que hoje corta os céus do Brasil e, em especial, servinw
do à Amazônia - , o Brasília, o Xitlgu, o Carajá, o Naw
vajo, o Séneca e os nlonomotores Ipanema, Minuano,
Corisco, Sertançjo e Carioca~ O_S militares como o rucaw
no. o Xavante e o caçawbo_mbardeiro AMX.
Com essa tecnologia, ·o nosso País já participa da comw
petitividade internacional, conquistando espaço nesse
mercado altamente sofisticado.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Ouço o nobie repreSeil~
tante por Pernambuco, Senador Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurema --Eu não posso falar sobre
Santos Dumont com os termos técnicos que V. Ex• tem
empregado, porque V. Ex• é um aviador honorário. Mas
o que me atrai na figura de Santos Dumont é o seu lado
humano. Não sei se V. Ex• conhece a casa de Santos Duw
mont em Petrópolis.
O SR. JORGE kALUME- Não tive o prazer; passei
em frente, mas não entrei.
O Sr.Aderbal Jurema ---A primeira vez que V. Ex• for
a Petrópolis, V. Ex• deve entrar naquela casa. A casa
lembra até um pombal de tão pequena; é modestíssima,
de divisões muito restritas. Santos Dumont, V. Ex• sabe,
morava sozinho, tinha uma espécie de copeiro e fez
aquela casa que se harmonizava com o seu espírito de
homem do espaço. Ali não morava um homem, morava
um pássaro; foi a idéia que me deu a sua casa. Os seus
móveis, a delicadeza de sua escrivaninha, suas cadeiras,
demonstram a simplícidade de um gênio que, em verdaw
de, V. Ex• está reverenciando, um gênio. Não um gênio
brasileiro, um gênio da humanidade, porque a façanha
que ele fez na éPoca..
O SR. JORGE KALUME- Brasileiro que serviu à
humanidade.
O Sr. Aderbal Jurema- ... fOi que deu lugar a esse desenvolvimento hoje da aviação, em que V. Ex• é Comendador da Ordem da Aeronáutica. V. Ex~ é um aviador
honorário. Por isso, é que me congratulo com o discurso
de V. Ex.~. e quero assinalar aqui a figura humana de
Santos Dumont, morando modestamente numa casinha
de Petrópolis.
O SR. JORGE KALUME- V. Ex~'- trouxe uma valiosa contribuição, tanto para este modesto orador, como
para toda a Casa, mostrando com a sua linguagem escorrei ta de intelectual, de professor, o quanto V. Ex• tamw
bém admira a figura ínclita, invulgar, do eminente e
imortal Santos Dumont. Portanto, registro com muita
alegria as palavras de V. Ex• que enriqueceram o meu
pronunciamento_ desta tarde.
O Sr. Odacir Soares -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME -Ouvirei com muito prazer, o nobre Senador Odacir Soares, do grande Estado
de Rondôilía.
O Sr. Odacir Soares - Eu queria, inicialmente, parabenizar V. Ex• por ter se lembrado, e da forma excepcional como está fazendo, do nome deste insigne brasileiro
que, inventando o avião, pôde propiciar à humanidade
esse desenvolvim~nto dos meios de comunicação que nós
temos assistido. E, ·ao mesmo tempo, aproveitaO.dowme
das referências feitas pelo Senador Aderbal Jurema,

quanto à casa de Santos Dumont em Petrópolis, ela tinha também uma singularidade, é que a escada que dá
acesso à casa, ela foi de tal forma disposta por Santos
Dum-ont, que O primeiro passo que se der nesta escada
será sempre com o pé direitO. De modo que, complementando as colocações que o Senador Aderbal Jurema fez,
eu desejãva mais uma vez ressaltar que o avião inventado
por esse gênio da humanidade, que foi Santos Dumont,
tem proporcionado ao Brasil continental, notadamente
as regiões_ que nós habitamos, tem proporcionado um
desenvolvimento muito grande, e de certa forma, durante muito tempo permitiu que a Região Norte do Brasil
estivesse integra.d_a à_Região Centro-Oeste, ao Sul do
Brasil pelo avião. Naquela época, então, sob a direção
do Çorreio Aéreo Nacional, da FAB, que permitiu que
as nossas populaçÕes eStivessem em contacto permanente com o Centro-Sul e com o Sul do País, permitindo silultaneamente também que os nossos jovens, inclusive
eu, à época, pudesse sair do Acre, onde nasci, para ir
para o Rio de Janeiro, onde estudei, me formei, graças
aos aviões do Correio Aéreo Nacional. Queria cumprimentar a V. Ex•, pelo discurso, pela lembrança, porque
na. realidade V. Ex• homenageia um gênio da humanidade, um brasileiro que soube projetar-se com a sua geniaw
lidade, com a sua criatividade, sobre toda_a humanidade. _

O SR. JORGE KALUME

~Respondendo

a V. Ex•,

além dos meus agradecimentos, pelo seu generoso aparte, direi uma frase que não é minha,: "Santos Dumont fez
o Brasil grande e o mundo pequeno": O que vale dizer,
engrandeceu o Brasil com o seu invento e encurtou as
distâncias. Nós, da Amazônia, daquela região continenw
tal somos quem sabemos avaliar, talvez muito mais,
quanto nos é útil o avião pelas distâncias que nos separam, muito mais que os outros brasileirOs de outras plagaS. Ma:TS uma vez, a V. Ex•, o- meu muito obrigado.
E o 23 de outubro é uma data marcante Para o Brasil e
quiçá para o mundo!
Dirwse-ia qtie a partir daí uma nova aura passou asoprar, uma nova imagem, além dos anjos e pássaros, passou a ornamentar os céus do planeta terra. No Brasil, a
sua mocidade se contagiou dos eflúvios sadios e do
ideário de Santos Dumont, tornando-se discípulos, pois
pressentiram na descoberta que somente o avião seria capaz de integrar o território Pátrio. Muitos deram sua
vida em holocausto da Pátria, quer na aviação civil, quer
na militar, cada qual servindo com o pensamento voltado para o Brasil.
Impossível nominã-los, mas destacafei Augusto Severo e posteriormente Eduardo Gomes, como homenagem
a todos que se entregaram à faina de bem servir à Pátria!
Nesta oportunidade, saúdo todos os discípulos de
S-antos Dumont e, em especial, a Força Aérea Brasileira,
que celebrou festivamente o gratíssimo evento.
E não é demais repetir GuStavo Barroso, como nossa
imorredoura homenagem a Alberto Santos Dumont, o
Pai da Aviação:
"A Academia Brasileira, que tenho a honra de
representar neste momento, não lhe deu a imortaliw
~"=- dade. Eie já -eni iinortai -Por todos os títulos quando
nos orgulhamos de_ chamá-lo companheiro. Confirmamos somente no plano humano o_que ele trazia
-do plano divlno. E, no- limiú da grande porta da
Outra Vída, _oilde som-Os obrigados a deter-nos,
mais do que a sua inteligência e_mais do que a s_ua
glória, saúdo a sua virtude!"
Dia 22 de out1,1bro tivemos a alegria e a honra de assistir,-em São José dos Campos, como parte dos festejos da
Semana da Asa, com a presença do Presidente José Sarney e seu Ministério, aO võo -inaugural, no Brasil, do
avião militar subsônico A MX, de construção nacional,
·em cof!sórcio= Com a Itália. Esse projeto vem do Governo
Figueiredo e felizmente teve seu prosseguimento no atual
·
Governo.
--=-:Ficamos eritU.Siismados-com o seu desempenho, prova
evidCnte da alta capacidade técnica do Brasil. Essa inauguração objetivou exaltar Santos Dumont, bem como
seus seiuidores.
Cumprimento a EMBRAER, na pessoa do seu Presiw
dente Coronel Osires Silva, e especialmente a FAB, na
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pes-soa de seu titular, o Ministro Tenente-Brigadeiro-doAr Moreira Lima.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moaycr Duarte.

O SR. MOACYR DUARTE Pii.ONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES;
Eunice MichileS -:.._ Américo de Souza -César Ca1s
-José Lins- Loi.Jrival Baptista- José lgnácio Ferreira - Mauro Borges.

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

ORDEM DODIA
A lista de presença acusa o comparecimento de apenas
19 Srs. ~na9ores, ~;~.ão havendo, assim, quorum para deliberação. ·
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação~ constituídas do Projeto de Lei do Senado n~' 201, de 1985-Complementar; Projetas de Lei da
Cãmâra n"'s 3, 13 e 14/81. 9, 10 e 55/82, 22/83, 17 e
55/84, 14 e 17 f8S, 50/81, 60/82, 33/85; Projeto de Lei do
Senado n~> 244/81-Complementar; Resolução n~' 115/85;
Requerimento n~' 423/85; Projetas de Lei do Senado ni'S
173/82, "225/83, 96, 129-e 336/80; ficam com sua apreciação adiada para a próxima sessão.

-

-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 24:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 106, de 1982 (n"' 4.800/81, na Casa de
origem), que disciplina as atividades profissionaís
dos vigias portuários, e dá outras providências, ten-

do
PARECERES, sob n's 1.025, 1.026 e 1.027, de
1983, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, contrário, com voto vencído do Senador José Ignácio Ferreira; e
-de Finanças, favorável.
A matéria constqu da Ordem do Dill-__ da sessão ordinária de 16 de optubro do corrente ano tendo a discussão
adiada a requerimento do Senador Hélio Gueiros para a
presente sessão.
Em discussão o projeto.
O Sr. Aderbal Jurema vra para discutir.

Sr. Presidente, peço a pala-

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConCedo a
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, para discutir
projeto.

o_

O SR. ADERBAL JUREM A (PFL- PE. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senaw
dores:
~Fez bem o Senador Hélio Gueiros em colocar na Ordem do Dia de hoje esse projeto que vem se arrastando
no Congresso Nacional e que precisa ser aprovado, embora nos estejamos diante de um fato que é a falta de
quorum para submetermos qualquer projeto de lei à votação do Senado da República mas quero, como Líder
do PFL. trazer o meu apoio a esse projeto sobre os vigias
portuários, uma classe que precisa ser melhor olhada e
que vêm, através dos tempos, prestando serviços à segurança dos nossos portos, sobretudo quando nós sabemos
quão -dificil, hoje, é o problema da segurança.
A discussão que V. Ex~ sobmete na Ordem do Dia de
hoje, nos demonstra que a comissão de Constituição e
Justiça deu parecer favorável, a ComiSsão de Legislação
Social emitíu, também, parecer favorável, embora com o
voto do nobre Senador Josê lgnácio e a Comissão de Finanças deu parecer favorável. Por isto é que, junto, também, a minha palavra a esses pareceres, para declarar em.
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alto e bom som que as atividades prof'tssionais de vigias
portuários deste País precisam· iiei- i'eglilafnentadas e O
projeto em discussão é, sem dúvida, uma regulamentação não só para a vigilância das mercad_orias _nas gperações de_çarga e descarga, mas_ tamb~m para_ q~e _o -~er
viço- de Vjgilância Port1,1ãria sejà difÍgído enrcadl! tip-q de
operação por um vigia-chefe, observadas as normas contidas no art. l.,.. des_sa lei, o qual perceberá um adicional
de 50% sobre o salãriO de vigia de maior ganho em servi~o. O Poder Exec.utivo no prazo de 90 dias regulamentará a presente lei, sem prejufzo das vantagens a tua! mente conferidas.
_ __ __ _ __
Diante disso, Sr. Presidente, deixo aqui a solidariedade do Partido da Frente Liberal ao Projeto de Lei da Câmara n~' 106/82._ Yeja V. Ex•. de 1982, há mais de três_
anos, esse projeto _espera, sem dúvida, a sua aprovação
para ir á sanção presidencial.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Encerrada a
discussão, a votação fica adiada_ em virtude da falti (fe
quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 25:

Discussão,:_em turno único,- do Projeto de _Resolução n9 110, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Constituição e J ústiça como conclusão· c.fe:iiti ·p-a:recer n~> 778, de 1985), que suspende a execução- do
art ]9 da Resolução n"' 13, de 4 de maio de 1983,'na
Câmara dos DeputadoS, na parte em que deliberou
sustar o processo crímifial contra o ex-Deputado
Domingos Ailfônío -de Freitas Di[tíz Neto:
A matéria constou âa Ordem do Dia da _sessão ordinária de 15 de outubro do _corrente ano, tendo a discussão adiada a requerimento do Senador Itamar Franco
para a presente sessão.
Em discussão o projeto, em turno úniCo: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votijção fica adiada poi' falül- de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacii-- Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há praticamente'7-Jneses, 41 riül funcicinâriOs -da Caixa Econômica Federal vêm procurando, por todos os
meios persuasivos ao seu alcance, fazer ver ao Governo a
justeza de suas reiViitâicações, que fêm por es-c_opo Prin..:cipal o reconhecimento à categoria do dii-eíto à jorllada
de trabalho de 6 (seis) horas, como jâ ocorre coni-tOdos.
os demais bancários do País.._
A greve naciona] -de advertência de 24 horaS,--Semana
passada, deve ser interpretada como medida heróica mas
não derradeira no contexto estratégico 'das ações com
que a operosa classe dos economiârios busca a concretização dos objetíVos dessa campanha _que visa, acimã-âi
tudo, a queda de insustenfâvel discriminação.
O sucesso do moVimento que CU.frriíriO-U, nurlla priineria etapa, na suspensão âe um dia de trabalho, precisa
ser avaliado menos pelos seus efeitos imediatos do que
pelo nível de conscientização e peio poder de coesão de
seus integrantes, que aderiram em totalidade, ativamente, à sua causa, traduzindo vigorosa disposição de luta.
Não há com deixar de reconhecer, Senhor Presidente,
Senhores Senadores, a legitimidade e o merecimento desse movimento que não pretende privilégios, mas procura
tão-somente restabelecer a Situação de eqUidade assegur;:tda pela própria Caixa Econômica Federal até a edição
a partir de 1967, das leis de exceção, quando essa prerrogativa, decorrente de imperativos de medicina do trabalho, se eclipsou com a própria instituiÇão do DireiiO.
Hoje, quando não_apenas os doutos na matéria, mas
basicamente a sociedade c_omo _um todo corl1iece e reconhece as c_ondições adversas do trabalho em qoe atuam
os economiãriOs, SUjeitos, comO seus irmãos banCários, a
toda sorte de tensões e- de desgastes no plano tisico e
sobretudo no emocional - circunstância comprovada
pela presença maciça da categoria nas estatfsticas de_ cõn~ultas neurológicas e psiquiátricas e mesmo de inter-

nações nessas duas áreas -=hoje, quando a chamada
Nova República se vangloria de suas virtuais conquistas
no campo do Direito, assistilnos, Confusos, à enfática negativa das autoridades econômicas em reccrnhecer direito
eslâtuído pela Constituição Federal, ao consagrar, através dos artigos 153 e 1Q5, a isonomia de dir~itos e_ª_proibiçã_o de_ djs.tinçãQde_tratamento entre as categorias prolissionai_s, para não nos referirmos, nesta rápida manifestação, ao entendimento doutrinário e jurisprudencial
mais freqUente, a expressar a sábia e legítima interpretação do Direito Positivo.
__ RCgistre-Se também --aqui que, confirmando o acerto
dos princípios lixados na ConstituiÇão brasileira e refietidos nao:; normas especiais de tutela do trabalho enunciadas pela nossa Consolidação das Leis do Trabalho, a
rr6priã: o-rganii:aÇãO lnternacioÍ1al dO TrabalhO, em sua
classifiCação de ocUpaçÕes, agrupou nUm só item os empregados de bancos e de estabelecimentos financeiros,
s.igriífícandO; aSSim, a inequívoca identídade entre aspectos de_ uma mesma entidade.
O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. ODACIR SÇ)ARES- Com muita honra, eminente .Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME-A defesa que V. Ex~ está
f<~zendo dos funcionários da Caixa Económica Federal
merec-_e_o meu aval, o meu apoio incondicional. Eu deveria ter tratado _desse assunto hoje mas, lamentavelmente,
.-a .minha. ausência do País desde o dia 23 não permitiu
--que-o- fizesse. Mas amanhã, também, c--omo V. Exf, ocu~
--rarei estã tribuna e:ln defesa desses fl..iitciõllárioS-. E devo
' adiantar mais a V~- Ex': apresentarei um projeto de lei
tr:.msformando a Caixa Económica em Banco Econômico ..e Social. para que também os funcionários tenham
jõfiiiidà...õe tràiiã:lhO ae seis horaS, à semelhança dos bã.ncos. Port<~nto, V. Ex~. como disse no início, tem meus
aplUUsóS e meus- cumprimentos por essa defesa brilhante
que está f<~zendo.
- -O SR. ODACIR ,SOARES- Muito obrigado, Senador Jorge Kalume. Integro o aparte de V. Ex' ao meu
discurSO.
Prossigo, Sr. Presidente:
Não podemos, portanto- como querem as autoridades_ da área--ec:ollômica ......:.., TeduZir uma queStãO social-e
política soment_e à sua dimensão material. A estabilidade
de um processo de transição depende da sustentação soçhtl .:q_ue_ possa ter.
--Não é razoável nem admissível que o Governo radica__ Jize diante de reivindicações legítimas. Ele deve atendêlas ou abrir perspectivas de forma clara e confiável. Caso
contrário, as esperanças revividas com o alardeado processo de redemocratização se frustarão, abrindo caminho para uma crise poHtico~social muito mais grave que
as c_o.nse_qaências no plano ecofiômico-financeiro.
Ê indispensável--volto a frisar- que não ·apenas as
--entidades econômicas, mas o Governo como um todo
entenda o significado da greve dos funcionários da Caixa
-Econômica Federal no atual contexto polftico e social,
especialmente dado o seu elevado nível de adesão e, acima de tudo, dada a procedência da campanha.
Não há c_omo deixar de reconhecer que a luta pelareposiçâO--SilanafCkis-alioS de arrocho e recessão, embora
co-mplique as estratégiaS económicas e aittiinflaCíOilárias
de curto prazo, é socialmente justa.
Estou convencido de que não interessa ao Governo e
com maior razão neni. à própria sociedade que Os- servidores da Caixa Econômica Federal, por falta de sensibilidade política dos dirigentes da área económica, se vejam finalmente compelidos a mostrar que sua inatividade pode ser pior que a satisfação de. suas reivindicações.
Se, apesar- de todo o empenho pacífico dos economitírios, o Gov6rn6 se mostrar incapaz de resolver-lhes a
questão;-creio-queo-con~rreSso Nacional poderá fazê-lo.
Estâ e-m- traffiitaçãÕ, com'O sabemos, na Câmara dos
Deputados, o ProjetO-de Lei n"' 4.111-A, que dá nova redução ao caput dó art. 224 da Consolidação das Leis do
Trab<~lho, equiparando a jornada de trabalho dos empfcgudos em bancos, Cã.sas bancárias e ca1xas económicas em 6 (seis) horas.
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/\ matéria já recebeu, dada a sua absoluta procedência, pareceres favoráveis nas Comissões de Constituição
e Justiça, de Trãbalho e Legislação Social, e de_ Finanças
daquela Casa, malgrado esteja no momento com sua tramitação obstada, ante ameaças do Governo em emendála. segundo suas conveniências.
Penso que essa proposição representa o subsfrato das
aspirações dos economiários e, dada a justeza de sua
causa e o elevado alcance social de qu_e se reveste, quero
antecipar, desde já, o meu mais vivo apOio -pda sua aprovação.
Na realidade, S_enhor Presidente, Senhores Senadores,
os economiários desejam muito pouco; ·apenas que se
lh1.0:s reconheçam direitos já conferidos aos bancários que
desempenham atividades idênticas às suas. E, neste momento, pedem ao Governo Federal reposição ·salarial
imediata de 3A%, jornada de seis horas de trabalho e direito à sindicalização_,
E, Senhor Presideõte, Senhores Senadores, querem
também a abertura de concurso público para admissão
de novos funCionários:
Tenho absoluta certeza, Senhor PreSidente, Senhores
Senadores, que o ex-Senador Marcos Freire é sensível às
reivindicações dos funcionários da Caixa Econórriica Federal, justas sob todos os aspectos. Sabemos _todos nós,
desta Casa, que ele vem encontrando resistências na ârea
económico-financeira do Governo para atender as reivindicações dos economiários. Mas, sei também, que o
Presidente José Sarney haverá de encontrar uma fórmula
capaz de, não violentando o princípio constitucional e
d!!:mocr_âtico dQ direito à greve, compatibilizar as reivindicações dos economiários à aspiração naciorial de combate à inflação.
O povo brasileiro, Senhor Presidente, Senhores _Senadores, tem _o direito de exigir da Nova República uma
postura nova. Porque o simples combate às greves, a de- missão_de S!!:r'iido_r~s e o._autoritarísmo, constituem uma
realid<~de que o Brasiljã revogou. Temos o direito de exigir uma nova· postura do Governo, consentânea com as
aspirações da sociedade brasileira.
Confio em qtie o Poder Legislativo, em sintonia com
as !egJiímas asPircições- llacic_mais, saberá cuffiprir s_úa
alta missão de intérprete fiel do povo, sobrepujando-se ã
-rodas as di'ficuldades, porque, afinal, o povo é maior qUe
todOs os governos.
Era o 9ue tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli).:..:... O Sr. Senador
Odacir Soares enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de
acoTdo com o disposto no art. 259, m, a, 3, do Regimento I ilterno, deve ter início na Hora do Expediente.
A proposição serâ anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA

(Em regime de urgência - art. 371, c,
do _Regimento fnterno
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n" 2oi, de 1985- COmplementar, de autoria do Senador
Benedito Ferreira e outros Senh<?r~ Senadores,--que-eria
o Estado do Tocantins e dá outras providêilcias, tendo,
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 707 e 709, de
1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e
de 1<-iniuiçãS_;_ tendo, ainda, pareceres orais, sobre a
Emenda n9 I, de Plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e. no mérito, favorável, e
- de Serviço Público Civil e de Finanças, contrários.
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Votaçã-o, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n\' 3, de \981 (n'i' 1.889/76, na Casa de origem), alte-

PARECER, sob- n"' 807, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do _8cnador Helvidio Nunes.

rando a redução dos arts. 79, 9~' -e-10 da Lei Jll' 6.223, de 14
de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização- financeira e orç-.tmentária da União, pelo Congresso Nacional, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n"' 204 e 205, de
1983, das Comissões:
- de Finanças, e
- de Municípios.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 13, de 1981 (n<J 78/79, na Casa de origem), introduzindo modificações na Lei n~' ..6.05, de 5 de janeiro de

\949, 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 Legislacão Social, favorável, c-om voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes;
-de Finanaças, declarando que a matéria foge 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~> 14, de 1981 (n" 2.977/80, na Ca.sa de origem), que
suprima a alínea "b" do art. 39 da Lei n~> 3.807, de 26 de
õ.lgosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n~'s 26 a 29, de 1984, das Comissões:
-de Legislação Social, 1~> pronunciamento: favorável;
-29 pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
-de Constituição e Justiça, favorável; e
-de Finanças, contrário, cOm voto vencido dos Senadores Severo Gomes e Pedro Simon.

Votação, em turno únicCi, do Projeto de Lei da Câma~
ra n9 9, de 1982 (n<:> 3.048/80, n-a Casa de origem), que faculta ao segurado a retificação do enquadramento correspondente a seu tempo de filiação à Previdência Social,
tendo
PARECERES; sOb n9s 376 e 377, de 1984, das COmissões:
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de n~' 1-CLS, com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e
- de Financas, contrãrio, 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 Ângelo ~
RS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 212, de 1982, da
Comissão
- de Educação e Cultura.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1982 (n<:> 2.631/80, na Casa de origem), acrescentando parágrafo ao art. 27 da_ Lei n'il 3.274, de 2 de ou.tubro de 1957, que disciplina o regime penitenciário, terido

Votação, em turno único, do Projeto de Lçi da Câmara n9 22. de 1983 (n~' 5.450/71, na Casa de origem), que
concede anistia a mães de família condenadas atê 5 (cinco) anos c;je prisão, tendo
PARECER. sob n"' 398, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável.

Votação, em turrio dníco; do PrOjeto de Lei da Câmara n~' f7. de 1984 (n<:> 2.845/76, na Casa de_origem), qUe
acrc.scenta dispositíVo 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 iilltônomo, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 627 e628, de
1985, das Com-issões:
. :. . :. :. De Legislação Social; e
- de Finanças.

lO
Votação., em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'9 55, de 1984 (n"' 759/83, na Casa de origem), determinando que os depósitos e repasses dos órgãos públicos
federais do_ nord~te sejam feitos no BariCO do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB, tendo
PARECERES, sob n9s 611, e 612, de 1984, das Comiss.ões:
-de Economia, contrário; e
-de Finanças, favorável, com emenda que apresenta
de n9 1-Cf'.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-_
ra O"' 14, de \985 (n~-2.393/79, na Casa de origem), que
altcm a redação do art. 135 da Consolidação das Leis do
Trª_balho, aprovada pelo Decreto-lei n'il 5.452, de I~' de
friãio 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

Votação,"em turno único, do Projeto de Lei da Câma-:_
ra n9 17, de 1985 (n<:> 2.2?6/83, na Casa de origet!l), 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 Serviço P~bliCo Civil.
13
Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara n~> 50, de 1981-(n"' 2.048/79, na Casa de origem), que
dá nova redução ao§ 2<:> do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada·pelo Decreto-lei n9 5.452, de
19 de maio de l941,_dispondo sobre o fornecimento de
transporte para n trabalhador, tendo
PARECER ~FAVORÁVEL, sob n• 429, de 1982, da
Comissão
- de Legislação Social.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 60, de 1982 (n<:> 3.427/80, na Casa de origem), que
dispõe sobre- a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, tendo
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PARECERES, sob n9s 444 a 447, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta n" I - 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 Ci~
vil.
15
Votação, em turn.o único, do Projeto de Lei da Câmam n9 33., de 1985_ (n~' 1.550/83, na .Casa de origem), que
"deçlara feriado nacional o dia 20 de novembro, jã celebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela comunidade Afro-brasileira", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 611,,de 1985, da
Comissão:
-de Educação e Cultura:
16
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n 11 106, de 1982 (n~> 4.800/81, na Casa de origem), que
discíplina as atividades profissionais dos vigias portuârios, e- dá õutras providências, tendo
PARECERES. sob n•s 1.025, 1.026 e 1.027, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justica, favorável;
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido
do Senador José Ignácio Ferreira; e
-de Financas, favorável.
17
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n<:> 244, de 1981 -Complementar, de autoria do Senador
Cunha Lima, acrescentando o§ 4<:> ao art. 2<:> da Lei Com;plementar n"' 1, de 1967, que visa a reduzir, em casos que
especifica, o limite mfnimo p"õpulacional de que frata o
inciso I do mesmo artigo, tendo
PARECERES, sob n•s 945 e 946, de 1981, 745 e 746,
de 19.84, das Comissões:
-de CoJJstituiçào e Justiça- 1~> pronunciamento, pela
constitucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento,
favOrável à emenda de Plenário; e
de -Municípios- li' pronunciamento, favorável; 2~> pronunciamento, contrário à Emenda de Plenârio.
~ ~ 18
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
I 15, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n<:> 800, de 1985), 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, tendo
PARECERES, sob n'i'S 801 e 802,_de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
de Municípios, favorável.
19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
I \0, de- 1985 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 778, de
1985), que suspende a execução do art. I~' da Resolução
n" 13, de 4 de maio o;ie 1983, na Câmara.dos Deputados,
na parte em que deliberou sustar o processo criminal
coniri O ex~Depuiado Domingos Atitôflio de Freitas Diniz Neto.
20

Votação, em turno único, do Requerimento n<:> 423, de
1985, .de autoria do Senador Cados Chiarelli, Líder do
PFL, requerendo nos termos do art. 371-C, do regimento
interno, urgência- pafa o Projeto de Lei da Câmara n9
124, de \985 (n~> 4.014/84, na Casa de origem), g~e proíbe a pesca de cetá.:eo nas águas jllríSdiCíonàiS brasileiras
e dá outras providências.
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21
Votação, em primeiro turno, do Projetá-de Lei do Senado n~" 173, de 1982; de autoria do Senador Moacyr
Duarte, que altera dispositivo da Lei nq 6.515, de 26 de
peSsoa .
dezembro de 1977, possibilitando o divõiCio
nunca antes divorciada e outra já divorciada anteriormente, tendo
PARECER, sob n9 766, de 1985, da COmissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, nos teimaS de substitutivo que oferece, cõm -voto em separado do Senador Nelson Carneiro.

entre

22
Votação, em priinelro turn·a, do Proji:to de Léi dõ senado nl' 225, de 1983, de autoria do Senador Murilo Badaró, que cria e regula a aplicação pela Censura Federal,
do certificado de liberação restrita e dá outras providênw
cias, tendo
PARECERES, sob n9s 80fe80S, de 1985, das Comisw
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade: e
-de Educaçiio e Cultura, favorável, com emendas que
apresenta de n9s 1 a 4-CEC, e_ voto vencido, em separado
do Senador Jorge Kalume.

23
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9 129, de 1980)
Votação, em primeíro tuirio, do Projeto de Lei do Senado n9 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 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 Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação S.ocial, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos SelJ.il.w
dores Roberto Campos e José Uns.
24
(Tramitando em conjunto com o_
Projeto de Lei do Senado n9 96, de 1980)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se:-nado n9 129, de 1980, _de autoria do Senador Franco
Montoro, que assegura ã. pãrticipação dos empregados
na direção das empresas públicas e sociedades de economia mista, tendo
PARECERES, sob n9s 351 a 355, de 1983, das COin"issões:
-de Constituição e Justiça, Pela constituciOnalidade e
juridíCidade--e, quãfito ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil, J9 pronunciamento: favorãw
vel; 29 pronunciamento: pela prejudicialidade, face Parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n9 96, de
1980; e

-de Finanças, pela prejudicialidade; face Parecer fa~
vorá.vel dado ao Projeto de Lei do Senado n9 96, de 1980,
com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José
Lins.

Votação, em primeiro turno, âO-Projeto -de Lei do Senado n9 336, de 1980, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre privilégios assegurados às-einPresas de a!lditagem de capital 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, qüantO ao mêrito, 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 CQOstituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Está encerra-

da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 58 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 242, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atriw
buições que lhe conferem os artigos 52, item JS, e 97~ inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele--ga-ção de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
_Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 _0185.34 85 6.
Resolve aposentar, voluntariamente, Dalva Ribeiro
Viana, Taquígrafo Legislativo, Classe "Especial", Referência NS..25, do Quadro Permanente do Senado Federal, no cargo em ComiSsão -de Diretor da Subsecretaria
de Taquigrafia, código SF-DAS-101.4, d9 Quadro Permanente--do Senado Federal, nos termos d-Õs artigos 101,
incíso- III, parágrafo único, e t02, -inciso I, alfnea a, da
Constituição da República Federativa dO 'Bnisil, combi~
no. dos com os artigos 428, inciso II, 429,-inciso I, 430, incisos I e V, 437 e 414, § 49, da Resolução SF n9 58, de
- 1972, e artigo 29, parágrafo único da Resolução SF n9
358, de 1983_, artigo 39 da Re!ioluçào SF nt 13, de 1985,
cqm prove_f!tos integr;1j~,__acrescidos da gratificação de
Representação de 90% __e_ a gratificação adicional por
tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 2Y, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 4 de novembro de 1985.- Sena.:.
dor José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 243, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições_que l_he conferem os artigsis 52_, item 38,_e 97;in~
ciso IV, -do RegimentCdnteino e de acordo com ·a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
CoinlSSão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 018322 85 9
Resolve_ aposentar, voluntariamente, José Fábio de
Andraâe Mendes-, titular dO cargo ísOladO de provinlento efetivo de Assessor (6gislativo, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso
III, e 102, inciso I, alínea a, da Constituição da Repúblico. Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428,
inciso II, 429, 430, incisos V e VI, 437,414, § 49, da Resolução SF n9_58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da
Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 3Y, da Resolução
SF n"'_ 13, de 1985, com proventos _ii_ltegraís, cOrres:pondentes ao vencimento do símbolo SF-DAS-102.3, acrescidos de 20%_!__S!:?t~fi~ç_ão de_~epresentação ~- ~5% e a
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto ~o artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 4 de noVembro- de 1985.- Senador José .Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 244, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, O.o 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 outuorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, df: 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 018552 85 4
Resolve aposentar, voluntariamente, Murilo Albuquerque Mã.ciel, Técnico em Legislação e Orçamento,
Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inw
ciso III, 102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos
428, Inciso II; 429, inciso 1, 430, incisos IV e V, e_4 14, §
49, da Resolução SF n9 58, de 1972, e artigo 2Y, parágrafo
único, da ReSolução SF nY 358, de 1983, e-artigo 3Y, da
Resolução SF_n9 13, de 1985, com proventos integrais,
3cresciÇos de 20~ e <~:..sratificação adi~ional por temp?
de serviço a que faz jus; observado o limite- previsto no
o.rtigo 102, § 2Y, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 4 de novembro de 1985.- Serfaw
dor José Fragelli, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 245, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atriw
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inw
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de comPetência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Díretora n9 2, de4 deabrH de 1973, e tendo em
--vista o que cons.ta do Processo n9 018473 85 7
Resolve aposentar, voluntariamente, Milton Pereira
de Santana, Técnico Legislativo, Class~. "Especial", Referência NS-25; do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, incíso I,
alínea "a", da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e414, § 49, da Resolução SFn9
58, de 1972, e artigo 29, parágr-afo 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 adicíona1 po-r tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 4 de novembro de 1985.- Senador J osê Fragelli, Presidente.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI':RITO
Criada com o objetivo de investigar problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
16• reunião, realizada em 13 de setembro de 1983
Aos treze dias do mês de setembro de mil novecentos e
oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de Reuniões da
Comissão de Economia, presentes os Srs. Senadores
Mário Maia (Presidente), Almir Pinto (Relator), Eunice
Michiles, Claudionór Roriz, Lourival Baptista e Lenoir
Vargas, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada com o objetivo de investigar problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores João Lobo, Marcondes Gadelhã, Aderbal Jurema, Hélio GueiroS ~ Jaison Barreto.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Mário Maia, declara abertos os trabalhos.
Em seguida, o Sr. Presidente solicita à depoente, Sr•
Léa Leal, Presidente da Legião Brasileira de Assistência
:__- LBA. que proceda ao juramento de praxe.
Em seu depoimento a Sr' Léa Leal destaca sua experiência como dirigente da LBA aliada à condição de muw
lher e faz uma análise sobre a problemática do aumento
populacional em nosso País.
Durante a fase interpelatória, usam da palavra, os Srs.
Senadores Lourival Baptista, Eunice Michiles, Almir
Pinto, Mário Maia, a Deputada Rita Furtado e a Sr• Arlete Barros.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taQúlgiàficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
par'a con-star, eu, Edson Luiz Campos Ábrego. Assis-tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que fida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
ANEXO Ã ATA DA 16• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO
POPULACIONAL BRASILEIRO, REALIZADA
EM 13 DE SETEMBRO DE 1983, DESTINADA A
OUVIR A SR• LEA LEAL, PRESIDENTE DA LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA - LBA,
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÀO:.
Presidente: Senador Mário Maia.
Relator: Senador Almir Pinto.
(Integra do Apanhamento Taquigrâfico.)

O' SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está aberta a
16~
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investiga problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
Nesta tarde está convidada para depor nesta Comis-

são a Presidente da LBA - Legião Brasileira de Assistência - Sra. Léa Leal.
Convidamos a depoente para fazer o juramento de
praxe.

A SRA. LEA LEAL- Juro, como dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do
meu conhecimento sobre quaisquer fatos ielacionados a
cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, qUe investiga problemas vinculados ao aumento populacional
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Como tem
sido comum nessas reuniões, vamo-s dividi-la em duas
partes. Na primeira parte a depoente farã uma exposição
dos seus pontos de vista; na segunda parte os Srs. Sena~
dores farão perguntas à depoente.
Tem sido também praxe nessas reuniões da Comissão
Parlamentar de Inquérito, embora não esteja previsto nõ~~
Regimento, também se conceder a palavra a ·pessoas que
estejam presentes à Comissão e que não sejam parlamen~
tares, desde que haja aquiescência do depoente. Perguntaria a D. Léa Leal se ela também concorda que alguém,
que não seja parlamentar, faça inquiriÇões.
A SRA. LE:A LEAL -Concordo.

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Então, dando
início à primeira pa"rte dos nossos trabalhos, concedo a
palavra à Presidente da LBA, Sra. Léa Leal, para fazer
sua exposição sobre os problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
A SRA. LÉA LEAL- Excelentíssimo Sr. Presidente
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, Dr. Mârio
Maia, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, Senador Claudionor Roriz, Excelenttssimo Sr. Relator, Senador Almir
Pinto, meu amigo, Senador Lourival Baptista, minha
amiga, Deputada Rita Furtado, demais autoridades, mi~
nhas companheiras e companheiros de trabalho_ e Senador Lenoir Vargas.
Agradeço a presença de tQd_os e, em primeiro lugar, estou vendo que nem todos que estiveram pela manhã estão aqui à tarde. Mas lamento que a Mesa seja obrigada
a ouvir muito do que foi hoje brilhantamente apresenta~
da por uma exposição magnífica do_ Exclentíssimo Sr.
Ministro- Chefe das Forças Armadas, Brigadeiro Waldir de VasconcelJos.
- Antes de começar meu depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o aumento populacional brasileiro e a questão do planejamento familiar,
quero saudar os ilustres_Senadores, membros desta CPI,
e agradecer-lhes a honrosa convocação que me proporciona a grata oportunidade de expor a V. Ex•s os frutos
da experiência que pude adquirir em toda uma vida de
exercido público do trabalho social.
Creio plenamente que minha presença se deve a situações e posições que me dão, concomitantemente, uma
consciêricia e uma responsabilidade que, em absoluto,
não desejo descartar.
Acredito, Senhores, que aqui estou para trazer minfia
limitada contribuição à questão do- pfanejamento familiar, não só por ser, no momento, a Presidenta da Legião
Brasileira de Assistência, mas também e sobretudo por
ser mulher, assistente social e socióloga.
Como dirigente- da LBA, vivo e aprendo no contato
humano e pennanente com a problemática atual da
famflia brasileira carente, e procuro extrair desse convívio quotidiano com a dura realidade lições dramáticas e
surpreendentes, muitas delas não encontradas nas teses e
teorias acadêmicas, nem entrevistas nos frios quantitati~
vos estatísticos de minha formação_ univerSitária:.
Como mulher, procuro manter-me na posição de solidariedade e apoio aos anseios femininos, pois me parece
consensual ser a mulher quem mais s:ente e sofre. as angústias da indefinição politica e programática do problema da natalidade e do planejamento familiar. Afinal,
não devemos esquecer, como lembra a psicóloga Carmen
da Silva, que a concepção é feita a dois, mas a contracepção e seus riscos são quase sempre da exclusiva resJlQ!ISabitidade feminina.

Será pois na condição da mulher interessada nos
problemas da área social e de representante da LBA, que
tentarei dar-lhes o meu depoimento sobre um tema que,
por sua complexidade, assume hoje extraordináiio relevo no debate político e social brasileiro.
Tema, aliás - permitam~me recordar - no qual o
atual Governo foi o"primeiro a demonstrar publicamente, de forma corajosa e iricisiva, seu real interesse, jâ
explícito, desde março de 1979, no documento das Diretrizes Gerais do Governo Figueiredo. Este Documento,
entre diversas medidas voltadas para a melhoria da distribuição da renda nacional e da qualidade de vida do
povo brasileiro, preconiza a adoção d~! "programas especiais de asSiSfência e de conscientização da população
quanto à questã·o da paternidade responsâvel, além de
outros necessários à eliminação dos focos de pobreza absoluta".
~ ai qúe realmente a Presidenta da Legião Brasileira
de Assistência se enquadra, se encaixa e defende sua tese
pró-pria.--- E o interesse governamental no assunto, já começando
a revelar preocupação, tomou-se mais patente, neste ano
de 1983, com a Mensagem Presidencial ao Congresso
Nacional, onde claramente se afirma que, em pafses
como o Brasil, com acentuado aumento populacional, a
explosão demográfiCa devora o crescimento económico,
gera instab~lidade_ e_ acarr~ta desequilíbrios sociais, eco~
nômicos. cultuniis- políticos. E é o próPrio Governo
quem reclama, sobre o assunto, profunda meditação, detido exame da sociedade e amplo debate sobretudo por
parte do Congresso Nacional, para que, finalmente, se
encontrem e se fixem diretrizes fundamentais e objetivas
em' relação ao tema.
E é esse exame e esse debate maduro que, oportuna e
democraticamente, o Senado Federal eStá_ ag"o"ra provocan:do através _da. presentt! C PI.
GõsfariB., portanto, de iniciar minha participaÇão rêiiltroduzindo algumas informações já amealhadas e que
são geralmente apresentadas à guisa de prefácio pertinente ao tema.

e

E aí que tenho que tnterromper e dizer novamente,
que eu não sei se tenho o ânimo de repetir aqui dados
que foram trazidos, pela manhã, pelo nosso MinistroChefe do EMFA. Queria poupar os Srs. daquilo que não
só foí dito hoje, mas durante todos esses meses, em que
as maiores autoridades do assunto aqui estiveram e tOdos eles, porque as fontes são as mesmas, trouxeram da-dos sobr~- a nossa explosão demográficã.
Costuma~se dizer que na América Latina que se encontra o epicentro da chamada explosão demográfica
mundial, ein razão de sua alta taxa de cres_cimento anual.
De fato, segundo dados quantitativos do "Demographic Yearbook/1981" das Nações Unidas, a taxa de
crescimento anual observada na América Latina, de
1975 a 1980, foide 2,6%, só comparável à África. Enquanto isso, em todo o mundo, a taxa média de crescimento anual era de 1,7%. Como conseqüência.dessa diferença de incremento demográfico, vale constatar que, em
1950, a população da América Latina represe!)tava 6,5%
da população mundial, ao passo que, em 1981, esse percentual já es_tá próximo de 8,5%.

(TR/l}
E-é inegável que, no bojo da problemática populacio.nal da América Latina, avulta a posiçã-o-do Brasil, que
responde hoje por 34%- mais de 1/3, portanto, de toda
a po-pulação da América Latina.
Não creio que haja alguém, em nossos-dias, que possa
ignorar, esconder ou refutar a evidência do crescimento
- demográfico de nosso País, que chegou a 150% íió~rúlti
li1õ'S33 anos- de 1950 a 1983- e acrescentou mais 75
milhões de habitantes à nossa população.

- - (TR/2)
Observando-s_e a pro-gressão demográfica brasileira,
somos forçados a concluir que o nosso País, que levou
450 anos para atingir SO milhões de habitantes, em-:POu- Co in_iiís-d~_20 ano.s atingiu o dobro, isto é, 100 milhões de
pessoas que hoje, segundo o nosso expositor, atingia 130
milhõe.s de pessoas.

Em números absolutos, o País cresceu em 18,2 milhões
de habítantes de 1950 a t 960, em 2J rõilhões de 60 a 70 e
em 26 milhões na década_dc 70 a 80, estimando-se em
quase 8 milhões o aumento populacional nestes últimos
três anos, de 1980 a 1983.
Com esse ritmo de crescimento e mantendo~se a atual
distribuição etária_ de nossa população, predominante~
m-en-te joVem-~ iião será dificif prever-se o grande número
de -novos empregos que nossa economia terá de- ger3i
pa"ra ·absorver rríilhões de brasileiros que anualmente ingressarão na faiia de 15 anos - consíderando~se es,sa a
idade mínima para inserção na força -produtiva. Per'planecendo o atual QUadro de crescimento demográfico brasileiro, pode-se estimar, a grosso modo, que, de I milhão
e 800 mil a 2,5 milhões de novos empregos deveriam ser
anualmente criados até o ano 2.000 para satisfazer a
crescente demanda. O que torna ainda mais estarrecedor e inquietante o
problema é o fato de nosso crescimento populacional ser
indiScriffiiilàdõ";:desequilibrador desestabilizador de estruturas sociais tradicionais:
t-odos sabemÕs, -por exerilplo, que em- 1950 a popu-~
lação urbana, também foi dito isto hoje, (18 milhões) era
p!'aticai'nei"lte a metade da rural (34 milhões), T:rintã anOs
depois, esta mesma população urbana (80 milhões) já somavª !llais_do dobro da rura1_(~9 milhões)- Vejam a inversão qu~; houve,_ que hoje também foi muito bem e~
posta. Se prossegUirmos neste ritmo.

e·

(TR/3)
Manten-do a iaxa mêdia de crescimento anual da po·
pulação em 2,49%, chegaremos ao ano 2.000 com 220
milhões de habitantes, dos quais mais de 150 milhões estarão espremidos nas cidades e guetos urbanos.. O nosso
expositor de hoje :..__· e desculpem se eu vou falar nele
todo o tempo, é porque eu fi(juei encantada com a sua
exposição e vendo que realmente é uma pessoa _conhecedora profunda do assunto, muito mais do que eu quando diz que o Brasil no ano 2.050 será um Brasil inviável, se não adotarmoS, com- a maior urgência, uma
polítiCa de planejamento familiar, eu diria hoje, nesse
momento, que o Brasil tem uma solução para não se tornar inviável no anq 2.050, mas el,l vou deixar em suspense e dar a solução daqui a pouco.
Nesse ponto residirâ- e já reside hoje- a grande inquíetaç_~o e Q dramático desequilíbrio demográficõ Drasileiro. -De um lado, as concentrações urbanas, as afliti~
vas_ e socialmente instáveis acumulações metropolitanas.
Do outro, os grandes vazios nacionais, a acentuada rarefação pOpulacional do interior brasileiro.
São e_sses os dois pontos extremos, os dois pólos de
nossa complexa problemática demográfica, já sUficiente·
mente radiografada e diagnosticada. E creio que é na
busca do di fiei!, mas não impossível, equilíbrio entre essas duas situações- limites que deve ser colocadacom
segurança e clareza, a questão do planejamento familiar
e redução da natalidade, para que, sob a intenção desejada e necessária de minimizar tensões sociais metropolitanas~ não se acentuem ainda mais diferenças regionais
visíveis com base nas relações homem X solo, força,de
trabalho X produção.
No estudo "População, Desenvolvimento e Ocupação
do Território Brasileiro", apresentado ao Conselho Técnico de Economia, Sociologia e Política, em 1969, o Pro, fessoi Glycon de Paiva chainava a atenção para esse ângulo do problema, apontando-nos a distinção entre áreas
superpovoadas e subpovoadas do Brasil. Reconhecia ele
que uma política de planejamento familiar deveria levar
em conta as diferentes etapas do desenvolvimento nas diversas regiões do País.
Entretanto, premissas como essa e tantas outras de caráter econômico, médico-científico e ético-religioso (que,
sem dúvida. são do conhecimento dos Senhores Senadores _e que aqui, nesta CPI, jâ devem ter sido eJCpostas,
com muito mais conhecimento riqúl!za de informações,
por especialistas na matéria)- -são premissas assim que
tornam o tema planejamento familiar uma das grandes
polêrnícas nacionais, estendendo divergências e radicalizando posições que vão desde o debate sobre denominações _adequadas - ocultando ou revelando objetivos
bem definidos (planejame-nto familiar, controle ou re-dução da natalidade, educação familiar, limitação de fi- ~

e
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lhos, natalidade regulada etc) ::- até a discussão sobrC? a
escolha de métodos_._ ClientelasMalvo, áreas de abrangência e mesmo instituições públicas efou privadas que de-

vem coordenar ou executar os programas.
No que diz respeitõ à terminologia, minha posição
participante é de que os termos e conceitos contidos nas
expressões paternidade responsável e planejamento familiar resumem muito bem a filosofia, os propósitos e
possivelmente as operacionalizações adequadas ao equacionamento e à solução oportuna do problema demográfico em nosso País.
Esta ê a conclusão a que cheguei ao _longo de um
período de 4 anos e meio de prática social na Legião Bra-__
sileira de Assistência.
Permitam-me assim, Vossas Excelências, uma pequena e sintêtica digressão sobre a aprendizagem e experiência social que a LBA me proporcionou.
Atendendo uma clientela bastante diversificada, mas
tristemente agrupada e homogeneizada pelo trãgico denominador comum da carência, da pobreza absoluta, a
LBA desenvolve uma programação social que- tenho
a'firnúido sempre- cobre toda a linha da existência humana, pois vai desde a assíSiêTicia -à. criãnça aíilda no
ventre materno atê o amparo à velhice marginalizada e
abandonada. De seu elenco de atividades fazem parte
programas hoje nacionalmente conhecidos e so_licitad_Q!,_
como os de cheches-casulo para menores de três meses
até 6 anos, complementação alimentar sobre a qual eu
gostaria de falar em particular, assitência social às
famílias de bai;J~;a ou nenhuma renda, educação para o
trubalho, registro civil, assistência aos excepcionais, aos
deficie-nteS físicos -e-muítos outros que seria cansativo e
fugiria ao objetivo enUmerar aqui.
Esses programas são custeados pelos recursos - no
montante de 1%- do Orçamento do Ministério da Previdência e Assistência Social
Aproveito para dizer aos que ainda não sabem que~
desde 1976, a Legião Brasileira de Assistência não participa- mais da renda da Loteria Esportiva, e que até me
pergunto se esses são os recursos que mantém a LBA.
Não, os recUrsos da LBA vêm exclusivamente de I% do
Orçamento do Ministério da Previdência e Assistêflcia
Sociãf. Eu lamento que, neste momento, não esteja aqui,
no auditório, o Senador Aderbal Jurema, que hoje fez
uma belíssima preleção mas que, no momento em que se
referiu ao Ministétio da Previdência e Assistência Social,
cometeu um pequeno equívoco, porque falou apenas no
Ministério da Previdência, dizendo que o Ministério da
Previdência não ia às regiões de maior carência do Bra~
si!, porque o Ministério da Previdência era um Ministério de seguros, de beneficias, de aposentadoria e de
pensões. Nós todos sabemos disso, apenas o meu amigo,
Senador Aderbal Jurema, se esqueceu de que o Ministério Jião é Só da Previdência, o Ministério ê da Previdênci<l"e ASsTstêriciii SoCial, por isso a sigla é MPAS, e incluídas na Assistência Social estão -aS duas rundações, a FUNABEM e a LBA. A FUNABEM que trata da política
do bem-estar do menor, do menor abandonado, do menor infrator, do menor delinqUente e a Legião Brasileira
de Assistência que, porrorça de seus estatutos, é responsável pela política de coordenação do bem-estar social da
população brasileira.
Eu acredito que, se a Previdência não pode chegar
acode o Senador hoje gostaria que ela chegasse, é precisO
que ele seja informado de que a assistência social chega
lã, e eu vou provar até onde aLBA chega. Mas para uma
execução capaz de atender razoavelmente a demanda
crescente de clientela, tais programas necessitariam de
muito rilais do que I% do Orçamento do Ministério da
Previdência. E esse muito mais inclui também a consciência e o esforço-voluntáriO que a LBA tem logrado
realizar através de seu Programa Nacional do Voluntariado, o-PRONAV/LBA, que conta hoje cem mais de
110 mil voluntários efetivamente-i:mgajlldos nas ações sociais que desenvolvemos em todo o Pafs.
A LBA foi ciiada em 1942 por D• Darcy Vargas. Ela
foi criada por um esforço de guerra, foi mobilizada, atra~
vés das Senhoras de Governadores, num total de um mi~
!hão de voluntárias, para que fosse possível dar uma assistência aos nossos pracinhas que voltavam da guerra e,
antes disso, às suas famílias que ficaram ·aqui abandona-
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das. Então o PRONAV- sobre o qual acabei de falar
- representa a minha homenagem à D• Darcy Vargas.
Eu assumi a Legião em abril de 1979 e, já em agosto, reunia, aqui em Brasília, todas as Senhoras de Go"vernadores de Estado, que eram empossadas no cargo de coordenadoras estaduais do PRONAV. E elas, por sua vez,
chegando aos seus respectivos ~stados, davam - e dão
- posse às esposas dos prefeitos como coordenadoras
municipais:
Então, através dessa malha comunitária, em todo o
Brasil, foi posslvel às mulheres- e neste momento quero dizer o quanto elas podem nos ajudar no caso específico que está sendo tratado ~oje_!__gu~_é ~_do _planejame~to
familíar, qua-ndo todas elas, realmente, souberem qual a
política, qUal a definição dada pelo Governo da política
de planejamento familiar. Para isso, contamos com cerca
de 110 mil voluntários, sem mencionar essas senhoras
coordenadoras do PRONAV que são realmente nossos
instrumentos~chaves nos Estados, onde temos tambêm
núcleos de voluntariado. Por exemplo, no Estado do Rio
Grande do Sul todos os municípios estão cobertos com
núcleos de voluntariado e aqui, em Brasília, na atual gestão da primeira-dama do Governo Ornellas, está sendo
possível incrementar com a maior rapidez esses núcleos,
essas agências de voluntariado nas cidades-satélites.
Apenas com os recursos de que dispôs e com a extraordinária ajuda da comunidade brasileira --aglutinada pelo PRONAV- por isso expliquei bem o qu_e era o
PRONAV- aLBA conseguiu, em 1982, efetivar 18 mi~
lhões de atendimentos sociais, quer dizer, sem recursos
próprios, dos quais mais de 2/3, isto é, cerca de 13 mi~
__lh_ões, beneficiaram difetamenfe rriães e criailçaS-brasíleit:as carentes que constituem, como todos sabem, a nossa
clientel:d prioritária.
Mas foi do convívio assistencíal com este vasto universo de mães e crianças de farriífias pobres atendidas pela
LBA, foi analisando ·a precária situação sóCiO~·
económica em que vivem (ou subvivem), foi ouvindo
suas queixas mais amargas, recebendo suas reivindicações mais prementes e estudando relatórios que-constantemente me chegam de todas as nossas superinten~
dências estaduais, foi com toda essa bagagem profissional e existencial acumulada que pude concluir pela necessidade, urgente, premente, de uma definição politica
sobre a questão do planejamento familiar no Brasil.
Aqui faço um parênteses para dizer que esses relatórios me vêm de superintendências de todos os Estados
e Territórios do Brasil, onde temos, na maioria das cidades, centros sociais ou núcleos de voluntariado~_
São milhares as mulheres - mães que têm seus filhos
em nossas creches ou são clientes de nossos programas
sociais- que: em todo o País, procuram a LBA clamando e reclamando informações e conselhos que lhes ensinem a evitar ou limitar o número de seus filhos.
São inúmeras aquelas que nos pedem, com insistência,
remédios ou produtos anticoncepcionais solicitando
sempre qualquer indicação ou encaminhamento para a
solução de s_eu problema. E o problema, é claro, consiste
em controlar a natalidade.
.
E não são poucas, também, as mais aflitas e desesperadas que, sem resposta satisfatória, ameaçam interromper
a gravidez, jã contraída ou que possam contrair, apelando para o cruel recurso do aborto.
Esse, senhores, é, em síntese, O quadro que se desenvolve, praticamente todos os dias, nos Centros SoCia1s,
postos de nutrição e demais núcleos de atendimento da

LBA.
Bem sei que a fome, a desnutrição, a falta de condições
infra-estruturais de higiene e saúde, o desemprego e a subabitação, as calamidades cíclicas, a mortalidade infantil, com os índices assUstadores que o Nordeste, no atual
e trágico contex._to da seca, nos tem revelado (250
crianças em 1.000 estão morrendo), bem sei que essas são
dificuldades maiores e mais sentidas e que aLBA, no que
diz respeito à sua compefência, tem procurado atenuar e
solucionar através de campanhas emergenciais e expansão de seus programas materno-infantis.
Aqui faço outro parênteses para fala_r sobre ~sas campanhas emergenciais. A LBA tornou-se - d1gamos notória nos veículos de comunicação desde que passou a
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liderar campanhas lançadas, primeiro, para uma enchente que houve em GoiáS, já na minha administração -~
depois, no Rio de Janeiro, lançamos o SOS-RIO; agora,
neStes últimos meses, foi lançada uma para os três Estados sulistas atingidos pelo nagelo de inundações tremendas, que foi a SOS-SUL. E, por último aLBA foi-convocada reta Rede Globo de Televisão para apoiar a sua
grande campanha, não uma campanha emergencial, essa
qUe va:mo-S fazer jJor um prazO indeterminado, porque
vai depender da generosidade dos doadores, mas sim,
uma campanha de carãter permanente, nos sentido de
chamar pessoas que possam encontrar juntas a solução
para um problema que vai ser arrastando desde tempos
reffiotoS:- Então~--serão chamãdos técnicos não só nacionais como do exterior, de Israel, por exemplo, que deverão trazer experiências de irrigação do solo, enfim a campanha é: o Brasil em busca de soluções. ALBA não entra
nessa segunda parte porque a grande campanha da Legião Brasileira de Assistência que hoje, podemos dizer,
teve êxito absoluto, foi uma campanha para obter recursos, algo mais do_que aquele t% a que me referi querepresenta o orçamento da LBA. Então, no momento em
que o Governo atual, o Presidente João Figueiredo, encontrou uma fórmula - que eu diria mágica, e agora
trago a solução de parte de nossos problemas- no FIN~
SOCIAL, que é uma arrecadação tremenda, que se for
bem distribuída, que se for levada prioritariamente para,
como diz o próprio decreto, para fins sociais, acho que
não chegaremos ao ano 2.050 como um País inviável, teremos, com ele, condições na área da saúde, na ãrea da
educação, na área da habitação, enfim na área de assistência sociãl, de maneira geral. O FINSOCIAL, até hoje,
já arrecadou cerca de 520 bilhões - ontem a Legião recebeu do FINSOCIAL 20 bilhões para a nossa campanha, não a emergencial, que vamos lançar na telvisão pedindo alimentos, porque realmente, no momento, o que
se precisa· ê de alimentos, mas a nossa campanha, a médio e longo prazo, através do programa de complementação alimentar e das creches casulo, uma vez que ainda
não foi estabelecido a política de planejamento familiar e
se fosse obedecida, ainda hoje, só daria frutos daqui a 15
ou 20 anos. Mas temos que alimentar essas crianças que
estão nascendo hoje, que não são frutos dessa política,
mas são frutos, do que foi dito hoje -e muíio bem, da
pobreza gerando a população e a população gerando a.
pobreza; e é a pura verdade. Então essa pobreza gerando
população, gera o quê? Gestantes enfraquecidas, gastase um mundo de dinheiro com o aleitamento materno, a
Legião ganhou o primeiro lugar, bateu o recorde do aleitamento materno, que dizer, a Legião, mostrando a necessidade do aleitamento materno, a fim de evitar uma
série de conseqUências futuras na criança ... mas como
possas aconselhar o aleitamento materno a uma flagelada de seio estéril, sem leite, a uma mulher que até para
dar à luz tem dificuldade para expelir a criança, como
posso dizer: voc"ê tem que alimentar o seu filho? Isso é
muito bom para as mulheres de renda que podem realmente, ser aconselhadas a esquecer a estética, que aliás,
me parece, não tem nada a ver, é um tabu que tem que
ser derrubado, e darem o peito aos seus filhos. Mas, isso
é consel~o_ para essa classe. Agora, para a classe com que
lidamos, para as mulheres flageladas, secas, desnutridas,
o programa é outro, é esse que fui buscar no FINSOCIAL. é um programa de complementação alimentar,
uma distribuição à base de soja, de alimentos industrializados, que a LBA distribui aqui, em Brasília, nas cidades
satélites, na Grande Belo Horizonte, na Baixada Fluminense do Estado do Rio, que começou na microrregião
de Serrinha, na Bahia, em 1977. Esse programa eu levei,
sem ter recursos no orçamento, apenas com a sobra deles, aqui nesses Estados -já falei na Grande Belo Hori~
zonte- mas levei para Alagados, em Salvador, e para
Lagamar, em Fortaleza. Em Lagamar, levei no dia que,
abrindo o jornal, há dois anos atrãs, tomei conhecimento
de que as crianças se aUmentavam de ratos, tal era a fome.

Então, o que hoje está chocando, porque estã sendo
mostrado, constantemente na televisão cenas cruéis, nós,
que trabalhamos nessa ãrea há quatro anos, não estamos
surpreendidos, estamos lamentando que só agora essas

vozes estejam sendo ouvidas, porque a nossa, talvez por
ser isolada, se perdeu no vácuo.
Voltemos ao programa de complementação alimentar.
Então, gestantes, nutrizes e criai1.çils recebem alimentos
industrializados, mamadeiras para crianças, vitamina
para a gestante, uma sopa para a nutriz, que representa,
no mínimo, vinte a VTnte e cinco por cerito das necessidades protéicas do organismo.

Então, aJudando

_a
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criar filhos sadios nessa primeira

fase, e não é preciso enfatizar o tãmanho da importância,
cujas seqüe.Jas, se não forem atendidas, serão irreversiveis no futuro, expandindo a nossa rede de creche dos
três aos seis anos; que acho que essa ã a campanha vitoriosa da Legião Brasileira de Assistência. ~uma campanha no sentido de ajudar à criança brasileira, que será
homem d_e_ amanhã, a ser aquilo que foi dito lwje tão
bem, um homem sadio, aquele que vai diminuir, não vai,
aliás, ch'egar aos leitos do INAMPS, não vai bater às
portas da FUNABEM, não vai ser aquele:: ...pivete" que
encontramos hoje na rua, nem o marginal das penitenciárias, vai Ser aquele homem brasjleiro que desejamos,
que conviva com os nósoss fúh_os e com os JlQSSOS netos.
Então, se disserem que o programa da Legião Brasileira é paternalísta, é assistencialista, discordo, porque ele êpreventivo, faiemos,justamérite, um progrania matemO·
infantil de prevenção _a todas essas seqUelas, porque foi
dito e repito que não adianta dar e.ducação _depois. Ainda hoje fofdito e sabemos, a evasão_ escolar, a repetência
escalar. tudo fruto da desnutrição da primeiri:dnfância.
E é nesSa tecla que bato e rebato porque achQ que, no
momento, concomitantemente, a bandeira tão bem
lançada pela minha amiga Senadora Eunice Michiles, a
do planejamento familiar, é uma bandeira, como repito
aqui, vai dar frutos a médio prazo-. Mas, hoje temos que
cuidar dessa criança que ainda estã no ventre da mãe e, é
isso que queria dizer sobre os recursos do FINSOCIAL~
Acho que compete ao_ Governo observar bastante _o critério de distribuição_ desses. recursos para que eles, realmente,_ sejam dirigidos, direcionados, para a ârea de sa6de, de educação, principalmente dos programas
materno-infantis.
Mas sei, igualmente, que não hã como ignorar- até
porque tem muita relação com essas inquietações sociaiS
que jâ foram tão citadas aqui hoje que- a existência -de
uma clara política de planejamento familiar já se torna
hoje uma das mais freqtlenteS rCiviridic3ções das mulheres brasileiras, sobretudo das que pertencem às camadas
mais carentes da população.
· Por não poder nem querer desconhecer isso- as quotidianas re"iviildiCaç-ões de mulheres que buscam a LBA
como socorro e solução - por compreender as angústias
da problemática feminina e, ao mesmo tériij:io, participar
das frustrações e da ihdefinição institucioi:tal, que reafirmo sentir" toda a sociedade brasileira jã suficiente"merite
amadurecida ~ até mesmo ansiosa por definições e posições, que de há muito jã deveriam ter sido tomadas
sobre a questão--de paternidade responsável e do planejamento familiar.
Embora já se tenha deixado passar os momentos mais
recomendados e oportunos, isso não significa que ainda
não haja teinpo para traçar, caril firmeza e clareza, os rumos definitivos a serem_ seguidos.
Voltando_ ao tema que nos re6ne aqui, gostaria de ampliar meu pensamento sobre estas duas questões de tamanha magnitude: paternidade responsável e planejamento familiar.
A paternidade responsável é sempre uma atitude consciente e voluntária do casal. Coloca-se, portanto, no
nível familiar e reflete a decisão espontânea _de ter apenas
o número de filhos que possam ser criados e _educados
com dignidade, no espaçamento considerado ideal. Tal
atitude, assumida livremente pelo próprio casal, ê produ~
to da assimilação e aceitação de informações e conhecimentos adquiridos ao longo da vida, compatibilizandose os progressos e respostas científicas com a formação e
as necessidades familiares.
Em países que ainda não atingiram o pleno desenvolvimento e se vêem às voltas com posições preconceituosas ou ideologicamente radicais,-0 conceito de paternidade responsãvel terá de ser fruto, primeiramente, de uma
atitude amadurecida diante da questão.

Só a partir dessa atitude é que se poderia propiciar a
implantação de um intenso e consciente processo _infOrmatiVo e educativo. Deve-se atentar, porém, que todo e
qualquer trabalho de informação e educação, neste campo; pode reduzir-se a mera e inútil teoria, sem nenhuma
possibilidade de ser incorporado ao comportamento do
casal, caso não haja acesso real aos meios de evitar uma
gravidez ~ão d~_ejada.
.
.
- A edUcação para a paternidade responsável, que hoje
pfaficameríte tódos desejam- se realizada- sem a contrapartida concomitarite de oferta de meios e serviços anticoncepcionais - conduzirá certamente à frustração psicológica -dás casais e à violentação física, pela elevação
do número de abortos provocados. E bem sabemos que
essa frustração psicológica e essa violentação tisica existem hoje em larga esCala, pois chega a quase 2 milhões o
total anual de abortos provocados em nosso paíS; cOm
pesados reflexos econômicos no sistema de atendimento·
médico previdenciário.
Vou parar aqui nesse atendimento mêdico previdenciáriO;-pofCjUc.; nO pró"xhilo dia 20; meu Ministro, Hélio
Beltrão, MinistrO da Previdência e AssiStência So-cial,
trará dados estarrecedores sobre _a participação- do
INAMPS; que é u-m -dos órgãos da Previdência, como todos s!_lb_eni, no problem·a das ·mulheres agredidas fisicamente, jâ que se preSume que 1/4 das mulheres que abortam precisam de internação (de 4 a 6 dias) para tratar das
co~plícações graves decorrentes.
Daí, portanio, pode-se concluir que o plariéjanientO
familiar é o exerdcio efetivo e conSolidado da paternidade responsável, pela possibilidade de utilização, voluntária e consciente, por parte do casal, do instrumento
que julgar necessário à planificação do número de filhos
e ao espaçamento entre gestações.
Sem uma concreta e eficaz política de planejamento
familiar, que pressuponha a disporiibilidade e o acesso
aos meios e serviços, bem· como o aconselhamento e
acompanhamento mêdico devido, jamais se poderá dizer
que a paternidade responsável é plenamente exercida.

f: evidente que não basta apenas informar, educar e
conscientizar os casais. ~ preciso igualmente
porporcionar-lhes, sobretudo aos mais carentes (que,
como já enfatizei, procuram com freqUência os cetitros
sOCiais da- LBA na blJsca de pílulas e so_luções para este
problema), mas é preciso que eles tenham acesso aos
inéios e set'viçõ-s-indispensáveis à prãtica da paternidade
responsável. E é iss_o que entendo como uma politica de
planejamentq familiar.
Gostaria de deixar bem cfaro aqui o significado e extensão dessas colo_caçõ_es.
Quando falo (e muitos falam) em paternidade responsável através de um processo informativo e educativo,
não estou apregoando um esforço publicitário uililateral
de con_vencimento maSsificador e alienante, que, no final
das contas, iria contra os próprios fundamentos conceituaiS: da- paterriidade responsável. A idéi"a que defendo é
a· do- r_ompimento das barreiras preconceituosas e dos
embargos ideológicos radicais. ~. simplesmente, a abertura total à infOrmação, honesta e científica, de modo
que o casal, pesando possfveis riscos e compilrã".ndo opiniões e posições divergentes, tenha condições de exercer,
livre e maduramente, sua opção. Opção que é um direito
exclusivamente seu.
Quanto ao planejamento familiar- a prática propriamente dita da regulação da natalidade pelo casal --o
Governo, como agente educativo e facilitador de recur-ses, e jamais como instrumento de coerção e intervenção, devec_olocã-lo como parte de uma política maior
de educação, saúde e assistência social.
Disse hã pouco, citando o Professor Glycon de_ ~aiva
(e poderia citar ínúmeraS outras autOridades no assunto)
que existem no País áreas superpovoadas e desnutridas e
áreas subpovoadas e desnutridas, o que é suficiente para
mostrar, de forma cristalina, que o problema maior e
prioritário é a desnutrição, principalmente na primeira
infância, onde suas seqUelas são terríveis e irreversíveis,
reduzindo a capacidade física e mental de nossas futuras
gerações-;-- Devemos, pois, estar conscierites disso e não
diss_ocíarm·os- Urria política necessária de planejamento
familiar de-uma política mais abrangente (e por que nãO,
mais yrgénte?) de saúde e assistência materno-infantil.

Se defendemos o direito de_o casal ter os filhos que deseja, é nosso dever defender, também e sobretudo, o direito_de; o_ casal. ter esses filhos desejados, sadios e integralmente _erote~dos.
A LBA, que _convive permanentemente com o drama
da desnutrição brasileira, pfocurando combatê-la através .de programas de complementação alimentar em regiões metropolitanas do País e de atendimento nutricional ~m_ S!J.aS crec_he_s-casulo espalhadas por todo o Brasil,
a~. assegurÕ-lh.es, te~ disposição,_estrutura e _experiên~ia bastante~ pa~a se engajar plenamente em ações
educativas e aconselhatiYas de planejamento familiar;
- ações essas que se-integrariam às suas atividades estatutárias de assistência, proteção e promoção social da mãe,
da criança e da família Ca.rente.
-Outro dado que deve ficar bem esclarecido é que o planejamento familiar que advogo, com o àpoio educativo e
facilitad_or do Gõ_verrió~ não significa, explícita ou implicitamente - como alguns, pretendem fazer crer - um
prOcesso também unilateral e dirigido dé" controle e re-dução da natalidade nas classes sócio-económicas mais
vul11:eráveis de nossa população. Nãt:> é nessa linha filosófica óU oPeracíorial que a LBA se propõe a engajar.
- E é preciso entender que o apoio governamental não é
intervenção~

Volto a registrar que planejamento familiar é direito e
opção familiar, exclusivamente do casal, que escolherâ
qua!ltos filhos deseja ter e quando deve tê-los, cabendo a
instituições como ã-ilóSsa a missão e o objetivo, definidos e consentidos, de infOrmar. educar, orientar e, se for
o cas-o, -encaminharpara a solução adequada do problema. E, como disse antes, hOje muitas e riluitas mães, entre as milhões que atendemos no País em nossos programas, continuam procurando a LBA na expectativa ansiosa de receber orientação e ajuda anticoncepcional
que~ face à indefinição existerite, não temos condições de
dar.
Além:.de tudo, outro re~stro que precisa ser feito E: que
a própna expressão planeJamento familiar tem nitida c~
notação de ~brangência e flexibilidade, não autorizando.
P~r_tanto, atitudes de pressão e cóação. Planejamento fa~
m1h~r, pelo contrári?- e dc;v~mos nos lembrar disso_
admite tanto o. menos, quantó o mais, tanto a redução
q~.~nto o aumento voluntário do número de filhos; tudo,
:~~~-ntemente, na dependência da decisão exclusiva do
Es~a _P9_~ição_ pare~-me ser _a que _caminha para
tornar-se consensual e, o que é relevante, não me parece,
de forma alguma, discrepar ou confrontar opiniões e
desígnios re;centes da Igreja Católica. Senão, vejamos:
A Constitu1ç[o Pastoral Gaudium et Spes, de 1965, um
dos mais importantes documentos do ConCI1io Vaticano
II, a par de afirmar o direito que têm os governos de buscar soluções para os problemas populacionais de seus
paísei, acentua com clareza ser direito inalienável dos
pais a decisão quanto ao n6mero de filhos a procriar, repudiando intervem;;-ões de autoridades públicas, mas ressaltando a máxima importância das informações judiciosas, de natureza- científica, qUe devem ser prestadas às
populações.

A Gaudium et 'Spes também excluiu, como meios de
paternidade responsável, o aborto, por não ser preventivo da concepção, e a esterilização, feminina ou masculina, por ser uma intervenção drâstica e irreversível.
Já em 1966, a Encíclica Poptilorum Progressio, de Paulo VI, admite as preocupações malthusianas de muitos,
ao afirmar:
(TR/4)
"Ê bem verdade_que um crescimento demográfi-

co acelerado vem, com demasiada freqUência, trazer
novas dificUldades ao problema do desenvolvimento: o volume da população aumenta muito mais rapidamente que os recursos dispanfveis, e cria.:se
uma situação que parece não ter sa"ída."
E a própria _Enclclica, face ao problema, reconhece o
direito de intervenção dos poderes públicos na questão e
conclui reafirmando o direito inalienável de o casal de-1
terminar o n6mero de filhos que deseja 'ter.
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Observemos estas duas importantes passagens do
sarnento de Paulo VI:

pen~

I) "E certo que os poderes públicos, nos limites
da sua competência, podem intervir, promovendo
uma informação apropriada e tomando medidas ap-

tas, con.tanto _que sejam Conformes as exigências da
lei moral e respeitem a justã-liberdade dos cônjqges."
2) "''Em última análise, é aos piis que cOmpete
determinar. com pleno conhecimerito" de causa, o
número de filhos, assumindo a responsabilidade perante Deus, perante
próprios, perante o:f filhos
que já nasceram e perante a coniu_nidade a que pertencem."

sr

t bem verdade que, ao longo de toda discu_ssão sobre
o planejamento familiar, não tem sido homogêneas as
posições e- opiniões eclesiãstícas. Assini é que, três anos
depois da Gaudium et Spes, em 1968, a Encíclica Humanae Vitae, além de confirinar o repúdio ao aborto_e_à ~
terilização, .censura os métodos de regulação artifiçial__Qa
natalidade, considerando-os. ..caminho amplo e fãcil à
infidelidade, conjugal e à degradação _da _moralidade".
O que se deve ressaltar, porém, é a abertura franca dos
debates e o avanço de teses e pronunciamentos de personalidades e lideranças católicas, o que, parece-me, jã não
revela rigidez ou hermet_isrno da Igreja_ no tratamC?I_lto_d<:!
assunto.
A prova, talvez a mais eloqUente des:';_a discussão aber~
ta e tolerante foi dada por um cQnçeituadQ pensador católico da atualida.de, Padre Paul-Eugén"- Charbonn_eau,
do_u_to_r_.em Teologia, filósofo e escrito(.. Numa série d_e_
cinco ãrtigos publicad_os pela Folha de S. _Paulo_, no mês
de junho deste ano__ ~e 1983, Padre Charbonnea:u_nã.Q_ill;-_
sitou em reconhecer a legitimidade de o casatrecorrer a _
meios de controle da natalidade d~fererit~S_d~Queles chl:!-mados naturais, res_umindo suas posições com a seguint~
conclusão que, a meu ver, pelo menos no plano de idéiaS,
reflete a opinião de_ampla parcela da sociedade brasileira.
(TR/5)
"'Em resUmo, é apenmrao-casal, e só a ele, que cabe escolher os meios que julga mais aptos para permitir-lhes
praticar uma paternidade responsável de fato. Afinal, dizemos que a- consciência do casal tem a primazia: ·na responsabilidade das decisões tomadas a esse respeito, ten~
do em vista que os meios de que se servirão:
I) não_ põem em jogo uma vida jã concebida;
2) respeitarão a_ dignidade dos cônjuges e- serão- ~n
formes as exigências-Ue uma união normal;
3) não ocasiona-rão _nenhum prejufzo graVe para.- ã
saúde_ dos esposos, isto _é, para seu equilíbrio bíológico e
psíquico;
4) eles serão usados, não para atender ao egoísmo,
mas com intuito de assegurar uma paternidade verdadeiramente responsável."
São -esses, em síntese, os mesmos princípios bãsicos
que me animam a reafirmar uma posição e a defender,
como justa e necessária, no atual contexto brasileiro,
uma política de planejamento familiar voluntário e universal. Uma política apoiada pelo Estado e pela sociedade e que possibilite a qualquer casal exercer, com liberdàde e responsabilidade, sua opção e seu dirdtci de ter os
filhOs que desejar.
-Dentro dessa política, sou de opinião que deverá caber
ao Estado - às institui~ões públicas Qom participação
competente nas áreas de saúde, educação e assistência
social- a obrigaÇão de criar e oferecer condições reais e
adequadas de exercício desse direito d~ casal.
Esse dever ins1it~cional- consfstfr'á, em essêi1Ciá, em ·
propiciar a uniVersalização da informação e_ do_ conhecimento específiCo sobre a questão, bem como garantir a
viabilização de acesso aos melas que permitam a paterni~
dade responsável e o planejamento familiar, dentro dos
limites que norteiam a liberdade do casal e os. preceitos
da moderna ciência mêdica.
Afinal, tenho a esperança e a certeza de que, conforme
recomendou o Documento de Decisões da Confer§ncia_
Mundial de População, das Nações Unidas, realizado
em 1974, em Bucarest, todos nós queremos evitar que

um direito - o direito de ptanejar a famíiia - que é de
todos, permaneça e se eternize, em nosso Pafs, como um
privilégio das classes economicamente mais abastadas e
favorecidas.
E a esse privilégio, realmente, eu estou 100% contra.
Acho que as classes mais favorécidas dispõem de todos
os meios, não só de informações como de ouJros, para
planejar e controlar sua na~alid~de. Ao passo que o que
nós-v-imos hoje, a pobreza gerando a pobreza, números
de filhos nascendo, como elas dizem: como Deus quer,
não. O Deus que eu imagino não quer isso. Não quer que
sejam crianças já fadadas a morrer, a serem deficientes
físicos, deficientes mentais, excepcionais, infratores,
marginai~. enfim, tudo o que pode acontecer quando são
gerados dessa fÕrma.
Não podemos, não devemos_e não queremos, portanto, conviver· Com esse privilégio paradoxal, com o fato,
hoje infelizmente inqUestionável, de que planejamento
familiar está ligado ao poder aquisitivo da população
numa correlação negativa. lst_o ê, q_uem possui melhores
Condições_._sQcio-econôrhlcas e pOde facilmente manter
uma família mais numerosa, adota o planejamento familiar e o controle da natalidade, deixando de ter os filhos
qúe podi!riil -Criar-. POr-OUtro radO, quem pouco -o-u nada
-possui e vive na mais absoluta carência por falta de informações e recursos, fica impedido de realizar o planejamCntõ farriiliar que deseja e coloca no mundo os filhos
que não deseja e não tem _condições de criar sadia e lidequãdilifiCnte.
_
_t _portan'to, contra essa discri"minação, -có_ritra es_sa- desigualdade de tratamento que eu sustento minha posição, sem receio de contra-argumentos dos que ainda
teimam em falar. de manl]llllação do povo ou de fantasiosas conspirações multinacionais visando, com solertes
propósitos geopolfticos, à esterilização erri massa da população brasileira.
Volto a dizer, concluindo, que planejamento familiar é
direito e opçãO familiar.
E ao Estado cabe, sem coações, dar garantias para o
casal exercer, em toda a plenitude, essa opção e esse di'
reito.
Eu vou interromper aqui dois minutos, porque muita
coisa dita hoje de manhã eu anotei, e gostada de lembraro principal. Nosso Ministro-chefe do EMFA dizía que
esse é um prOblema de segurança nacional, e eu escrevi
isto Estamos aqui, no meio de Parlamentares, eu queria
não fazer um apelo, apenas fazer uma colocação, porque
talvez eu esteja errada ou talvez esteja cert-a. O que eu
acho é que é um problema de segurança nacional. f: o
fato de que instituições como aLBA, instituições como-o
Projeto Rondon, do Minter, o INAE que agoi'a, é o
FAE, do MEC. o MÚBRAL, também do MEC, todas
essas:--áteãs- que tratam -dos problemas sociais deveriam
estar_ integrados, _co_ordenadas debaixo de _um órgão só,
--para· evitar- a dispersã e__a diluição de recursos e a superposição de áreas. Então, se nós não temos os recur$:OS suficientes, vamos dizer o nosso próprio Ministério de Previdência a Assistência Social, LBA e FUNABEM representam a silga AS, a assistência social do Ministério, nós
temos convênio com entidades que atuam nos mesmos
lugares, as mesmas creches conveniadas pela LBA e pela
FUNABEM, quer dizer, o pai e a mãe são os mesmoS, o
Ministério da Previdência e Assistência Social. Agora,
nós dispersamos tudo isso, quando deveria haver um irivestimento. A criança brasileira, hoje, representa um investimento.-- E é prOblema de segurança nacional traçar,
prevenir toda aquela classe que acabei de enumerar e que
não vou estar falando só no que seria ou no que serão os
brasileiro< se não for a dotado, rapidamente, uma política_ de planejamento familiar, mas política de assistência
_s_ocial_também. Não é possível que o FlNSOCIAL, Por
-exem]JlOâistT-i6ua reCursos e muitos recursos às mesmas
áreas, -áreaS que tra:iãm de alimentação. Sô para dar um
exemplo, o JNAN, do Ministério da Saúde recebe, diga·mas, 51 bilhões para levar alimento às mesmas áreas que
a Legião _Brasileira .de Assistência está levando e que o
MinistériO -da Agricultura também está leVando. Então,
se reunisse isto tudo numa Secretariã -de Estado - eQ
ilem falo em Ministério porque s.ão_capazes até de pensarem que quero ser a Ministra d.a Assistência Social mas acho que, fOsse qual fosse a instituição, ela deveria
estar vinculada, sim, ao Conselho de Segurança Nacior
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rlaf. Já" es"timos falando em explosão, e hoje, pela manhã,
se falou em fosso entre os dois Brasis - ó gnipó bem
aquinhoado e os grupos de população de baixa renda,
isto é sinal que está sendo fermentado uma convulsão social, é sinal que nós temos, o quanto antes, se já não é
tarde, de pensarmos mais na área social e deixar que os
técnicos da área económica encontrem, por eles mesmos
ou que o Espírito Santo os ilumine, uma solução para os
problemas eçonômicos do País. Não adianta, hoje, resolverem nenhum problema económico, se o da área social
não tiver uma prioridade um. Esta é minha opinião e hoje, ouvindo o Ministro falar, lembrei-me que essas
crianças que serão os homens e as mulheres de amanhã,
serão nanicas, todo mundo sabe, se nao tiverem alimentação adequada na primeira ínfância.
Quando os-clubes de futebol conseguiram do Governo5% da Loteria Esportiva, telefonei para o Presidente da
COnfederação Brasileira de Futebol, eu disse a ele: meu
amigo Giulitte CoUtinho, eu faço votos de que, daqui a
10 ou 15 anos, quanto a esses 5% que foram retirados,
praticamente, da Legião Brasileira de Assistência para o
futebol, que esse futebol tenha jogadores à altura, porque em estatura eu prevejo nanicos, prevejo homens enfraquecidos que jamais terão ocasião de trazer de novo
uma Copa do Mundo para nós.
Então, o que quero dizer, também, é que, para expandir a nossa rede de creches, cujos recursos, ontem, foram
liberados pelo BNDS, o FINSOCIAL, eu, enquanto lutava pOr esSes recursos, lançava uma grande campanha
nacional da adoção financeira de creche e, com isto, foipossível aumentar para 1 milhão o número de crianças
atendidas em creches. Em 1979, quando assumi a Legião
BraSileira de Assistência, nós atendíamos a 120 mil
crianças em creche. Temos, hoje, conveniadas e de execução di reta, cerca de 500 mil- são 480 mil crianças-,
mas posso dizer, com muito orgulho, que com I ano e
meio de campanha nacional de creches, nós atingimos- a
um milhão. Então, o que é essa campanha nacional de
creche? FQram três providêncías e que acho que para es~
sas o Espírito Santo nos iluminou. A primeira foi a de fa-zer um convênio com todas as empresas e bancos do
País, mobilizar o empresariado brasileiro; para que cada
um deles pudesse adotar uma creche indicada pela LBA,
com 30 crianças no mínimo, pagando por cada criançafmês, uma obrigação reajustável do Tesouro. No primeiro ano foi muito fácil porque a ORTN estava em 1.700
cruzeiros. Agora, jã não estão tendo tanta generosidade
porque passou a 5.400 cruzeiros a ORTN. Mas, mesmo
assim, eu costumo dizer que isto representa menos que
Utl)a dose de uísque para uma criança/mês numa crechecasu]Q da_LBA. Então. esta. ~ uma forma de campanha
- a adoçào _financeira.
A segunda foi um convênio com o BNH, no -'-s-C?ntido de
qUe, dali por diante, desde que firmamos ess_e COnvênio,
nenhum _c_onjunto habitacional terá mais a sua planta
aprovada, se nela não constar, no mínimo, uma creche
para as mães que trabalham fora, que __saiam de sol a sol,
que deixam trancadas as crianças em casa. Então, elas
precisam de um local seguro onde haja uma alimentação_
sadia, adequada, durante essas oito horas, aí recebem refeições, talvez as únicas, um acompanhamento médico
odontológiCo, um acompanhamento psicossomático
para poder detectar, em potencial, através de estimulação precoce, todo o grau de excepcionalidade trazida
por uma criança. Então, tudo isto nós oferecemos numa-·
cre_che. Daí por que o programa de completação alimentar e o programa de creche é o prioritário, repito, dá
LBA.
E, finalmente, numa homenagem toda especial ao meu
amigo Senador Lourival Baptista, qu. .. ,o dizer que foí
apresentado por S. Ex~ um projeto jã aprovado no Senado Federal e e~ tramitação pela Câmara, para que, ao
invés de multa, as empresas recebam incentivos fiscais
para terem creches nos seus locais de trabalho.
Hoje, pela manhã, achei muita graça quando liguei a
televisão no pro-grama TV-Mulher e o problema era u"m
questionárío sobre as mulheres que trabalham fora, sendo entrevistadas, e o número de empresas que não cumprem a CLT. Por que não cumprem a Consolidação das
Leis do Trabalho? Primeiro, porque a multa~ tão ridícula que é preferível pagar as multas. Então, fazem convênios. Convênios co-m 'queiri? Com entidades fantasmas ..
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Então, através de multas, haverá sempre a burla, haverã
sempre a corrupção.
Então, agradeço ao Sr. Senador Lourival Baptista por
ter tido a idéia brilhante mesmo, de sugerir, atraVés de
um projeto que apresentou quei, ·assim como as empresas
têm 5% para a -alimentação do trabalhador, 5% para o
ensino profíSsionalizante;por que não ter mais 5% para a
implantação de creches nos locais de trabalho? Acredito

que, dada a nossa situação econômica atual, o projeto
não passará na Comissão de Finanças, tal como foi man~
dado pelo nosso nobre Senador, mas acredito e tenho
certeza de que, pelo menos esses 10% assegurados de incentivos sefaln Opcíõiiais. Então, a empresa pOde dividir
ou pode optar, pode deixar de dar educação ao trabalhador ou ensino profissiorializante - preferindo a creche
- não sei como será. Mas, acho que essas três medidas
foram aquelas que, conc-omitante, tomei, eriqUãilto
aguardava, de pires nas mãos, os recursos do FINSOCfAL. Então, vamos tenninãr, lembrando que no romance O Leopardo, do italiano Giuseppe Toma:si,
Príncipe di Lampedusa, a personagem central, com toda
a sua austeridade conservadora, costumava dizer que, de
vez em quando, "é preciso mUdar ou simular mudar alguma coisa para que tudo possa ficar como está".
Pelo que pude saber, ver e sentir aqui, pela preocupação, diligência e vontade que percebo em Vossas Excelências, Senhores Senadores e Srts; tenho a mais absoluta
certeza de que não será esta a posiÇãO da presente Comissão_Parlamentar de Inquérito, em cujos resultados eu
e todos que nos seguem confiam plenamente.
Alguma coisa vai realmente mudar e teremos, enfirit,
rumos e soluções possíveis p3.ra o nossO problema demográfico e sobretudo e principàlmente para o desenvolvimento sadiO das futuras gerações brasileiras.
Muito obrigada a todos! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Antes de passar para a segunda parte do nosso trabalho, vamos ter
um intervalo de cinco minutOS", -para-uiri descanso, depois vamos à formulação de perguntas. Está suspensa a
reunião por cinco minutOs.--

(Suspende-se a reunião às 18 horas_e 10 minutos, e
reabre-se a reunião às /8 horas e 15 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Estão reabertos os trabalhos. Como primeiro orador adimplente, _o
Seil-ador LouifVã.l Baptista,- tém a palavra.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, o
dia de hoje para essa ComiSs-ão: foi extraOidinário, mes:mo porque, ouvimos pela manhã o Ministro Waldir Vasconcelos que, na verdade, fez uma belíssima exposição
que encantou a todos nós, sobre o planejamento familiar, demonstrando conhecimento__ do assunto e, podemos dizer, sob o aplauso de__todos. E, agora, à tarde, acabamos de o_uvir esta mulher extraordinária Que -é Lea
Leal. Dispenso-me de enaltecer a personalidade da ilustre Presidente da LBA, que o Brasil inteiro conhece e ad~
mira, inclusive, pelos exemplos que vem proporcionando
à frente da Legião Brasileira de Assistência- com idealismo, com capacidade empreendedora, probidade e
competência,
Sr. Presidente, eu, então; resolvi formUlar três perguntas à insigne Conferencisfa, Tendo em vista que o seu depoimento foi, na verdade, excepcional. Primeiro~ Presidente Lea Leal, ninguém ignora que aLBA estã no caminho certo, porque a tragédia brasileira pode-se resumir
no terr(vel binômiõ em que se encontra cerca de 70% da
população~ isto é, pobreza absoluta e carência generalizada, urge, naturalmente, fortalecer e proporcionar à
LBA os recursos indispensáveis à execução de seus programas básicos: creche-casulo, c-omplementação alimentar, assistência social às farriflias pobres de baixa ou nenhuma renda, inclusive, os 30 milhões menores carentes
e marginalizados, assistência aos excepcionais, o socorrõ_
aos flagelados. Ora, como a LBA somente dispõe, para
enfrentar esses gigantescos desafios, de apenas 1% do
orçamento do Ministério da Previdência e Assistência
Social, o que fazer'? A Sr' nos deu a boa notícia da con:tribuição do FINSOCIAL; mas- eu rrie firmo rieste 1%
que só tem aLBA no orçamento do Ministério -da Previdência e Assistência Social. O que fazer a fim de que a
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LBA possa enfrentar um sombrio quadro de fome, desnutrição, desemprego, sub-alimentação, calamidades
cíclicas, e- outras coisas que a LBA socorre'?
A SRA. LÉA LEAL- Agradeço ao nobre Senador as
palavras generosas, dirigidas, c_omo sempre aliás, a nossa
pessoa, mas sei que não são a mim, Léa_Leal, mas principalmente à entidade que eu represento, Legião Brasileira
de Assistência, é ela que merece o seu maior carinho e
atenção.
Quanto a sua pergunta, naturalmente que eu me questiono diariamente sobre a forma. Uns querem fontes alternativas de energia, e eu gostaria de fontes alternativas
de recursos. Esses recursos, como eu disse hã pouco aqui
conversando, quando saí do texto, acho que eles poderiam vir de_Ouüas fontes que ilão as da Previdência Social. Primeiro, para que a assistência não fosse chamada,
como_ eu já ouvi dizer, de sangria da Previdência Social.
Por que a Previdência Social tem que dar I% e à LBA e à
FUNABEM;- se a Previdência é uma crimpanhia_deseguros, aquele que contribui, recebe?
.
Agora, eu_ gostaria de es.clar.ecer neste momento, que
70% da nossa clientela é constituida de previdenci"ários,
são pessoas de um, dois, ou três saláiíos minimos, que,
em proporção ao número de filhos, ao número de dependentes, se tornam assistidas da LBA, são pessoas que, digamos, não têm condiç-ões_de colocar uma criança numa
creche, porque são caríSsimas, então batem às portas da
LBA. Excepcionais, cujas clínicas são carfssimas, não
podem ter condiç~es financeiras para isso. Então b~tem
às portas das APAES e_ das Pestalozes, que são c_onveniadas com a LBA. 30% ~o orçamento da LBA ê para o
prograrria dei assistêriciã. aos excepdon"a:is.
Então, como não me ocorre onde ê o_ mapa da mina,
digamos, onde buscar novas fontes de recursos, a única
coisa- _e uma_ vez que o jogo no Brasil ê proibido, e que
em outros países é_ a gran_de fonte de assistência social,
geradora de _empregos, geradoras de recursos para a assistência soçial_- a úni_ca idéia que me ocorre_u, foi o que
expuS aqui, a coordenação, por parte de um órgão_- _e
tenho certeza de que a assistência social que vem no reboque da previdência, que é chamada até a sangria da
previdência: se ela-estivesse incorporada a um Ministério
outro, ou talvei até à próPria área de segurança nacional, integrada com todos os outros órgãos vinculados a
ministérios da área social - repito aqui- o MEC, o
Ministério da Saúde, o MINTER, eu acredito que nesse
·bojo. já en-contra-ríainos-reCursos Suficientes e uma maneira correta de aplicar esses recursos, não indiscrimi!J.ada, como tem sido até agora. Não sei se respondi a sua
pergunta?

O SR, LOURIVAL BAPTISTA- Perfeito.
A segunàa pergunta ê a seguinte: em seu magnífico depoimento, a Sr'- delineou, .com realismo, as sombrias
p~spectivas p:l'ra o Brasil, decorrente de uma taxa média
de crescimento an_1:1at da população, da ordem de 2,49Cft:,
quando ultrapassaremos, dentro de 15 anos, os 220 milhões de habitantes, dos quais inais de 150 milhões estarão espremidos nas cidades e guetos urbanos. Nesse contexto, o Nordeste com maisde l/3 da população brasileira; cerca: de 40 milhões, creScendo a taxa de 2,9% é in~
contestavelmente O epicentro da nossa explosão demogr"áfi_ca. -consjderando-se que, nesta Regiã"o afuam óutrQS fatores _de desestabilização, geradores das crises diverSas, cujos impactos podem provocar uma explosão
social, pior do que a demográfica, quáis os resultados
práticos, a curto prazo, as dimensões de efetivo Valor de
uma política de paternidade responsável e de planejamento familiar, que constituem, como é notório, um pri~
vi\égio dos reduzidos segmentos mais abastados da população?
A SRA. LI::A LEAL- Senador Lourival Bãptista, tenho a impressão que isso foi dito aqui durante os meus

improvisos. Realmente são duas coisas que têm que ser
-trubalhadas paralelamente, o planejamento familiar, a
paternidade respo-nsável, e digamos, a polftica de assistêricia social, de hem~estú social ·propriamente dita, com
prioridade aos programas matemo-infantis. Porque isso,
eu tenho que dizer, é a nossa defesa para·o futuro, nós
podemos estar pensando em recuperar aquilo quejã está
irrecuperável.
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Eu me lembro muito bem de que o Ministro Delfim
Netto, em 1978, quando era candidato ao Governo do
Estado di São Paulo, num de seus discursos- isto está
gravado até hoje, para mim- dizia, que não adianta dar
remédios mais tarde, não adiante dar educação mais tarde, tudo tem que ser dado na primeira infância, porque
depois, as seqüelas serão irreversíveis. Muitas vezes eu
usei desse argumento, para ir atrás de recursos outros
para a Legião Brasileira de Assistência no Ministério do
Planejamento. Basei-me nesse conceito, que me pareceu
adequado à uma pessoa de sensibilidade para a área social, mas acho que os problemas econômicos são tão
sérios hoje em dia, que realmente, os nossos dirigentes
estão um pouco esquecidos da área social. E eu gostaria
que não chegássemos ao ponto que o Senhor acabou de
mencionar, a essas convUlsões sociais, juntamente com
as explosões demográficas, para eles acordarem. Tenho
medo de que seja tarde demais.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eu iría abolir esta
pergunta, porque ouvi a explanação que a Sr~ fez a respeito do assunto, mas desejei que o- dissesse com mais
produndidade.
A terceira pergunta:
Os segmentQs mais_ esd~recidos da população têm
consciência de que o objetiVo-síntese do desenvolvimento global do País deveria consentir- numa convergêrii::ia
dos escassos recursos disponíveis para a implantação de
uma política prioritária de atendimento das necessidades
relativas à alimentação, à habitação, à educação, ao emprego e bem estar das pessoas, sempre a partir das camadas mais pobres e desassistidas da população; como podefiã. o Gõverno Federal fortalecer as potencialidades da
LBA, no sentido de realizar esta polítíc:i'?Pelos diagnósticoS-indicadores mais atualizados que a
Srf-iTienci"onou- em s-eli ilustre depoimento, -o Brasil
diYide~se a"tUalõi6rite em áfeas superpovoadas e desnutridas. E áreas superpovoadas e desnutridas nas quais o
problema maior é, in-sofismavelmente, a desnutrição, cujas terríveis e irreversíveis seqUelas reduzem a capacidade
física e mental de nossas futuras gerações. Sendo essa
uma- r'ealidade inexoràvel, não- seria rilaiS lógica éoncen~
trar a qu~se totalidade dos escassos recursos orçamentários na assistência mã.terno-infantil íiilediato, ao invés
de cuidar, no momento, das políticas de planejamento
familiar'?
A SRA. LÊA LEAL_- Creio que respondi, anteriormente, essas duas políticas paralelas e concomitantes.
Lamento que o ilustre Senador não seja o·atual Ministro
do _E!a_nejamento, porque se o fora, nós, naturalmente,
teríamos superado toda.; essas dificuldades.
Q:}~R. LQURIVAL BAP_fiSTA- EU-agràâéço R V.
S' quero "dizer, nesta hora, que conhl:ço o trab-ã"iho da
LBA e dou o meu testemunho do que realiza no meu Estado, no- meu pequenino Sergipe; não -só na C3.pital, mas
no interior do me_u Estado, aLBA sempre está presente
atendendo aos carentes e aos mais necessitados. Muito
grato à ilustre Presidente Léa Leal, pelas suas respostas
à_s três pe!];1,1ntas que fiz, _confessando a minha gr~_nde satisfação pela clareza
objetividade das respostas que
deu, Ao Presidente Mário Maia, Quero mais uma vez,
felicitá-lo pela feliz idéia, e ao Relator, Almir Pinto, de
ter tràzido até aqui Léa Leal para dar esse lúcido depoimento.

e

A SRA. LÉA LEAL- Muito obrigado, ilustre Senador, Gostaria apenas de acrescentar que-o Senador falou
no seu pequeno Estado de Sergipe e eu gostaria, nesse
momento, de repetir o que ouvi~- ontem, de um repórter
que veio, justamente, do Polígono das Secas, um repórter da TV Globo, que assistiu a cenas que realmente o
abalaram de tal forma que ele não póde chegar ao término da missão. Mas, o que mais me comoveu, o que mais
me sensibilizou, foi quando ele disse que no interior desses Estados ele ouviu muitas vezes o seguinte;. "Doutor,
nOs aqui só temOs pOf ri6S"Deus no céu e a LBA na terra". Isso, realmente, é muito gratificante para todo esse
esforço que nóS todos fazemos, não só eu- sou apenas
um símbolo -de uma equipe maravílhosa --são dez mil
servidores em todo o Brasil, usando a camisa da LBA e
levando aos rincões mais long[nquos deste País, de Norte
a Sul, não só o s[mbolo, a: sigla da LBA, mas principal-
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mente aquéla mão estendida, aquilo que hoje, mais do
que talvez um recurso material, representa aquela certew
za de que eles não estão sozinhos. Muito obrigado.
O SR._ PRESIDENTE (Mário -Maia)- Com~ pala~
vra a Senadora Eunice M:íChiles. - · ---- -A SRA. EUNICE MICHILES- Eu seria qu_ase que
suspeita para falar daquilo que conheço -da LBA, pela
admiração que tenho pela sua Presidenta, porque enten~
do que Lea Leal tem sido o símbolo da capacidade de

multiplicação de recursos e quanto a isso eu gosto de
lembrar sempre um episódio: logo que _comecei a visítar
a LBA, achei que a sede era muito modesta_ e disse à Lea:
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nós precisamos de alguma coisa mais ágit, mais imediata
nesse momento. Acho que esse quadro tenebroso- que
tem sido exposto na televisão, da situação do Nordeste,
que para nós, de certo modo, é novidade, mas que provavelmente para V. S• não seja, pelo cantata quejâ tinha
co-m essa massa carente, isso apela, isso agride, a nossa
consciência cívica, no sentido de que alguma coisaprecisa se_r _((!_i_ta já;_ag_Ora, nes~e inomento, para atendimento
dessas populações.
Se nós fizéssemos uma enquete, nesse momento, no
País inteiro, e perguntássemos a todas as mulheres brasi!eiras. se elas g()stariam de ter? ou mais filhos, a resposta
sería, sem ílenhuma dúvida, cem por cento, não.
Então, o País não precisa discUtir nada, não precisa
pesquisar nada, o País precisa apenas atender a ansiedade._.a carência _dessas famílias, atender esse pedido, que
não- querem ter muitos filhos, querem ter pouc-os. Então,
que o Esfado dê a essas famílias as coiTdiçõeS de terem os
filhos livremente que desejam. EU ach-o que- isso é realmente um dever cívico, e talvez assim o mais urgente,
acho que não demanda fnais coragem, mas hoje, jâ demanda um atendimento de uma ansiedade expressa pela
população. De maneira que estamos juntas segurando
essa bandeira. Estou trabalhando no sentido de remover
os obstáculos legais, ainda em nível de legislação, que, de
alguma forma, possa impedir não só o livre acesso à propaganda, como· também até aos trabalhos cirúrgicos, em
termos de laqueadura de trompas, e de vasectomia e etc.
Essa legislação nova visa remOVer os empeCilhos legais,
para que seja uma atividade legal, para que se possa realmente paraticar amplamente o planejamento familiar, e
talvez trazer, deste modo, os recursos de apoio ao Presidente da República, no sentido de que ele sinta que-tem
esse reapaldo popular. Conquanto alguns segmentos da
população sejarii cOntra, mas ·a grande ffiaioria, eu diria
que quase 100% das mulheres, especialmente aquelas que
mais precisam, são amplamente ravorãveis.
Oe maneira que eu não teria nenhuma pergunta, apenas essas considerações, e dizer a V, Ex• Muito obrigada
pelo depoimento que trouxe à essa Casa.
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ma muito sério de tabu culturaL E isso é muito importante.
E..eu gostaria, apenas para completar, de enfatizar a
denúncia que D. Léa colocou na parte de planejamento
familiar. Quando_se vaifa_lar do planejamento familiar,
de iniciO, -eiltào temos -uma dic_otomia quase, uma necessidade de Jfl.zer uma _denúncia contra o crescimento desordenado da população, pobreza, seqilelas da pobreza,
quer dizer, esse enfoque da denúncia. E depois; a colocação das alternativas: que poderfamos fazer para resolver esse problema crítico que se apresenta?
Entre as alternativas de mudanças estruturais na política económica, na pOlítica social como um todo, temos
ui. e:ntào, essa colocação do planejamento familiar, E do
planejamento fari-liliar tambéin,· uma seqUência cÍe posicionl!mento.
Eu gostaria de chamar a atenção para o posicionamento muito importante de Dn• Léa. Esse posicionamenta democrático, nesta hora do País, de que é direito
planejar. é uma bandeira muito importante, ê um direito,
é democrático: Não é nellhuma violentação, por que não
planejar? o-·que ãs OPOsições ao planejaniento levantam?
Elas es_quçc_em Qlle isso- é um direito~ elas levantam opasições do tipo; interferir na individualidade ê _desrespeitaro indivíduo; ~nclusive nós te:mos visto isso, principalmente na posiçiio da Igreja, ao considerar que isso é um
desrespeito ao indivíduo.
~epito, é m_uito imp~rt~nte essa colocação desse direito,- achei fundamental isso. Ê um direito planejar."
O outro ponto é a democratização da informação. Isso
é muito sé-rio, ê muito importante, é fundamental nessa
campanha: democratizar a inrornlação. E colocar junto
com essa democratização da informação, como Dn• Lêa
chamou a atenção, os meios, porque democratizar só a
informação tãmbém pOde causar o tumulto, é necessário
também democratizar também os meios. Eu acho que a
chave de todo esse trabalho de planejamento, essa conscientização de derriocracia que é muito importante, e que
é muito sério nesse noSso momento atual.
E. mais uma vez parabéns a Dn• Lêa que não é uma

Lea, está na hora de trocar de casa, essa sua casa está
muito feintúi. E ela me respondeu: não, jamais, n-ãO te~
nho recursos para isso, eu não usaria d_os meus recursos
para construir uma sede melhor.
Isso me parece que dã bem a dimensão de quem é Lea
Leal e o que está faZendo ná direÇãO-da-LBA. -No momento em que se xinga tudQ e todos, a LBA é poupada
(Muito bem!), só aLBA neste País, neste momento, está
sendo poupada de críticas, quer dizer, todo mundo tem
uma palavra de louvor à LBA. Isso não se faz por acaso,
isso se faz - e- a·qui de desculpe a imodéstia ____: COm uma
intuição feminina, isso se faZ cóm a·capa:cídade de niuliiplicar. Eu lembraria aqui que se a Lea Leal tivesse qUe se
ater a esse recurso de 1%, o que, na verdade, ela teria fei~
to? Muito~ mas muitíssimo pouco·. A gente vê sempre a
LBA nas campanhas, na dedução do Imposto de Renda,
nq ..adote uma creche", enfim, são recursos extras - e
ela dizia que não sabia onde buscar recursos extras, mas
acho que-ela já buscou, jã esgotou as Jantes alternativas,
ela está querendo mais, porque, na verdade, a gente tem
sentido que ela tem buscado recursos, mas muitos recursos da sociedade, que tem contribuído de maneira, às vezes, muito generosa com aLBA nessas campanhas todas,
enfim são exibições de filmes, peças teatrais, muita coisa
que tem carreado recursos assistenciais.
Concordo inteiramente que seria necessário, neSse·
País, a criação, eu diria de um Ministério,· rriaS· ultimaA SRA. LEA LEAL- Grata pelo esclarecimento,
~;~~:~~t~;!~~e~~=~:j~~~~daatuaçãoedoconhecimente é proibido se falar em criação de MinistériO, ·mas
pelo enriquecimento ao que dito aqui. A nobre Senadora
que fosse pelo menos um departamento de assistência SoO SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a palanão estava presente no começo da minha palestra, em
cial, para que não houvesse essa superposição, os recurque eu disse que quase que é tarde demais, Todas essas
vra Dn• Léa Leal para responder as considerações da
sos são tão limitados, são tão poucos que, de repente,
providências já deveriam ter sido tomadas. Estão sendo
Deputada Rita Furtado, que também não fez perguntas.
duas entidades, dois MinistérioS-fãielldo a mesma coisa,
ainda tomadas a tempo.
A SRA. L!:A LEAL- Não fez perguntas, e é preciso
dirigindo para o mesmo lugar, enquanto que outros esQuando eu me referi a resultados a médio e longo praque apareçam adversários aqui para me cOntestar, portão sem nenhum tipo de atendimento. Estou de pleno
zo~ ~u referfª__a_rçS~Itados adot_ados através dos prograque seitador Lourival, Senadora Eunice, proferiram paacordo que se devç:ria começar, quem sabe, a falar nisso
ma.S materi:i"c):.infantis. Quer diZer; eu dei um enfoque
lavras generosíssimas a rileu respeito, e agora a Deputa~
até que a coisa aCOnteceSse. Se não fosse uln Minis~ério,
pelo menos um departamento- de assistência social.
muito maior a esses pro_gramas, que se nós, concomitanda Rita Furtado ... Eu me vejo constrangida, e atê gostaAgora, realmente, sobre planejamento familiar, acho
temente, repito, com a política do planejamento familiar,
ria que alguém fizesse alguma contestação, porque pareque ninguéin mais do que a Presidenta da LBA tem autoce assim um jogo meio combinado, principalmente entre
com fornecimento de meios, e acesso à informação, mas
ridade para falar, pelo seu cantata no dia-a-dia, exalase, também, -dermos um atendimento sadio a essa
mulheres. Mui'to obrigado,
criança, a essa mãe, nó~ teremos, a médio ~longo prazos,
mente com essa clientela, que é a clientela para quem nós
Uffi3geTaÇãOqUetod0s nós desejal-13m0s te!. De forffia ---- -O SR. PRESIDENTE-(Mãrio Maia)- Ccim-ã palaqueremos dirigir o program·a de planejamento fam.iliar.
vra o Senador Almir Pinto, Relator da Comíssã0.A sua experiência, o seu testemunho; não de ouvir dízer~-- - - quc!:àcho qUi-"nâOllá--discOidãncia- efitrC nós.
mas de ouvir, pessoalmente, dessa clientela carente a ne0 SR. PRESIDENTE (Mário Maia)_ Com a palafa
O SR. ALMIR PINTO - Dn• Lêa, a minha sina,
cessidade que tem a mulher, a necessidade que tem a
a Deputada Rita Furtad_o,_para inquirir a depoente.
como Relator, é ser o último, e quem fala por último, já
família de ter à sua disposição não só -os meios, não s.ô as
n8,o tem quase nada a dizer.
Ã -__S-RÃ. ~ITA F~R T~_Db" ~--EU não quero fazer
Eu encaminhei por es_crito a minha pergunta a Dn• LeinfOrmações, mas os meios para pfamijar a sua famílía.
Agora, só um pequena divergência ·oe-OpiniãO- aqui;
uinã -p·úguntã:QUefô também faze"rumas cOnsiderações
a, ela me responderá depois,
sobre a questão dos resultados, que, segundo entendi, V.
e cumprj111:entar a _p. Léa ~~lP_~lª----beH~im-ª exposição
A Srf me lembrou uma passagem muito interessante
S• tida dito que são a longo prãz.o. Acho que não, -acho
que roi feita aqui, ao mesmo tempo parabenizar a Co-da minha vida municipalista, roi a mesma vida que levaque dão resultados imediatos, a população naturalmente
missão po~_ te~ tidc;t __es~a_ brilhante idéia _d~ convidar umª
mosjunto_s,- eu__~ o Senador Lourival Baptista quando,
niUihef~qtiitCm-=.5e destacado no panorama nacional, à
nos idos de 1961, se não me falha a memória, realizavanão vai se estabilizar a curto prazo, mas os resultados
rr~!]fE:_9-a LBA~_!!OS ai!L_~_na !!Q~§.~dc:;_q_u~p_Q:_
se no Copacabana Palace Hotel, no Rio de Janeiro, um
são a curtíssimo prazo. Quer dizer, uma família que estademos trazer contribuição, participar. Fo.i muito irripofria fadada a ter dez filhos, com o planejamento farriílíar, - Congresso Interamericano de Municípios. E, naquela
tante a presença, o depoimento não só relativo a sua poocasião, o Presidente Juscelino Kubitschek, de saudosa
ela só terã um ou dois. Então, imediatamente surge um
memória, (ez a apresentação da sua idealizada Operação
sição ~e pla_nejamento ramiliar, mas também essa expebeneficio. Dentro de sete anos, a dcnpnda às escolas seriência magnífica à frente da LBA. Uma experiência que
Panamericana, OPA. E o Presidente começou a ler o seu
ria bastante reduzida, dentro de quinze anos, a demanda
·ao mercado de trabalho, haveria todo um alfvio. Hoje,
discurso, a ler mas no sentido que ele estava lendo, não
o Brasil todo conhece, e que é importante que ela seja
dita aos quatro ventos.
era com dificuld_ad_e_ na leitura, era porque ele não era
estava aqui fazendo uns cálculos e cheguei a uma concluPara- mlm, como também para a Senadora Michiles,
acostumado a ler discurso ... Então os assistentes, o plew
são, talvez muito superficial, de qti_e a cada hora esse País
precisa construir quatro salas de aula pelo número de
que r_epresentam_os uma â_rea carente, uma área em pronário começou a gritar: improviso! Improviso! Improviso! Aí, então, Juscelino encostou o dis.curso e saiu com
nascimentos a cada hora. b. exigir demais. 'E. muito fácil
cesso de desenVÕlvimento, toda essa experiência da LBA
ê muito importante. fnclusive a sentimos muito em nosso
um improviso brilharitíssimo.
falar, mas se nós nos dermos conta de que só no Governo do Presidente FigUeiieOo este Pais serã_acrescidO de
Estado, n_o EStadO de Rondônia, essa neCessidade_ de
A Sr• inegavelmente, lê bem, mas fala de improviso,
orientação, de participação, principalmente neste aspecmuito melhor.
dezoito milhões de brasileiros, apesar da m.ortalidade tão
to de atendimento materno-infantil. O problema alimenEssa foi a lembrança que eu tive da explanação que a
alta, é alguma coisa de fantâstico que deve apelar para a
nossa consciência cívica. ACho que·tada discussão a nível
Sr~ fez. A Sr' dizia: mas o que eu vou fazer nessa Cernista r. às vezes, nem sempre ê só uma carência da família,
são.
mas constitui' um pró'blema cultUral também, um probleteórico.- ela tem o seu lugar, ela tem o seu objetivo, mas
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Pela manhã, falou o Brigadeiro Waldir Vasconcelos,
Ministro do EMFA, e, por sinal uma encantadora conferência, que muito irá me serVir comô Relator. Eu dizia:
Dona Léa, a S• vai falar como mulher. Era isso o que lhe
dizia. A Comissão era para ouvir e praticamente nós dividimos o tempo para igual nómero de homens e de mulheres, porque o planejamento familiar é maís par a mulher. Quanto à essa democratização a que a Deputada se
referiu nós temos já batido e rebatido na questão do planejamento, evitando _.a_confJJ&ilQ_~tre planejamento e
controle:Jam_iliar._O planejamento é democrático, opcional. que é o des~fo maior do Presidente da República que
é o País ter umã política oficTã.l do planejamento fami~
liar. PolítíCia supervisionada pelo órgão maior de saúde
pública, que é o Ministério-da Saúde, pela Previdência e
Assistência Soda L E a Dona Léa falou, exatamente, não
tanto de planejamento mas aCordou aquilo que a gente
só ensina bem quando sabe a matéria e só discursa bem
quando conhece o assunto. Ela preferiu, exatamente, nos
brindar com aquela palestra sobre o problema da assis~
tência social, que é o ramo principal da Legião Brasileira
de Assistência.
Ela citou um problema da S~gurança Nacional. Na
verdade, a Segurança Nacional detecta os focos. Essa é
que é a verdade, o foco perigoso disso, daquilo ou daqui~
lo outro. Agora, quem vai dar _assistência àqueles focos ê
a Assistência Social, é a LBA. Acho que, na verdade, e~
xiste_essa superposição a que a S• se referiu. O Senador
Lourival Baptista, como Governador que foi de Sergipe,
deve se recordar. e eu fui S~:cc.etário de Saúde do meu Estado, antigamente eu chegava, por exemplo, numa cidade do Estado do Ceará, _comº_ H_apípoca, que finha três
postos de Saúde: DNERU, a CEM. campanha de combate à maláriã e o Posto de Saúde do _Estado. Mas cada
um ficava esperando pelo outro para atender; ... Não, vai
você para o Posto de Saúde do Estado: Não, vai procurar o DNERU". Então eram três e praticamente não fa~
ziam ilada porque um ficavã. esperando pelo outro. Eu
acho que hã essa superposição.
Eu anotei _quando o Senador Lourival Baptista falou
em I%, e a S• disse: eu, daqui para o fiin, direi porqüe o
Brasil é viável no ano 2050. A S• podia se esquecer, eu
até iria cobrar, mas a Sra. respondeu, exatamente, que
com a renda do FINSOCIAL, nós teremos condições de
dar uma assistência materno-infantil, aq_ nascituro, à gestante e à nu triz. Eu jã tenho dito isso aqui- o Senador
Mário Maia e o Senador Lourival Baptista sabem perfeitamente - que a su_balimentação não provoca s_ó o nanismo. A criança subalimentada, desnutrida- eu como
médico do interior já fiz alguma menção aqui a esse respeito~ médico do int~rior lá no .Ce_ará, multas e-ffiuitas
mãezinhas reclamavam, levavam a criança para uma receita qualquer e diziam: "Dr., esse menino é rude da cabeça. Ele não aprende nada, o que a professora diz quando ele chega em çasa não sabe mais. A gente ensina uma
coisa agora, e mais tarde, ele não sabe mais". E eu dizia:
.. Não, não faça isso, não açoita a criança pai'' isso, po~r
que a culpa não é propriamente dela, o que está faltando
ê sangue no cérebro para levar o oxigênio para fixar, memorizar, isso é que é ci importante. A culpa não_ é dessa
criança. "Então, é a tal história, se ó FINSOCIAL continuar, e a Legião encontrar outras Léas daqui para frente
nós estaremos com boas perspectivas da solução do
problema. Mas nós sabemos das mutações que sempre acontecem, mas até agora estamos muito bem' servidos
com a Dona Léa à frente da LBA. Não vou dizer mais
porque ela pode pensar que é uma combinata isto aqui,ninguém faz uma pergunta que ela não possa responder.
Se a Sra. está integrada dentro de um movimento, de um
trabalho em que a Sra. se doou a esse trabalho, estudou,
é socióloga, disse que não é, mas estudou Sociologia, nós
passamos por isso como se diz numa per summa capta,
numa tintura de qualquer coisa.
Eu, pelo menos, fui escolhido pelo Presidente para relator desta Comissão. Ele médico, o ViCe-Presidente, médico e eu mêdico, mas os meus conhecimentos sobre planejamento familiar são conhecimentos de um médico
provinciano. E eu tenho aproveitado muito, não vou dizer que não, e tenho lido também. Agora mesmo aproveitei esse recesso branco da Semana da Pátria e fui ao
Ceará, à minha cidade de Maranguape e fiquei lã numa
maternidade. Eu era diretor e continuo como Diretor es-
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pi ritual. Eu li quase todos os depoimentos e li marcando
e grifando tudo aquilo que poderá me interessar para o
relatório que terei q·ue fazer logo que termine, no dia 20,
a audiência dos depoentes. Mas, a gente vai ficando velho e aprendendo.
O SR. LOURJYAL BAPTISTA- Maduro.
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- É mais vivido,
porque aqui, Dona Lea, ...
A SRA. LI~.A LEAL- Nós temos um programa de
assitência aos idosos também.
O __ SR. RELATOR (Almir Pinto)- ... É o seguinte:
ninguém quer ser o _maiS Velho. Acontece, às vezes, que,
quando nós vamos instalar uma Comissão Mista do
COngresso Nacional. tem que ser eleito o Presidente e o
Vice-Presidente. Então perguntam; quem é o mais velho
para presidir? E eu digo: mais velho não tem, tem o mais
vivido, porque é um eufemismo que melhora um pouco,
deixa.- mais ou menos uma brecha para o camarada se defender mais adiante.
·
Ma.s, a Sr• falou exatamente na discriminação_do planejamento familiar e a gente vê perfeitamente, não precisa ir muito longe, e isso tem sido dito aqUi: onde se faz
planejamento no Brasil? E: no cone-sul, São Paulo, o
Centro-Sul e acabou, porque não se faz planejamento familiar no Norte e no Nordeste, estã aí a Senadora Eunice
Michiles, do Amazonas, para me corroborar; os pobres
dos barrancos dos rios Já do meu interior nã_o sabem o
quoe é isso, o que é OGINO e Knaw. Eu tinha até um
caso _aqui, de Brasília, do Gabinete da Senadora, em que
u _empregada dela ao invés de usar o medicament9 via
oral, foi usar de outra maneira. E foi o seguinte, eu fui ler
a instrução de um método e achei uma coisa interessante
que dizia o seguinte; isso, aquilo outro, a secreção é as-sim, é assado e tudo mais; e quando não compreender,
chame o instrutor. Ora, vejam, chame o instrutor! Não
dá. Por conseguinte é um negócio muito sério e está provado e comprovado por A mais B é igual a C, que a quest~o__do planejamento familiar é orientação,~ educação, é
informação derilOCrãticâ, como a Sr' falou.
Mas, isso para chegar ao povinho do nosso Norte e
Nordeste, da nossa Amazônia e do nosso Acre, da nossa
Rondônia- e do nosso Cearã, é preciso que o Governo
_ Federal utilize todos Os meios ao seu alcance, no Ministério da Saúde, os postos de saúde em convênio com os
postos ·de Saúde: nos Estados, em convênio com os Mun-icípios e os postos muniCipais, para preparar monitores
até para os distritos. Porque nós sabemos que não ê todo
-mundo, isso jã foi dito, estou repetindo para aqueles que
não estiveram aqui, quando ouvimos o Dr. Pinote; da
UNICAMP e depois o Dr. Aguinaga. O Dr. Pinote mostrou claramente o perigo do planejamento, do uso indevido de pílulas anticoncepcionais para a mulher a partir
dos 30, 35 anos, para as mulheres hipertensas, para as
mulheres com varizes. Para tudo_ isso é contra-indicada
formalmente a pílula.
Vem a questão do DIU, o DIU inativo, que causa uma
polémica, seria microabortivo. Hoje já riãõ hli ffiais esSa
questão, porque o DIU de cobre imobiliza o espermatozóide, quer na entrada, que dentro do próprio útero da
mulher. Ele imobiliza a ação do espermatozóide. É um
meio para aquelas mulheres que não podem usar a pílula
anticoncepcional. E assim, eu acho que Sua Excelência o
Senhor Presidente da República andou muito bem,
·quãndo fez constar na sua Mensagem Presidencial, de 1~
de março deste ano, a sua intenção, que eu acho patriótica, de olhar com seriedade a questão do plenejamento familiar.
Há ainda explosão demográfica, não digo no Sul do,
País, maS hã eXplosão demográfica no Noi:tee Nordeste.
Foi dito, pela manhã; que -Í.~do o país desenvolvido
tem uma taxa de crescimento de 0,8 a I%, e as taxas de 2
a mais de' 2% são de países subdesenvolvidos. Isso demonstra, exatamente, que nós precisamos cuíôar da nossa gente, educar a nossa gente, informar nossas mulhe~
res, nossos casais. Porque se fala muito em paternidade
responsável e_ irresponsãvel, mas aqui nós temos conversado, eu com o Presidente e D. Léa Leal, sobre o problema da mãe solteira, por que não se olha também a edu~
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caç-ãozinha para o pai s-olteiro? Eu a_cho mais grave o
problema do pai.do que o da mãe, porque, de regra, ê
difícil a mãe ser sedutora, quem seduz é o homem. Este
homem precisa ser educado para não estar soltando filho
uqui e acolá, como se fosse uma coisa muito natural. ~
natural fazer e nascer, mas não é natural porque ê muito
difícil criar.
Por conseguinte, D. Léa leal, não tenho nem uma
pergunta difícil, a mais difícil foi essa que eu fiz que é
uma homenagem que eu quis lhe prestar.
A SRA. LÊA LEAL- V. Ex' vai ler, eu não ...

_Q SR. RELATOR (Almir Pinto)- Foi o segllinte, ela
estava falando de_ improviso muito bem, e eu disse.
Dois "'eles" formam o nome
Da nossa Léa Leal
Reconhece para todos
A mulher excepcional
A SRA. LÉA LEAL~ Foi essa a pergunta que ele me
passou. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Volto a conce~
der a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles, para fazer considerações finais.
A SRA. EUNICE MICHILES- Eu acho, Sr. _Relator, que é nosso dever nessa Comissão, alertar o Senhor
Presidente da República para que um provável programa de plenejamento familiar no Pafs não se faça via nenhum Ministério sozinho, muito menos, entendo eu, só
pelo MiniStério da Saúde. Eu acho que esse não é um
pluno de saúde, tem que ser muito, mas muito maior e
muito mais global. Nós não poderemos desprezar o Ministério da Previdência, porque a LBA ficaria fora.
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- Eu falei na Previdência.
A SRA. EUNICE MICHILES- Siril, mas se o plano
está sendo executado e elaborado no âmbito do Ministéri_o da Saúde, vaí ficar um plano restrito a um Minis_tério. Parece-me que é muito pouco para ser fazer um
programa.
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- A partir da Secretaria de Planejamento ...
A SRA. EUNICE MICHILES - eu acho que tem
que se aproveitar muitos Ministérios, tem que ser uma
ação interministerial. Vejam bem, eu listei aqui uma série
de entidades que poderiam dar apoio: a LBA, o
MOBRAL, Clubes .de Serviços, a próPria sociedade, os
Lyons, os Rotarys, o Projeto Rondon, a Secretaria de
Saúde ...
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- Eu apenas achei
que poderia supervisionar.
A SRA. EUNICE MICHILES- Sr. Relator, eu não
estou me referindo as suas palavras. V. Ex• se sabe que,
hoje, está-Sendo elaborado no âmbito do Ministério da
Saúde. E nós teríamos que alertar, porque isso me parece
muito pouco, dessa maneira me parece que não vamos aproveitar tudo que já estã pronto, toda a estrutura disponível. Deixar õ- Ministério da Previdência de fora, como? O INPS, os atendimentos nos postos de saúde.
Realmente, entendo eu, que este plano estaria fadado ao
fracasso. Acrescentaria aqui aS Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais; os clubes de educação, os centros
sociais. É preciso que toda essa estrutura jã pronta seja
acionada, para que então possa se ter um amplo, um vasto programa de planejamento familiar. Por isso eu propus ao Presidente da República que criasse um departame-nto, uma secçç_~ariU:, que eu chamei de SEPLAF ou
DEPLAF, o nome não-Importa, seria Departamento de
P!anejãni.e"n-tõ Familiar, com uma ação ministerial que
coordenasse essa ação. Parece-me que é a única maneira
de se chegar a implantar no País um progra.ma de planejamento familiar, que possa levar exatamente às cama~
das mais carentes essas informações e os meios.
Era o alerta que, no momento, eu queria deixar.
O SR._ RELATO~ (Almir Pinto)- Há uma Ol,ltracoisa. V. Ex•, se me permite, porque V. Ex• dirigiu-se praticamente ao Relator. Nós temos que estudar bem todos
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esses pontos, para que possamos dar ao Excelentíssimo
Senhor Presldente uma idéia de como o Congresso Nacional pensa que se deva fazer o planejamento familiar
no Brasil. Eu não sou homem capaz disso tudo, tenho
dito aqui, tenho sido auxiliado, assessora_do por algumas
p~soas que têm comparecido a este __ Plenãrio, que têm
conhecimento. E creio que daí nós partiremos para um
trabalho, que não digo perfeito, mas o mais razoáVel
possível, perto da perfeição.

atê [9-~~.Ché_~uei, depois à conclusão de que bum veneno
e de que não valia à pena.
denfro da praxe adotada pela nossa COjilissão, uma
v:ez que _os legisladores que se inscreveram para fazer ar~
güição à depoente já fizeram, hã uma pessoa que não é
parlameilTa_re se_ inscreveu aqui. Trata-se da Professora
Arlete Barros, Assistente Social da LBA, a quem concedo a palavra para fazer considerações sobre o assunto ou
inquerir a depoente, se assim o desejar.

A SRA. LÉA LEAL-Sr. Presidente,semepennite,
Eu gostaria de voltar a falar um pouquínho do Ministério da Previdência e Assist_ência_ Sacia), adia_ntando q_u_e
o Minlsfro Hélio BeltrãO-vàí trazer a_qui:na sua audiência do dia 20, dados estarrecedores, inclusive de recursos
que são remanejados para o Nõrte e Nordeste através da
Previdência Social. Não podemos esquecer que o 1NAMPS tem uma área exWutiva de abrangência muito
maior do que o próprio Ministério da Saúde, inclusive
em orçamento. O Ministério da Saúde, muitas vezes é
mais -um órgão normativo, aO passo que o lNAMPS
não. Ele é que lida realmente com a gestante, é que lida
com a mãe solteira, com a -mulher grávida: Enfim, quando socorridas nos abortos é no INArvÍPS que elas ficam
internadas. Eu acho que esses subsjdios da Previdência
Social, não estou me referindo à Assistência porque a- senadora Eunice Michiles jâ colocoU a "LSA neste grupo.
Mas, realmente, ê impresciridível a participação de uma
ação integrada de vãrios órgãos do Governo. Um deles,
o Ministério·da Previdência, através do INAMPS, ou da
LBA, o MEC, que não foi dito aqui, mas o Instituto Na-cional de Assistência, para o estudante, o INAE, que
rode ser um órgão que traga muitos subsídios, e o MINTER.
A própria SUDENE tem um cadastramento quase
perfeito das regiões do Polígano da~ Secas e pode trazer
dados quantitativos imprescindíveis a um trabalho dessa
natureza. Eu estou de pleno acordo com a Senadora, em
que não é possível delegar poderes a um só Ministêrio,
na solução de _um nroblema de tamanha magnitude
como é este do planejamento familiar. Muito obrigada.

--A -SRA. ARLETE BARROS --Se a Srf Presidenta
nos permitir, falaremos aqui como a voz de base. Realmente nós _somos du<!,~ _a~sistentes sociais aqui presentes
quê tr<i.b-illhamos com estas senhoraS hoje mencionadas.
Mas antes de_ diz~-~ isso, n~s gos~aríam~s __de_ ~izç-r também aos ~min~ntes _parlame!ltares Presentes qUe estamos·
~ntusiasmadas· e, espoittaneamenfe_;__viemas otivf-la, por-q}!e?ealmenteo-dl.ll--a-d.ia a gente não pode ouvi~la com
_ laf!táesp~pta:ri.é~daàe C?~O eStamos- auvindO.hoje ·aqUi.
Iss?_porque t~~oso nos-sõ Tiabalho junto às áreas carentes e -rlào -d~-_tempo ·de ouvl(sempre·o parecer que ela emíte, principa[mente numa sitUação tão empolgante
quãOfo ·ess~r-que- estamos presenciando.
Oostaríamo~ tambêf!l de, como voz de bas~- porque
nõs tra~~lham,os !las invasõeS âQui"de Brasília e já trabii~
fhamos em váriõS Estados do Brasil coma assistentes sociãis dfl:_LBA que somos, Jaselina e eu- gostaríamos de
COIÜ!-otdar co_rri o parecer da nossa eminente Senadõra e
da nossa Presidenta ·e dos presentes que·ale"gatam o fato
de_ que deve haver uma íritegra"ção para esse trabalho.
Mas gostaríamos tambêm de lembrar que, a longo prazo; deveria fazer parte até dos currículos escolares, desde
a mais tenra_idade a criançajã deve perceber e participar
deste processa- e<;l.ucativo de levar atê elas para serem
conscientizadas as futuras adolescentes, as futuras mães
ge.~tantes, ·rfutrizes, de que o controle da natã.Üdde deve
existir. Do contrário, nós morreremos de fome, com uma
eriorine- niãssa ae rôPulaçãO -·cafenté que hós temas no
ceilfro sOCíãl da LBA e das invasões, às vez~_;_tem_os
p~rar um pouco-para pensara que vamos fazer. Nós não
temos soluÇões~ d~r ._O c\[eOtejã está quase que agredindo, porque ele tem fome, os filhos tê'm fÕ_me, as rri~es
choram e nós, às vezes, até choramos juntis~ porque rião
ternos nada; o _gue v:~ mos dar? Os_recursos são mil;tif!Jos,
e.s..c;a Pãftê d~ ãsSisiência é mínifua. Então if6s temos que
pensar no processo educativo.
Então nós gostaríamos, como voz de base, de trazer o
nosso pensamento. Deveria fazer parte dos currículos escolares e ~-s criãnças devem ser ensinadas nesse sentido.
-~
Muíto Obrigada.

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia) ~ O Senador
lourival Baptista deseja voltar a fazer uso da palavra.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eu apoio plenamente o que aqui foi PosTO pela Senadora Eunice Míchiles. Quanto ao resUltado dessas reuniões que nós temos
tido aqui nas Comissões, depois haverá a cOnclusão, e
nesta conclusão, que será apresentada, naturalmente será discuttda e tambêm poderemos incluir tudO issO queaqui foi-díto. Não pode ficar um Ministé-rio Só totriando
conta disso.
Agora depois do verso apresentado pelo iiÜstre Rela~
tor; eu me permito, dizer, Sr. Presidente, que se o planejamento familiar tivesse sido feito há 100 anos passados,
pensando nisso, eu não estaria aqui porque meu avô de
uma só mulher teve 25 filhos, e o meu pai foi o 159. En-·
tão se houvesse planejamento faniiliar eu não estaria aqui. E uma sorte para mim esta,r aqui neste meio.
Também, Sr. Presidente, senti não ter ficado hoje ao
final da palestra realizada aqui pelo Ministro Waldir
Vasconcelos, porque eu _tive que ultimar uma palestra
que fiz hoje para mulheNS - em defesa da mulher, nq
combate ao tab_agismo. E falei para cerca de lSO_m).llheres na Confederação Nacional do Comércio. Se eu tives~
se ficado aqui ~té o fim da palestra, eu iria fazer um apC>Io ao Ministro Waldir Vasconcelos- e, mandarei ama~
nhã a S. Ex._, um livrete com algumas pUblicações refe-rentes ao tabagismo. Porque um homem como S: __ E:!t•,
que fez aquela explanação que encantou a todos nós- imaginem - fumando! Depois eu o vi puxando 3 cigarros. E _eu ia ficar mas, no final, acabei saindo. Então eu
vou mandar, a publicação amanhã, para o Ministro dizendo que ele deixando _de fumar a coisa ainda seria muito mais brilhante,
·
Era só_ isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mas V. Ex•
não saiu por ele estar fumando; saiu para cumprir uma
missão: pregar a centen~s de pessoas essa sua cruzada
antitabagista da qual nós somos tambêm adeptos, por~
qut:._ fomos fumantes inveterados durante muitos anos,

q:ue

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a palavra a Sra. Léa Leal, para responder as considerações da
suü colega Arlete Barros.

A SRA. LbA LEAL- Devia haver um dispositivo
impedindo que um servidor de uma instituição se manifeStasse quando um dirigente está na situação em que estou. Porqu~-.9-~cordar ela não teria ousado ...
O SR.~ PRESiD-ENTE (Mário Maia)- Uma das car_acterísticas da nossa Comissão ê a democracia.

A SRA. LÊA LEAL O

SR~

E- a democracia mas ...

PResn:?ENTE (Mário Maia)- as bases aqui

falam __ ppr ela.
A SRA. LÉA L~AL - As bases garanto que só dã.riam os louvores como a minha eficiente é dinâmica ... a .
Dona Arlete, nossa assistente social, tem uma vivência
fantástica do problema em Mato Grosso do Sul, onde foi
diretora social; em Goiãs, e agora, aqui em Brasilia.
Realmentli, O que ela diz tem procedência. Espero que
ela nos ajude nessa cruzada que todas nós mulheres estamos empenhadas. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE ( Mário Maia) - Dona Léa
. Leal. antes de entrarmos aqui nesfe recinto tivemos no
Gabinete do Presidente do Senado da República, para
recepcioná~la. Então, naquele recinto, V. g, nos dizia
que estava temerosa de que não tivesse muita coisa a acre.<;centar aos vários-depoimentos que foram trazidos a
esta Comissão, principalmente no dia de hoje quando a
Sra. teve oportunidade de assistir ao· depoimento do ilus-
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tre Miillstro do EMFA, o Ministro Waldir Vasconcelos.
E nos acresCentava: que iria pular alguns textos porque
seriam estes textos repetitivos.
Ora, nós aqm, com a prática que temos, ouvimOs os
vários depotme-ntos, e temos verificado que os números
são inexorávei~ eles não mudam porque são números
colhidos nas fontes estatísticas por técnica e conhecimento científico. Então todos têm se valido dos mesmos números e ar)reSetltado· SeUs argunientoS: uns para fazer
consíderações gerais, outros para convencer os seus pontos de vista a favor de determinada inclinação e outros a
favor do planejamento familiar, outros ainda se baseando nos mesmos números para apresentar argumentos
contrários. Faz parte da nossa coleta de informações
pa:ra que o Senador Relator possa 1 no final dos nossos
trabalhos - estamos chegando ao dia 20 - tirar uina
conclusão e fazer uma apreciação global deste depoimento e provavelmente apresentar alguma sugestão
como contribuição do Congresso Nacional ao Poder Execu_tíyo, para que "trace, finalmente, uma polttica no
sentido de que satisfaça ao que a Comissão se propôs,
que é estudar _os problemas vinculados ao aumento po·
pulacional brasileiro. Poderia ser ent1jo que se resuma no
estudo dQ planejamento familiar. Mas V. S•, ao chegar
aqui nO recinto, começando a ler o texto que trouxe por
escrito, nos surpreendeu porque, o temor, que nos tinha
apresentado lá fora, não tinha nenhuma procedência,
porque apresentou as suas considerações sobre o assunto
-embora seja um assunto abordado por vários depoentes aqui, e repetindo os dados e até os conceitos coinci:. ·
dentes com seus pont.os de vista - mas os abordou de
uma maneira inteirameme diferente das pessoas que aqui
o abordaram, colocando o seu estHo próprio, a sua personalidade inconfundível, e o seu conhecimento da prática a abordagem do problema, que nós todos s~abemos
por'ouvtr falar. Estãmos de acordo com o Relator, quando citou aquele exemplo de Juscelino, quando abando- _
nou o texto para fazer improviso. E no intervalo eu_falei
que a Sr• se saía muito melhor quando estava falando
fora do texto, do que quando estava presa ao texto. O
texto como que lhe tolhe o raciocinio amplo, e esta exposição V. S_._ pode fazer a qualquer lugar pelo vasto conhecimento que V. S•adquiriu como especialista em assuntos de assistência _social. Como alguêm falou aqui: fala~se
mal de todos os órgãos desse Governo, mas aLBA; realmente, é um órgão poupado. Nós falamos com toda isenção, porque somos um parlamentar de oposição e
realme_nte não temas ouvido falar mal da LBA. Então
Isso é muito interessante. Nós acertamos quando, acolhendo sugestões do nobre Relator, fomM até o seu gabinete para convidá~la a depor em nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. E estamos gratificadas, po-rque verificam-os, com a sua exposição, que a LBA tem muito,
mas muita coisa mesmo a contribuir para o planejamen~
to familiar, para a estabelecimento de uma política no
sentido de que nós, daqui para diante, não estejamoS
mais improvisando a formação da nossa população, e
nem· tambêm dirigindo, mas estudando cientificamente;
e aproveitando dos conhecimentos tecnológicos que essa
cíêncí_a nos oferece, para fazer com que cresçamos com
uma população de qualidade de vida melhor do que a~
quela que nós temoúído até agora. As causas, como nós
falamos de manhã, são variadas, são causas internas e
externas, e não vamos voltar a considerar e repetir. De
- -modo qUe, nós q-Ueremos-agradeCer penhoradamente em
nome da co-missão Parlamentar de Inquérito e em nome
do Senado a presença de V. S• nesta Casa e dizer que estamOs s-empre dispostos a acolhê-la com carinho, com
respeito e com a consideração que V. S• ê merecedora
· -nesta Casa.
Estão ençerrados os trabalhos. (Palmas.)

·se

17• REUNIÃO, REALIZADA EM
20 DE SETEMBRO DE 1983

~

Aos vinte dias do mês de setembro de mil novecentos e
oitenta e três, dez horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, preselttes os Srs. Senadores M ária
Maia (Presidente), Almir Pinto (Relator), Eunice Michiles, Lourival Baptista, Passos Pôrto, Marcondes Gade-lha, João Lobo, além do Sr. Senador Moacyr Dalla,
Vice-Presidente do Senado Federal.
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Deixam de comparecer, por- motiVo juStificado, os Srs.
Senadores Claudionor Roriz, -Aderbal Jurema, Hélio
Gueiro-s- e Jaison Barreto.

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Mário Maia, declara abertos os trabalhos.
Inicialmente, o Sr. Presidente solicita ao Ministro da
Previdência e Assistência SociSI;-Dr. Hélio Beltrão que
na qualidade de depoente proceda o juramento de praxe
e, em seguida, profere sua exposição.
Durante a fase interpelatória,-tisam da palavra, ·as Srs.
Senadores Passos Pôrto, Luiz Cavalcante, Eunice MichiIes, Lourival Baptista, João Lobo, Benedito Ferreira, Al-

mir Pinto, MãriO Maia e os SI-s. Deputados Celso Sabóia
e Rachid Luiz.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráfLcas 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, ~dson Luiz Campos Ágrego, Assistente
de Comissão, lavrei a presenta Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irã à publicação.
ANEXO À ATA DA /70 REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR- -DE .INQUERITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO. AUMENTO
POPULACIONAL BRASILETR-0,. REALIZADA
EM 20 DE SETEMBRO DE 1983, DESTINADA A
OUVIR O DR. HELIO BELTRÃO, MINISTRO
DA PREVIDENCTA E ASSISTENCIA SOCIAL.
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÀO.
Presidente: Senador Mário Mala.
Relator: Senador Almir Pinto.
(Integra do Apanhamento taquigráfico.)

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- a lista de pTesença acusa o comparecimento de número regimental
para abertura dos nossos trabalhos.
Estâ é a I 1'- Reunião da Comissão Parlamentar de Inqu~rito, que investiga problemas vinculados ao aumento
populaCional brasileiro.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os noss_os trabalhos.
Encontra-se presente o Sr. Ministro Hêlio Beltrão,
para depor.
Como de praxe, a reunião serã dividida em duas etapas. Na etapa inicial o Sr. Ministro fará a sua exposição;
na segunda etapa submeter-se-à argi.iição dos Srs. Parlamentares. E, se o Sr. MinistrO permitir, a Presidência da
Comissão concederá a oportunidade de fazer perguntas
a pessoas não parlamentares.
Antes de ser concedida a palavra ao Ministro Hélio
Beltrão, a Presidência pediria a S. Ex' que fizesse o juramento de praxe.

O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO -

Juro,

como dever de consciência dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados a cargo desta ComisSã-o Parlamentar de InquéritO, que inVCstiga piOblemas vinculados
ao aumento populaciona] brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao Sr. Ministro.

O "SR. MINISTRO. HÊLIO BELTRÃO- Sr. Presidente Senador Mário Maia, Sr. -Relator, Senador Almir
Pinto, demais parlamentares componentes da Comissão,
Deputados, Senadora Eunice MichHes, ã.utciridã.des presentes, minhas Senhoras, meus Senhores:
Costumo e gosto de falar de improviso que, afiás, é
uma boa maneira de ocultar as falhas da exposição. Mas,
nesse caso, achei mais conveniente ler, porque se trata de
um assunto controvertido; um assunto delicado e acho
que o debate que certamente se seguirá nos permitirá, possivelmente.,.abordar as matérias que_escaparem da escravização do texto escrito.
·

Na discussão de assun!os dessa natur~a é freqüente a
tendência ao radicalismo, aos falsos dilemas e ao debate
em·ocional, abstrato e inconseqUente,
Registre-se, desde logo, que, nesta matéria, o Governo
brasileiro de há muito definiu sua posição. Reconhece
Cómó um direito fundamenta[ dos cidadãos o de decidir
livre e conscientemente sobre o número de filhos que de-sejam ter; e, para as~egurar o eficaz exercfcio desse direito.- Considera que cabe ao Estado o dever de facilitar-lhes
a informação honesta sobre os meios e métOdos de planejamento familiar.
Essa posíção, assumida desde 1974, na Conferência de
População de Bucareste, tem sido claramente reafirmada
pelo Governo, inclusive mediante a explicitação de diretrizes administrativas.
Nõ.que se refere ao Ministério da Previdência e Assistência Social, presentemente sob nossa responsabílidade,
tãmbêm jã existe diretriz expressa, estabelecida pelo Pre-sidente João Figueiredo, nos seguintes termos:
"O númerQ de filhos é questão de foro fntimo das
famílias e deve ser por elas decidido com inteira liberdade, Ao Estado cabe somente esclarecer os casai·s a respeito de sua faculdade de planejar o número _e a época em que desejam ter filhos. O Ministêrio
da Previdência e Assistência Social deverá assim desenvolver atividades educativas para tornar acessíveis à população informações e esclarecimentos
sobre como e o que fazer para o adequado dimensionamento da famflia."
Mais recentemente, resolveu o Presidente suscitar um
debate mais amplO do problema~ sobretudo por parte do
Congresso Nacional, com o objetivo de buscar o consenso e aumentar a área de solidariedade nas decisões que se
revelarem necessárias.
-:_l;stamos convencidos _de que esse consenso e essa solidariedade só ser-ão alcançados se adotarmos como base
para o exame do assunto:
J<:>) uma informação objetiva e honesta sobre a realidade dos a tos que configuram o problema em discussão;
--:19) uTna abordagem do tema que, construída a partir
dessa realidade, possa conduzir a decisões aceitáveis pelas vârias correntes de opinião.

Esta ilustre Comissão, em boa hora instituída, já estâ
de posse de abundante material informático e opinativo,
haurido no depoimento de pessoas altamente capacitadas. Este recinto já foi palco de amplos e aprofundados
debates que, praticamente, examinaram o assunto atê a
exaustão.
A nosso juízo, o que se torna agora necessário é esta~
belecer uma pausa no debate teórico, Cfua:Se dfri<i. Uiii.ã:trégua na guerra de palavras, a fim de permitir que as
pcissOãs que no fundo estão procurandO a mesma coisa,
uma vez convocadas a examinar objetivamente os fatos
sUbjacentes à discussão; passem a falar a mesma língua e,
afinal, descubram ·que estão do mesmo lado.
Em obediência a essa orientaçãO, não piétendeffiõSI-episa:r nem comentar aqui os argumentos ligados ao desenvolvimento econômico que, segundo alguns, seria incompatível com as elevadas taxas de crescimento demo-

grarroo.

NeJ!l examinaremos as colocações que vinculam o
problema ao superior interesse do Estado e à possível
co-rrelação entre o fator populacional, a segurança nacion~l e a ocupação dos espaços vazios.
Não ~ _que substimemos a importância dessas propo~
sições. E que, se estamos procurando uma ãrea comum
de_ ac~rdo~ não P'!rece aconselhável ressuscitar_o questiona_men!o i~_;:_vitável desses argumentos e do próprio mate_~i~l_ e_statístico em que se fundamentªm.
__
_.:\.inda que possamos eventualmente chegar a conclusões bastante semelhantes, o cam_inho_que adotaremos
não será Q mesmq. __
- A abordagem que julgamos mais apropriada está ligada a uma visão essencialmente humanística do proble-

ma.
Estamos diante de um problema extremamente delicado e complexo, que comporta uma gran-de diversidade de_
. 3:~ordagem e de opiniões.

E a realidade factual que configura esse problema realidade que não podemos desconhecer por dever de
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ofício frase:

p-oaena em sua Cssência, ser resumida eni" uma
- -

"Um número crescente de brasileiros, sobretudo
os mais pobres, estão tendo os filhos que não desejam ter."
Isto porque não sabem como evitá-los, por falta de acesso a informações, aconselhamento e recursos de que
só dispõe as pessoas de melhor renda. Isso me parece ser
o centro da questão.
O que está em jogo são direitos e valores essenciais,
para cuja preservação não ê necessário invocar o interesse superior do Estado nem as exigências do desenvolvi-mento econômico.
Estamos na verdade assistindo à inviabilização do exercício de um direito reconhe_cido como fundamental: o
direito de ~s pessoas decidirem, cosciente e responsavelmente, sobre o número de filhos que desejam ter. Tratase de matéria de sua íntima e exclusive deliberação, que
só encontra limite no respeito à vida humana, a partir da
concepção.
O que é mâis grae é que a inviabilização daquele direito, p~~ si só inadimissíve~, tem_como causa desigualdades
sociais igualmente inac_eitáveis. Efetivamente, o problema do crescimento populacional excessivo - ou dos
nascimentos não desejados- não se manifesta por igual
em todas as áreas do País. Na verdade, só é grave nas
áreas ondeja predomina agravidade mais abrangente da
pobreza; no meio rural ou nas populações urbanas marginalizadas, onde tudo mais é igualiriente grave: a subriutrição, a habitação subumana e os baixos padrões de
saúde e educação.
NO fundo, a luta contra o crescimento populacional
não desejado se inscreve no quadro mais_ amplo da luta
contra a pobreza e contra a insuficiente provisão de serviços .básicos de natureza social.
Estu situação indica que a questão parece estar muito
mais relacionada com os efeitos da má qualidade de noss-o desenvolvimento - isto é, com as desigualdades sociais ainda vigentes"""'"'"" do que com o desenvolvimento econômico em si.
Salvo melhor juízo, o que nos deve preocupar não é
propriamente o fato de que a nossa população esteja
crescendo, embora a taxas cada vez menores. O que é
realmente preocupante é que esse crescimento se venha
fazendo de forma errada, injusta e desigual, através do
aumento do número de crianças não desejadas pelos
pais; de crianças condenadas ao desamor, ao abandono e
à desnutrição. E que esse fenômeno pouco ou nada tenha
a ver com a "ocupação dos espaços vazios". Pelo contrário,_ pãn!ce estar contribuindo para agravar a oCupação dos espaços jâ superlotados e socialmente t1.TJ.sos,
especialme~te na periferia das grandes cidades.
A intervenção do Estado nessa matéria estará, assirit,
plenamente justificada na medida em que se destine a
promover a correção progressiva das _desigualdades existentes e assegurar aos mais necessitados a informação e a
assistência de que dispõem os se-gmentos mais desenvolvidos da população. Não se trata de reconhecer ao Estado o direito de programar metas matemáticas de creScimento populacional ou de impor à sociedade programas
autoritários de contenção. Trata-se, pelo contrário, de
cobrar do Poder Público o cumprimento de um dever,
indispensável ao livre exercício de um direito fundamental das pessoas.
Outra não é, em essência, a doutrina dq. "paternidade
responsável", com a qual acredito estarmos todos de acordo, e que se encontra magistralmente definida na pregação de Paulo VI, em sua encíclica Populorum Progressio, quando afirma:
-"É certo que os poderes públicos, nos limites de
s_ua competência, podem intervir, promovendo uma
informação apropriada e tomando medidas aptas,
contanto que sejam conforme as leis da moral e respeitem a justa liberdade dos cônjuges".

II

Não obstante as falhas e insufLciências, decorrentes
sobretudo de sua grande dimensão e abrangente responsabilidade, o conjunto de órgãos sob a direção do MPAS~
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constitui indiscutivelmente a maior frente de cantata do
Governo Federal na área social.
o Sistema de Previdência social cobre hoje 87% da população brasileira, isto é, 105 mllhões de pessoas, realiza

500 milhões de atendimentos médicos po{ano e despende 24 bilhões de cruzeiros por dia útil em benefícios em
dinheiro e serviços médicos e assistenciaiS de toda patureza.
Os depoimentos que recolhemos no trato diário com a
população previdenciâria denunciam uma crescente
pressão Sobre os órgãos· do sistema, exerci?a pelos _que
procuram informações, drienta~o e _med1das efet1vas
q ue lhes permitam evitar filhos mdese]ados.
Não podemos fechar _os olhos nem cruzar os bra'tos
ante uma realidade humana e dramática que é do con ecimento diário de qualquer mêdico, a tendente, assitente
social ou pessoa que esteja em conta to com a população
mais necessítada.
Essa situa_ção se revela principalmente nos seguintes
fatos:
a) a expansão incessante do número de mães, casadas
ou solteiras escravizadas a dever nem sempre exeqUível
de prover o sustento dos filhos que não desejaram;
b) a freqUente irresponsabilidade e ausência do pai,
muitas vezes com relação a filhos de diferentes- mãeS;'
c) a ascensão vertlcãl da prática do aborto como solução extrema e desesperada, quase sempre resultante da
falta de assistência e de aconselhamento oportunos;
d) os numerosos atendimentos decorrentes de abortos
e intervenções cirúrgicas mal sucedidas~ e do uso indiscriminido de contraceptivoS, utilizados abundante e desordenadamente, sem indicação apropriada nem assistência médica satisfatória;
e) o aumento do número de menores abandonados,
carentes ou marginalizados.
Essa situação deplorável é detectada diariamente nos
nossos postos de atendimento e repercute diretamente
nas entidades assistenclais do Ministério: na LBA.__na
FUNABEM e, muito especialmente, no INAMPS. A
LBA por-ter a seu cargo o atendimento do menor carente
em geral e a complementação alimentar de crianças, gestantes e_ nutrizes; a FUNABEM por ter sob sua atenção
os problemas ligados à adolescência carente e ao menor
desassistido ou em situação irregular; ambas consumiil.--=do um total de Cr$ 107 milhões em 1983.
Quanto ao INAMPS, tem a responsabilidade do atendimento, direto e 1ildireto, a 2,4 milhões de partos poí
ano, dos quais, em 1982, 35% corresponderam a cesarianas, em número de 840 m"il.
Observe-se que o INAMPS atendeu, ainda naquele
ano, a cerca-de 300 mil intercorrências obstétricas decorrentes de abortos provocados. Segundo a opinião técnica;esse dado indicaria que foram praticados mais de um
milhão de abortos clandestinos no País em 1982. Esse
impresionante número deve,_ no entanto, ser examinado
com cautela, dada a natural dificuldade em se obter informações confiáveis sobre o assunto. Afinal, são abortos clandestinos.
Outra observação importante diz respeito ao núinei-o
de ligações tubárias que vêm sendo feitas nos serviços
médicos previdenciários. Além de 19 mil procedimentos
específicos registrados em 1982, admitem os órgãos especializados do INAMPS que, das 849 mil cesarianas realizadas, pelo menos 20 a 25% tenham sido acompanhadas
de ligações tubãfías. Isso nos dará um total d.~ ligaduras
superior a 200.000.
O custo de todos esses procedimentos deverá ultrapassar Cr$ 120 bilhões, em 1983.

lll
Em face desse quadro, cabe indagar até onde deverá ir
a interferência do Estado, no cumprimento da orientação adotada pelo Governo Qu_que vier a ser ãdotada.
a) até assegurar a informação nece~sâria à decisão,
s_obretudo a dos mais necessitados?
b) atê colocar à disposição destes os instrumentos capazes de conferir eficácia à decisão?
c) nesse caso, que instrumentos'? Deverá limitar-se a
informar com precisão os processos admitldõs como naturais e aceitáveis pela Igreja? Deverá propiciar os ins-

trument9s que estão na zona ci~zenta entre contraceptiVos e abortivos?
. A -essas-Til-dagações proporiam os, para exame desta -i~
lustre-cOmiSSãO~ as seguintes respostas:
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urbanos e os rurais, gue, não sendo contribuintes da Previdência Sç:tcial, es_tã() hoje submetidos a um regime legal
i-nsat_isf~t~óri9, s~j!l quanto aos benefícios em dinheiro,
seja quantO à prestação de serviços médicos. A medida
deverá, segundo esperamos, contribuir de forma substancial para a fixação do_ homem no campo.
V

I) Parece-nos fora de dúvida que o Governo deve
proporcíõrlãt a mais· completa, pormenorizada e honesta
informação sobre os meios anticoncepcionais existentes.
Essa iÕfôfiTiilçâõ-deve indu ir obrigatoriamente aS vailtagen-s-e fiSCo-s de Cãàii. um-ôeS:Seúneios; com fndicaÇão-exEm aditamento- às repercussões já comentadas sobre
pi-i!sSã-dos que só podem ser utilizados por indicação méas atividades_ de Assistência Médica e Social, é impresdicü, reSsaltando ainda, para conhecimento da maioria
cindível analisar, neste depoimento, as relações entre 0
da população católica, quais os procedimentos _que a Icomportamento demográfico brasileiro e o equilíbrio
gteja aceita como válidOs e quais os que considera inadtécnico-atuarial _do Sistema de Seguro Social, especialmissívels.-tTtente qUaflti:dt s·ua capacidade de fazer face, ao longo
-2) Seria muito útil que, em complemento à oriendos anos, ao pagamento dos benefícios em dinheiro a
taçãO-direta e ao aconselhamento mêdico, a informação
cargo do INPS, que correspondem a mais de 70% do toa que se refere 0 item anterior fosse traduzida, sob a otal de dispêndios do Sistema. Estão aqui, também, à dis-rientação da.GaY.erno, em cartilhas e outros documentos
posição dos debatedores as autoridades que no Minissemelhantes, para distri_buição aos interessados.
tério se incumbem desse aspecto atuarial; além do Secre3) Na medida de suas disponibilidades, poderia o Estário de Assistência Socíal, estão aqui o Presidente do
tado, através de seus servi~os de saúde, propiciar aos inConselho Atuarial, o Secretário de Estatfstica e Atuária,
teressados melhores condições de acesso aos anticoncepem suma, estão aqui aqueles envolvidos no problema
clonais modernos, especialmente para os beneficiários de
para esclarecimentos complementares.
E fundamental, nessa análise, a evolução da relação
menor ·renda, sob advertência e aconselhamento mêdico.
Essa facilidade não se estenderia aos contraceptivos que,
entre a população a_t[va e a_ in?-tiva, o comportamento
se&llndo- o ITtelhor critêrio cieritífi"co, se caiactefiZaSsem
das taxas médias anuais de crescimento e a evolução da
nitidamente como abortivos.
composição etária da população.
4) Os serviços de saúde previdenciários, integrados
o Brasil tem hoje cerca de 128 milhões de habitantes.
cada vez mais à rede estadual e municipal de atendimenA taxa média anual de crescimento populacional vem deto primário, regulamentariam, com observância dos
'Clinando constantemente desde a década de 1950-60,
princípios ditados pela ética médica, os casos de in_diquando foi de 2,99% até atingir a 2,49% na dêcada de
caçào cirúrgica para ligadura de trompas, exigida em
1970 a 1980. As taxas de fecundidade também vêm dequalquer hip§!_~e_ a _au~o~izaç_ão -~xp_~essa dos _inte!_~ss~crescendo, passa11_do de 5,70 em 1970 para 4,19 em 1980.
do.~. - ----- - --- --- -COntinuam os movimentos migratórios internos no
5) As medidas acima preconizadas devem estar insesentido rural-urbano, constituindo, hoje, a população
ridas no quadro mais amplo de uma política social e de
urbana mais de 2/3 da população atual, quadro diame·
saúde, que contemple, estimule e respeite a participação
tralmente oposto ao de 40 anos atrás, quando a popuda comunidade na solução 'de seus problemas.
lação rural é que rept'esentava 2/3 do total. A taxa de re_______ _§}_As en!ldad~__ Jlrivaçi_ru:_g~@j~_Jüu~m _I_!Q_ça_I_!!P_q ____ -cundidade no meio urbano é metade da que prevalece no
do planejamento familiar deverão comprometer-se a obmeio rural.
servar procedimentos condizentes com os preceitos aciRessalvada a precariedade inerente aos exercícios estatísticos, as projeções da população e da taxa média ama enunciados, ficando esse compromisso sujeito à fiscalização do Estado.
nua\ de crescimento para os próximos 35 anos- perío
do que interessa de perto à Previdência, por relacionar-se
IV
com a aposentadoria por tempo de serviço - indicam
o MPAS. através de seus órgãos operacionais, espe·
que atingiremos o ano 2.000 com cerca de 180 milhões de
cialmente 0 INAMPS, aLBA, a FUNABEM e a CEME
habitantes e uma taxa de crescimento de 1,79%, e o ano
--CeJ'lil:ai di Medicamentos_ está preparado para dar
2.020 Com-234 milhões e uma taxa de 1,2% (Vide Quadro
cumprimento às conclusões que vierem a resultar do
I, anexo).
amplo debate que ora se realiza sobre 0 assunto.
Outra observação relevante para a Previdência Social
Essa tarefa será grandemente beneficiada pelas proé o aumento constante_da expectativa de vida no Brasil,
fundas transformações que estamos introduzindo nas acom o conseqUente envelhecimento da população.
Em 1950, nossaS crianças, na faixa- de O a 14 anos, retividades do INAMPS, em conseqUência do Plano de
Reorientação dl;l Assistência à Saúde, proposto pelo COpresentavam 42,0-2% da populaçãO total, enquanto que a
NASP. Merece referência especial a crescente integração
faixa de mais de 65 anos representava 2,45%.-Em 1980, o
das unidades locais do INAMPS com os postos, centros
primeiro grupo havia caído para 37,72% da população
e outras unidades de-saúde, com 0 objetivo de assegurar
total, enquanto os idosos subiam para 4,04%. No ano
2.000, as crianças até 15 anos deverão representar
0 funcionamento eficaz de uma rede de atenção pri31,75% do total e os de mais de 65 anos, 5,41%. Finalmária, p_eriférica, hierarquizada e regionalizada, a nível
It)~al, caPaz -~e__ propiciar 0 cantata direto e sistemátiCo
mente, os percentuais projetados para o ano 2.020 serão,
respectivamente, 25,71 e 8.08. o-mais importante, no en~
- dos pro-fisSion-ais -de saúde com a população a atender,
previdenciária ou não. Estamos nos integrando com os
tanto, ê que o grupo em idade ativa, de 15 a 64 anos,
postos de saúde estaduais e municipais.
manteve, entre 1950 e 1980, praticamente a mesma partiE precisamente nesse nível periférico de atendimento
cipação no totai, tendo subido apenas de 55,53% para
primário que se estabelece objetivamente a desejada re58.24%, Mas, a partir de 1980, as projeções indicam um
laçã.9 mêdic_fl_:JL<J._Qente, S§ ~ss.im__~â- possível propiciai,
rápido crescimento, _devendo o grupo em idade ativa ano momentõ oPortuno, -informação, a orientação, 0 a:.:
tingir 62,84% do total no ano 2,000, de 66,21% no ano
conselhamento e os meios necessários para,instrlj.m(mtar
2.020 (Vide Quadro II, anexo).
a decisão dos interessados.
Essas infOrmações e projeções são muito importantes
para a economia-. em geral, e para a Previdência Social,
Além dessas transformações, ora em fase de progressiem particular. Significam, essencialmente, que o maior
problema não se Situa na relação desfavorável entre ativa implantação no INAMPS, uma importante medida
poderá vir a contribuir, no futUfO; Para -o -êx"ito dos obje~
vos e inativos, pelo menos até 2030, mas n-a área de getivos pretendidos.
ração de empregos para essa massa ativa emergente, caTrata-se de anteprojeto de lei, ora em fase acelerada de
paz, se bem absorvida, de proporcionar considerável aoelaboração no Ministério, que tivemos ocasião de anuomenta de produção, fazendo desaparecer, praticamente,
ciar na palestra P!Onunciada no dia 1"_ do corrente na Esa carga excepcional sobre os ativos dos períodos, ante~
cola Superior de Guerra. O anteprojeto refere-se ao ariores, representada' pela classe de menores de 14 anos,
perfeiçoamentO do Sistema de Previdência Social Rural.
que ascendia, como dissemos, em 1950, a 42% do total.
Por outras palavras, em condições económicas estáveis,
Se aprovado pelo Presidente da República e, subseqiientemente, pelo Congresso Nacional, serão sensivelmente
a Previdência Social disporá de condições satisfatóiias
para atender à massa crescente de velhos, cujo aumento
reduzidas as difel-enças existentes entre Os ti3balhado"res

a
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percentual ê inferior, aprOximadamente, a rrietade do
crescimento percentual dos ativos sobre a população global. Observa-se pela análise das tendências posteriores a
2020 que a situação se modifica no período seguinte,
para o que haverã tempo de se tomar as medidas neces-

sárias.
VI
Meus Senhores, _o desenvolvimento constitui entre nós
aspiração generalizada e poderosa fonte de motivação_.
Por instinto de conservação, o brasileiro rejeita qualquer

Substituição da figura do Estado centralizador, onipotcnte, oniscicnte, planejador e uniformizante pela ampla
liberação, expansão e descentralização das manifestações e decisões, condição essenCial de desenvolvimento
deste Ppaís imenso e pleno de diversidade. E, afinal, a
-corajosa determinação de extirpar defiriitivamente de
nossa vida polític-a e administrativa a doença crônica da
Centralização, que, ao longo de nossa história, vem incessantemente minando as energias nacionais e impedind_o ~ p_]ena r~lização dos ideais de felicidade e bem-estar
de nosso povo. (Muito bem!)

tipo de estagnação ou recessão.
Nossas aspirações de desenvolvimento estão, entretanto, ca-da vez mais vinculadas a um claro desejo de transformação. Já não nos contentamos com aspiraÇões
quantitativas. QUeremos igua~mente a transformação
qualitativa. Desejamos um Brasil_ que seja não apenas
globalmente mais rico, maS- também sOcialm_ente rnais
justo e menos desigual.
Tornou-se política e socialmente inaceitável neste País
qualquer concepção de desenvolvimento _que transfira
para um futuro distante e _indefinido o objetivó de redução das desigualdades de renda, regionais e pessoais.
A eqüidade_e o progresso so-cial já não podem ser encarados como subproduto ou decorrência automática do desenvolvimento económiCo. Entre eles nã_o existe incompatibilidade nem subordinação; mas, pelo contrário, simultaneida-de e iillerdependência. De fato, _constituem
verso e reverso da mesma moeda.
Na verdade, só existe tiiit-desenvolvimento digno desse
nome. É o desenvolvimento do próprio homem, valorizado pelo conhecimento, pela saúde e pela experiência.
Nestas condições, o que- iiOs tem faltado, data venia,
não é propriamente uma "política demográfica". E a
prática coerente e continuada de uma con_cepção de desenvolvimento integrado, que tenha o homem como _figura central. Ê a substituição" de uma postura inconscientemente aêtica·e matcrialís(a Por'Uma con·cêp-Ção âe
des_envolvimento deliberadamente étíca e humanista. ~a

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR.)

QUADRO I
Ano

População

Taxa de
crescimento
(%)

Taxa média
anual no
período

(%)
1950
1960
1970
1980

5[944397
70070457
93139037
I I9070865

34,9
32,8
27,8

2,99
2,89
2,49

Projeções 1990
2000
2010
2020

I5036784I
I79486530
207453526
2338I6990

~

26,3
19,4
I5,6

12.7

2,36
I,79
I,46
I,20

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR.)

QUADRO II
Pre,·isào

Observações
Grupo
Etário

I950

1%0

1970

1980

1990

2000

2010

2020

O a 14
I5 a 64
65 e mais

42,02
55,53
2,45

43,60
53,5I
2,89

42,25
54,3I
3,44

37,72
58,24
4,04

35,72
60,I2
4,64

3[,75
62,84
5,4I

28,[9
65,52
6,29

21,71
66,2I
8,08

O SR. PRESIDENTE (Mário Mala)- A -MesadaTa
um intervalo de 5 (cincorminutos para descãnso, e nesse
espaço de tempo vai pedir ao Secretário para cOrrer a: liSta de inscríção, a fim de que. os Srs._ Parlamentares e pessoas que desejam inquirir a·
Ministro, se íllscrevaln.
Está suspensa a reunião por 5 (cinco) minutos.

sr.

(Suspende-se a reunião às 10 horas e 40 minutos,
reabrindo às 10 horas e 45- minutos.)
O SR. PRESIDENTE "(Mário Maia)- Está'reabertaa reunião.
Concedo a palavra à Senadora Eunice Michiles, para
inquirir o Sr. MinistrO.
· A SRA. EUNICE MICHILES- Sr. Miriistro Hélio
Beltrã9, em primeiro lugar, gostaria de congratular-me
com V. Ex• pelo seu _depoimento nesta manhã, porque
traduz, em números, toda a nossa realidade, a perspectiva do no-sso futuro, mas nos dã consciêrrcia de que realmente temos uma urgente necessidade de propiciar àqueles, especialmente os mais desatendidos pela sorte, as
condições para exercitarem os direitos'fundamental e hu~
mano de terem os filhos que desejam.
Gostaria_de perguntar a V. Ex~ o seguinte:- sabeinoS
que dentre o elenco de medidas, para que se exercite um
planejamento familiar, estaria a Iaqueadura de trompas,
estaria a vasectomia. Temos alguns dados que dizem que

metãde dos leigos obstétri~oS- são ocupados hOje, pÕr ~e
qaelas de aborto m?l sucedidos. E mais ainda, que meta1de do plasma, metade do sangue, também, é consumido
por esses abortos. Então, agente entende que essa é uma
fntercorrêricia altamente- cuStosa para o Estado. Então,
me parece que, de início, se deveria partir por tentar eVí~
ta r, diminuir ou minimizar- ao rriâximo- o núrilero de
-abortos praticados no Brasil. V. Ex• citou l milhão, e eu
tenho outras estatísticas, inclusive da Organização Mundial de Saúde, muito maiol'_es, mas como V. Ex~ disse,
-eles sâ.o clandestinOs e nâ.o dá para saber ao cert_Q_, pprém
esse é o número mais baixo.
Mas eu perguntaria:·essas vasectomias e laqueaduras
deveriam, no meu entender, ser feitas e assumidas pela
Previdência e não se poderia dizer que isso aumentaria
os seus c_ustos, uma vez que me parece que o custo de um
aborto é significativamente -máis alto. Além do que, também evitaria-os nascimentos em grande quantidade, que
também representam um custo alto para a Previdência,
-como V. -Ex• veria," então; o atendimento jã, não para
d"a."qui a muifo tempo, mas de imediato, que a Previdência assumiss-e- claro que dentrO de todo crivo médico e
da ética médica, ~peitada a decisão do casal, enfim,
atendidas todas_essas circunstânciaS- que o casal fosse
atendido em vasectomiã e laqueadura de trompas, que
hoje é manifestação de muitos casais, para que PosSam
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resolver, definitivamente, o seu problema, qUando não
querem mais te{ filhos.
O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO - Em primeiro lugar, devo concordar, como de costume, concordo, com a S_enadora Eunice Michiles, quanto à colo~
cilÇão de custos 'financeirOs. -Embora eu considere que
em matéria dessa natureza o custo não é de aspecto predominante.
Quero dizer que, na minha exposição, inclui uma pro~
posição concreta, redigida nos seguintes termos: A exposiç!o _qu_e acab~!- ~~_!:r
"Os ser:...i.ços:d~ saúde previdenciários, integrados
cada vez._ mais à rede estadual e municipal de atendimento primáríó,~regulallJ.entariam com observância
dos princípios--ditados pela ética médica - vamos
-precisar da_contribuição dos médicos- os casos de
indicação cirúrgica para ligadura de trompas, exigidas em qualquer hipótese autOrização dos interessados". Estamos admitindo ligaduras de trompas feitas às expensas _da Previdência. A regulamentação
disso, eiltÍ'dantO,- acho que exige uma contribuição
de médicos. Acho que está faltando_ainda alguma
coisa para que esse assUnto fique inteiramente-claro.
A SRA. EUNICE MICHILES - Sr. Ministro; nós
sabemos que a legislação vigente não permite e considera, inclusive, mutilação. Quando se faz, se faz dentro de

tºdª_ymarotina. EnfilJl__ ~tã se fazendo de conta, porque, na verdade, nós vemos que, de um procedimento
norma_!, a--inulher engravida para fazer cesária, para fazer leaqueadu~a de ,tromp~, quando seria muitíssimo
mais barato, mais fácil, com muito menos riscos que a
mulher fizesse essa minicirurgia, que se faz hoje para ligadura de trompas e vasectomia. De maneira que, não é
dentro desse processo que eu me refiro, que a Previdêncià ja vem fazendo; tradicioQ.almente com toda uma róti~
na, para esconder um procedimento que, na verdade, é
considerado, ainda uma mutilação, a não ser dentro de
determinad'as _circunstâncias. Eu gostaria que iSso fosse,
num_-16que ahcrto de de_clsão do casal e aprovado pelo
médico, e ·se fí.iesSe isso sem nenhuma burocracia, que é
um assunto do qual V. Ex• entende muito. Que se fizesse
isso: Jegalme'nte, dentro do procedimento rotineiro da
própria Previdência.

e

O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Eu próprio.
admito que está havendo um faz de conta, quando mencii:ino, expressiinente, na minha exposição que, segundo
.os.Jnédicos do _JNAJ\tt:PS, dessas cesarianas,_uma_grand_e
quantidade estâ Seridõ feita apenas para ligadura de
trompas, o que confirma o que disse a Senadora. E esse
tipo de programa nós temos que abordar e podemos ir
até à modificação da legislação.
Acho, por outro lado, que há um maior problema que
ap~~cede a esse. Eu não subscreveria i!lteiramente a sua
declaração de que a mulher se engravida só para poder
fazer a ligadura de trompas.
A SRA. EUNICE MICHILES- Mas saiba, Sr. IVIInistro, que a mulher se _engravida só para poder fazer a
ligadura de trompas. Existem muitos casos assim.
O S~R. MINISTRO HÊCLIO BELTRÁO- Na realidade, ela se engravida sem querer. EntãO_, voltamos sem~
pre ao problema da orientação prévia, essa é a grande solução, é- a solução fundamental e prévia que vai reduzir
muito as estatís_ticas todas, inclusive (f faz de conta.
Enião, uma vez assegurada essa informação honesta e
oportuna, as mulheres não se engravidarão, não é! Entretanto, existem, não hã dúVida nenhuma, a invocação
de uma gravidez de riscos para justificar uma ligadura de
trompas, e aí também se faz um faz-de-conta, inclusive
extrai-se atas e :S_e manda para os conselhos médicos, etc.
Mas, na realidade, tudo se passa, como se realmente fosse uma gravidez de risco. Acho que para ficar de acordo
com a disposição-da lei.
Acho que isso é um tipo de assunto que a S~gestão sua,
comO de outros, deve ficar ainda para comissões que devem ser instituídas no Governo, imediatamente. Quando
falo regulamentaria, não é uma tentativa de adiamento, é
uma tentativa de operacionalidade. Eu mencionei o a$~
sunto que igualmente me preocupa.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Conced_o a pa~
lavra ao inscrito seguinte, para inquirir o Sr. Ministro, o
ilustre Senador Pass.o~_Pórto._

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, Sr. Ministro HCiio Beltrão. Inicialmente, as minhas congratulações, Sr. Ministro, pela magnífica exposição de V. Ex'
Acho que ela poderia até se constituir no relatório fi(l_al.
desta Comissão Parlamentar de Inquérito pela sua
abrangência, pela sua forma humanística e pela sua forma sobretudo democráfica de enCarar o problema do
plancjamcnto familiar no Brasil. Acho que V, Ex' interpretou, de uma.certa forma, as asp-irã.Ções de todos ilós.
Lembrava-me, ao longo de sua_ exposição, como é anti·
go, no Brasil, as preocupações com o planejamento fami·
lia r. Lembro·me bem que Otávio Manga beira, Governa·
dor da Bahia, num daqueles congressosjuridicos realiza·
dos em Salvador, ele pedía naquela época aos juristasnaquela época se pedia aos juristas e não aos socíólogos
e homens que estudam a Demografia e tantos especialis·
tas que têm hoje em população- uma forma dc:._s~ con·
trolur e planejur a família, sobretudo, os mais pobres.
Porque, enquanto as famílias ricas mantinham filhos até
o número de três, justamente as maiores proles eram a·
quelas das mais pobres, em condições de.sobreviv~:ncia.
Mas, Sr. Ministro, observo que toda a política, sobre·
tudo a médica, no Brasil, ela se baseia no controle e na
fnfcirmação sobre o planejamento familiar, sobre a mu·
lher, S'obre a matriz, a, mulher, esquecendo de que ho·
mem, para mim, seria um instrumento rnlli(ô importante
no controle da natalidade. O homem, sobretudo no Nor·
deste- essa, a observação de todos nós que somos polí·
ticos na Região -de que há homens com várias mulheres. Homens que têm to, 12 mulheres até e com "todas
elas reproduzindo. Por que não se faz a esteriliz_ãção
masculína? Esta a pergunta que faço a V. Ex•, orientan·
do, inclusive. Quem sabe não haveria reçursos médicos,
hoje, para se fazer controle do homem. Porque aquilo
que V._ Ex• chama de maternidade indesejada, a mul]]._er,
coitada, não sei nem se é indesejada. Ela é fecundada ao
longo do tempo numa proliferaÇão incrível e toda ela
tem como origem o homem, Este, sim é que perguntaria
a V. Ex', s_e com ele não haveria uma forma de controle
através da sua esterilização.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a paM
lavra ao Sr. Ministro Hélio Beltrão.
O SR. MINISTRO Hi';LIO BELTRÃO -.Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao ilustre Senador
Passos Pôrto as generosas referênCias que fez à minha ex·
posição.
Em segundo lugar, estou de acordo com S. _EK• em
condenar a irresponsabilidade do homem, como estã ex·
pressamente mencionada na exposição, inclusive, essa
referência à irresponsabilidade, à ausência do pai com
relacão a filhos de mães diferentes~ f: exatamente isso. ~
uma irresponsabílídade total e muito rreqüente.
Entretanto, não sou partidário de soluções autoritárias. Acho que o Senador também não ê autoritár_iO.
Não sou partidário do _qüe se praticou· em alguns países
da Ásia de uma imposição de vasectomia, de uma imposição de esterilização masculina. E como não sou partidário disso, então, nós cairemos num problema difícil. É
corrigir a irresponsabTiidade por decreto. Vai ser muito
difícil. Acho que as mulheres, o que elas têm de diferente
do homem, neste particular, é que elas ficam co"m o
problema e o homem se evade do problema. Então, a
mulher vai bater ilos nossos ambulatórios. O homem va·
mos ter que caçá-lo por ai, muitas vezes sem saber quem
é ou quase sempre sem saber _que-m ê.
Então, é um caso filosoficamente difícil de resolvçr,
Democraticamente, muito difícil de resolver~s_e ~ opera·
ciomilffiente é impossível. 1:. uma sugestão respeitável
que po-de ficar anotada, mas eu teria essas o_bservaçõ~s a
fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mári.o Maia)- Co-ncedo a pa·
lavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Ministro, vou a·
bordar um caso, particularfssimo, mas nem por isso de
menor importância. Pai solteiro - não têm nenhuma
significação estas duas palavras, neste nosso universo de
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machões. Quer dizer, eu com 70 anos já não posso apregonr que sou um machão. Afinal, já lá se vão os tempos
do_Pªtriarca Noé que foi pai aos 500 anos de idade. Mas,
nu verdade_, é até.um título de glória, de vaidade para os
Jovens que são pais solteiros, peJo menos para aqueles
menos responsáveis com a sociedade. No entanto, mãe
solteira, eis um drama em duas palavras: um drama dos
maí!rpungentes. Então, a meu ver, essa questão de filhos
da mãe solteira é um problema que diz respeito senão exclusivamente, mas preponderantemente a elas, já que n6s
tCmos a liberd3.de de ter os filhos que quisdnlos sem nenhum ônus: e elas têm a obrigação de criâ·los sejam ad·
vindos pela- via matrimonial ou não.
Então, pergunto: V. Ex' conhece alguma estatísticae esta é a ininha única pergunta - é que eu tenho esta
curiosidade já há bastante tempo e não vi ainda resposta
em parte alguma~ V. Ex• conhece alguma estatistica de filhos de mães solteiras no Brasil?
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia}__=- Com a palavtá o Sr. Ministro Hélio Breltrào.
O SR. MINISTRO HtLIO BELTRÃO - No meu
Ministério não hã mecanismos de registro de filhos de
mães- solteiras. Não é uma apui'ação que se faz e tOda
tendência, aliás, brasileira é no sentido de não revelar a i·
legitímidade do filho. Hoje, não consta nem nas certi·
dões. De modo que não temos condições de responder
com estatísticas no Ministério. Não- sei se- o IBGE che·
gou a esta perfeição, mas não creio. Inclusive, porque
não é fácil. Estatística de pai so_lteiro, muito menos; esta
é ainda mais fugaz e difícil. Não temos, porque atendemos aos partos e o conceito da Previdência Social não é
um con_ceito_."
O SR. PASSOS PORTO- ~um registro através da
Legião.
O SR. MINISTRO (Hélio Beltrão)- Nós estamos facilitando o registro daqueles que não se registraram. A
LBA vem desenvolvendo, já hã alguns anos- e lembro_·
me que isso até foi facilitado por um entendimento com
o programa de desburocratização- facilitando os regis·
tros, porque os pobres não se registram também por' fal·
tu de dinheiro. Embora () ato seja teoricamente gratuito,
na verdade, não o é. Então tudo contribui para a ausência do registro. É muito- difícil", também, nos registras ci·
vis chegai- a algUma conclusão. Em primeiro lugar, por·
que não se declara a natureza da filiação. Então, realmente, senador,_ não temos regístros, porque não é abri·
gaçào do INAMPS saber a natureza jurfdica da relação
pai e mãe~
O SR. [UJZ CAVALCANT_E-Acho que isto é uma
artimanha do legislador, que é composto, na sua quase
totalidade, por n6s homens. Muito obrigado.
O S_R._ M_INISTRO (Hélio Beltrão) Um conceito só
para terminar, dando uma satisfação ao Senador a quem
tanto prezo, que conceito na Previclência SocfaJ de mu·
lher nem sempre é da mulher legitima; é da companheira,
conceito_de dependência econômj_ca. De_modo que não
há como a Previdência S_ocial ingressar muito nesse tipo
de investigação. Muito obrigado.
·
O SR. LUIZCAVALCANTE:- Muito obrigado a V.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a pala·
vra o nobre Senador Louriv_?.l Bapt~sta.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA-Sr. M.iilistro Hélio
Beltrão, acabamos de ouvir, com suma atenção, a sua
magnífica expqsição. Deixando de lado as digressões e os
merecidos encômios de que é V. Ex• merecedor, permitame, Sr. Ministro, tecer algumas considerações.
As taxas de cresci_mento demogrático no _BI'ãsi1, segundo informam os especi_alistas, variam de 3,1% nas áreas
mais atingidas ou deterioradas, a 2,1% nas- regiões mais
desenvolvidas. As tenQ.ências estatrsticas comprovam o
que se convencionou denominar explosão demográfica,
marca registrada do subdesenvolvimento. Ora, sendo o
Nordeste, com quarenta milhões de habitantes, ou seja,
mas de f/3_ da r_egião global do País, o epicentro daquela
expiOSãP e levarido·se às mais altas taxas de mortalidade
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que existe naquela zona, como por exemplo no Ceará,
onde se veriflca a mortalidade de duzentas e cinqUenta
crianças por mil recém-nascidas, perguntamos a V. Ex•:
Como poderiam ·as técnicas de planejamento familiar
corrigir essa anomalia que constitui um autêntico genocídio? Sendo o planejamento familiar uma opção das
classes mais favoreCidas e abastadas, não haveria a possibilidade de outras alternativas?
Finalmente, o S.lnto Padre João Paulo II, em recentes
declarações, a propósito da Encíclica Humanae Vitae, do
Papa Paulo VI, condenou a utilização de anticoncepcionais. Estimaria, Sr. Ministro, que V. Ex• nos desse a sua
opinião e o posiciori_aniento do Ministério da Previdên·
cia Social sobre este assunto.
O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Em primeiro lugar, a resposta à questão fundamental do meu
querido amigo, o Senador Lou_rivat Baptista, está presente em todo o curso do meu pronunciamento. Declaro
aqui que o problema do crescimento não desejado se inscreve no problema maior do combate à pobreza, porque
em geral ele só é grave onde tudo o mais é grave, onde as
carências essenciais são graves, carência de saúde, de
educação, de habitação, de tudo. O Nordeste ê uma des·
sas áreas de gravidade dramática. Então, o problema se
inscreve no problema da prioridade absoluta ao Nordeste que, hoje em dia, pela dramaticidade, ninguém pode
negar. Acho que não tem sido tão constante quanto seria
de se desejar. Tem que haver uma prioridade absoluta
para uma zona onde os problemas da carência - não
digo_ qu~ ~tejam só lá- se manifestem de uma, maneira
tão con_s_tant.c:u.~_ de um~ dimensão tão grande, onde tambêm a inclemência das condições ambientais agrava
problema_ de maneira dramática. Então, a primeira res·
posta ê essa, isso-extrapola de muito a PrevidêOcia, isso
tem que ser inserido dentro de uma política global de
Governo. O que nos falta é uma politica que tenha õ homem como figura central. E no Nordeste nós temos o
homem massacrado, sofrendo, é só olhá-lo desesperado,
com fome. Quer dizer, esse é o problema a atacar, o resto
é subproduto, a gravidade está aí na má qualidade do
nosso desenvolvimento. Este é o ponto centraL
A segunda pergunta foi respondida explicitamente na
exposição. Adotamos uma posição, que é a oficial do
Governo brasileiro, no sentido de que devemos não só
forriecer a õrientação, o conselho e a assistência, como,
na medida das possibilidades e sob rigorosa indicação
mêdica, porque não se pode tomar anticoncepcionais desordenadamente, da maneira que se vem fazendo, às vezes atê por pressões ilegítimas. O que é necessário é que o
niédico indique qual é o anticoncepcional compatível
com a situação da paciente. Chegamos a admitir que
dentro das suas possibilidades e em nome da eliminação
das desigualdades, porque o rico compra o anticoncepcional, o rico tem médico que a gente chega a recomendar o anticoncepcional, desde que não seja abortivo,
porque temos, como a Igreja tem, um grande respeito à
vida. A vida, uma vez concebida, não deve ser destruída.
Então, acho que não estamos discrepando a lição fundamental da Igreja, mesmo porque estamos admitind.o que
no bojo dessas informações que vão instrumentar a deci·
são dos pais esteja inserida a posição da rgreja, porque
temos a obrigação de dizer que existe isso, isso e isso,
existem várias maneiras de se evitar a gravidez não desejada. Ali;:Úmas são _naturais, outras_ são ~rtifi~iais _e há
vários tipOS: deVerrios -descrever as contra-indicações de
cada uma e esclarecer que a Igreja só aceita esta e esta,
porque há uma maioria de população católica, e para a
informação ser isenta ela tem que dar ao interessado a
posição da Igreja. Aí passa a ser um problema de cons·
ciência pessoal e de fé. Mas quando fornecermos anti·
concepcionais aos mais pobres, não forneceremos aqueles que,_ segundo melhor critério médico, se revelarem
como_ ni~idamente abortivos. Essa é a resposta objetiva.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-Concedoapalavra ao no_bre Senador João LobQ.
O SR. JOÁO LOBO- Sr. Ministro, naturalmente os
meus cumprimentos à brilhante exposição de V. Ex•.
Mas, destaco especialmente a parte que V. Exf. diz que o
que nos deve preocupar não ê o fato de que a nossa po·
pulaçãQ esteja crescendo, embora a taxas cada vez meno-
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res. Sr. Ministro, sabemos que realmente a exPlosão demográfica não pode ser responsabilizada exclusivamente
pela pobreza do Nordeste. Nó_s, do Nordeste, sabemos
que não há densidade demográfica no Nordeste. Ao con-

trário, são enorm~ espaços vazios que eXistem naquela
região_. Naqueles Estados, às vezes, encontramos de vinte
em vinte quilómetros um casebre plantado naquelas cha-

padas, naquelas paragens remotas. E mesmo nos povoados, onde hã pequenas concent_rações populacionais, o
desemprego e a pobreza não são resultantes da quantidade de gente, de mão-de-obra excedente naquela região.
Não sei se estou me fazendo_entender por V. Ex•. Acho
que a densidade demográfica é mais ou menos presidida
por certos _mecanismos_ de de(esa da própria natureza.
Onde há vazios, há uma maior fertilídade nos habitantes
e, naturalmente, um crescimento maior das populações.
Mas V. Ex~" enfatiza bem isso. Essas taxas de crescimento, essas taxas de natalidade estão_ bem definidas, as taxas do Brasil são decrescentes a tal ponto que não deveriam servir de preocupação imediata, pelo_ menos, para
que se usasse_ o controle da natalidade. Acho que o controle da natalidade, como um eufemismo, pode ser. ..planejamento familiar.,. O Brasil não está, no ponto. Evidentemente que deve haver uma previsão, mas o Brasil
ainda não está no ponto de grande preocupação com as
taxas de natalidade, as _taxas de fertilidade dos seus habitantes.
O que acho, e V. Ex~ enfatiza, é que esse preenchimento, esse aumento populacional deveria ser direcionado,
deveria ser evitado nas grandes cidades, por exemplo,
onde existem as favelas, essa subumanidade que se congrega, atraída pelos centros principaiS, pelos centros populacionais. Isso, sim, conStitui pfoblema sério, a meu
ver. Não o fato çie que a natalidade, a fertilidade das mulheres deva ser combatida ou seja preocupante.
Então, Sr. Ministro, acho que V. Ex• tem razão na
conclusão da sua exposição. Na verdade, só existe um
desenvolvimento digno desse nome, é o desenvolvimento
do próprio homem, valorizado pelo conhecimento, pela
saúde e pela experiência. Acho que o Governo deveria
tomar a si a instrução, a divulgação do conhecimento, a
conscientização por todos, a facilidade no alcance desses
meios, mas nunca fazendo disso uma arma principal
para se lutar contra a pobreza e o sub-desenvolvimento
destas regiões.
É este o meu entendimento. Por isso, recebo Com muita satisfação os pontos de vista que V. Ex~ expôs, nesta
Comissão.
Meus parabéns a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -

O Senador

João Lobo não formulou propriamente perguntas, mas
concedo a palavra ao Sr. Ministro, para, ta-mbém, tecer
comentários sobre as considerações do Senador João
Lobo.

O SR. MINISTRO HtLIO BELTRÃO -Senador,
muito grato, pela parte em que elogia o meu depoimento. Quanto às demais considerações, ou não discrepam
da minha exposição, ou se inserem naquele quadro da
discussão que procurei evitar. Procurei, muito de propósito, em busca de um acordo, _evitar quaisquer discussões
que nos obriguem a responder, por exemplo, a seguinte
pergunta: "É o crescimento ·demográfiCo excessivo que
gera a pobreza ou esta que gera aquele?" h um debate
fascina~te -que prOCUrei evita-r. SegÚndo, procurei evitar
qualquer tipo de debate que considere, que ponha em
jogo razões de Estado, em que a tutela do Estado para
um controle ditado de cima para baixo. Partido do direito essencial, individual, inalienável da pessoa humana de
decidir livremente sobre os filhos que deseja ter e do dever, não do direito, mas do dever do Estado de assegurar
a essas pessoas os inStrumentos e os esclarecimentos necessários a tomarem eficaz esta decisão. Como também,
considero que, o que-~stá por baixo-disto tudo é a má
qualidade do desenvolvimento. Nós Precisamos, realmente, atacar as carências que, por sua vez, irão-eliminar
todos esses problemas, porque esses problemas só são
graves onde são graves as carências. Em suma, penso que
estamos básica e essencialmente de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- concedo a paRavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha._

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Ministro,
também não teria muitas observações a fazer, uma vez
que concordo, em gênero, número e grau, com a linha de
seu pensamento. conforme está exposta aqui, conforme
V. Ex• tem-se manifestado em outras circunstâncias, particularmente, esse enfoque humanista, diria mesmo ontológico,_ em que V. Ex• coloca o _ser do homem como
elemento central do problema e abjura as razões de Estado como critério_ para fazer ou deixar de fazer alguma
coisa. Tenho _a impressão que isso é o essencial do St;U
pensamento e a ele eu me filio com o maior entusiasmo.
Agora, Sr. Minstro, hã um certo charme irresistivel dos
números, também ao qual muitas vezes temos que ceder.
O político e o planejador trabalham com hipóteses também. E só para satisfazer assim uma certa curiosidade,
-gostaria de_ saber se o Ministério fez algum cálculo, alguma projeção, digamos, para uma queda na taxa de crescimento, uma queda I. de percentagem na taxa de_ crescimento demográfico, a preços de hoje e num prazo que V,
Ex' estipulasse. Qi.ial seria a economia real para o sistema de amparo social, como um todo, no Brasil?
O SR. MINISTRO HtLIO BELTRÃO~- Bem, esse
exercício matemático não seria difícil, mas seria extremamente precârio, de validade extremamente' duvidosa.
Projetamos, e ali está o que consideramos devam ser as
taxas, daqui até o anã 2.020, a permanecerem as tendências atualmente observadas. Agora, a tendência aluaimente observada_é_ de um regime insatisfatório de informação. Quer dizer, todos estamos aqui procurando robusiecer os mecanismos de iilformação capazes de permitir que as pessoas- especialmente as mais pobres decidam sobre- os filhos que não desejam. O impacto da
~;ituação atual, em que esse mecanismo de informação, é
muito pequen-o está descrito na exposição. Os n-úmeros
aí estão, o que est"!-mos gastando com cesarianas, o que
eSta-mos gastando com intercorrências de partos e abortos provocados, e entãQ vamos girar em torno de alguns
números que estão por af. Mas, há uma precariedade
inerente a tudo isso. Até que ponto nós conseguiremos: .. _
O SR. MARCONDES GADELHA - Permita-me,
Sr. Ministro, reformular a pergunta. Quanto a Previdêncía ou o sistema de amparo social como um todo do País,
mas particularmente a Previdência, quanto a Previdência
deixaria de. gastar, se, ao invés de a população crescer a
25 ao ano, ela creSCesse a t.8 ou 1.5, por exemplo. Se já
foi fdtO algum estudo, alguma correlação entre os dispêndios que se deixam de fazer ...

O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO- Não. Esses

dispêndios, nós fizemoS a correlação na parte de benefícios. E, na realidade, o que está acontecendo é o quanto
ela deixaria de ganhar, se realmente houvesse ou tivesse
havido uma taxa de crescimento menor. Porque, paradoxalmente, no caso brasileiro, se tivéssemos tido o crescimento zero, como ocorre nos países europeus e na
América__do Nor_te, a Previdência estaria com as mesmas
dificuldades atualmente. Paradoxalmente, para muita
gente, mas não para nós da Previdência, o fato de ter haviao um crescimento demográfico excessivo durante:
todo este tempo - ainda está sendo considerado excessivo - tem permitido que a relação entre a população ativa ~ inativa no Brasil se mantenha favorável ao
~ujlíbrio atu~rial da Previdência. E vai se 11'!-~~~ei ~ss~m.
eStá 3.QUCõUf:Pediõ TOpes-m-e-OUVfridõ.-que sabe ludo
isso, vai se manter as-sim provavelmente até o ano 2.020.
O que, entretanto, não significa qtie devamos ftcal- de
braços cruzados, diante de um problema humano, que
tem que ser resolvido e que, de alguma maneira, terá_que
ser deflagrado, uma vez que, a partir de 2.020 isto tende
a mudar. Quanto a fãzer um cálculo entre aume!'JtO de
ta_xa de crescimento demográfici)e-gastos da assistênCia,
eu poderia chutar um número aqui, mas sou honesto demais para faZê-lo. Não há como fazer isso.

O SR. MARCONDES GAD.I;:LHA -

N~
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<Ja sua exposição, V. Ex• diz: que o Gov:erno deve ter o
cuidado de advertir a maioriã da população católica
sObre quais os procedimentos que a Igreja aCeita como
válidos, e quais considera como inadmissíveis. Isso, mal
comparando, seria como aquela advertência que tem a
carteira de cigarro americano: Waming: General Yur-
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geon •.. , aquela advertência que é prejudicial à saúde.
Mas, colocando dentro do enfoque humanista de V. Ex•,
isso _nào_seria deixar_ de subordinar o cidadão ao Estado,
para subordiná-lo a uma outra hierarquia, no caso, à
Igreja Católica?

O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO- Não. Nenhuma infõrmitção implica em subordinação. Informação é informação.
O SR. MARCONDES GADELHA pressão- 4 •inadmissíveis ... ''

Mas ess_a ex-

O SR. MINISTRO Hi::LIO BELTRÃO- Pela Igreja, não pelo Estado. O Estado não tem posição. Está
muito claro aqui que o Estado não tem uma posição, ele
tem um dever, o Estado tem o dever de propiciar a informação honesta.
Agorã, existe uma posição na Igreja Cat6lica que, no
contexto da discussão, que é conhecida de todos, a Igreja
Católica tem uma posição, alguns dizem que é a maioria
daJgreja, não é toda a Igreja, tem uma posição contrária
a certos tipos de anticoncepCionais. Então, estamos apenas informando aos católicos que a Igreja tem essa posição, pois, pelo contrário, pOderia parecer que nós estaríamos inauzindó" as pessoas de fé religiosa a fazer coisa que a sua fé não admite, é apenas uma informação.
Acho que não estamos colocando o Estado a serviço de
nada, mesmo porque a nossa função é colocar o Estado a
serviço do indivíduo.
Muito obrigado, nobre Senador.

O SR. MARCONDES GADELHA -

Eu também

agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa·
lavra para inquirir o Sr. Ministro ao Deputado Celso Sabá ia.
O SR. CELSO SABÓIA -::-: Sr. MinistrO, desejo, em
primeiro lugar, manifestar a lmensa satisfação diante da
posição clara de V. Ex~ em face de um problema que empolga, por assim qizer, toda a Nação, um problema que
está sob debate e que conta, segundo tenho ouvido, com
a manifestação favorável de 75% da população brasilei-

ra.
Independentemente do pensamento de diversas correntes que, por motivos econômicos ou ideológicos, apoiam ou divergem, acho que essa medida de propiciar ao
povo meios para efetuar o planejamento a nível familiar,
por livre e espontânea decisão dos interessados, é uma
posição corretíssima, mas- que a nossa posição no Pafs
tem sido ainda um tanto tímida.
Recentemente, no dia I2, apresentei um projeto visando tornar prático -o- acesso das camadas menos favorecidas ilo planejamento familiar. E na justificativa, S:Ssim
por cima, -digo que conter o assustador crescimento da
população é um problema, hoje, mundial, porque todos
os países desenv_olvidos de ambas as área_s, socialistas ou
capitalista, não criam empecilhos e não são, como se
pensava antigamente, os países de maior População os
que lideram-- eSte ·muiido dividido_em que nós vivemos,
mas aqueles que têm uma população de melhor qualidade. A preocupação de encher espaços vazios também não
nos parece válida, porque o espaço vazio pode ser defen-

dido por-uma população de alta qualidade. E digo que
comparando a nossa Amazônia, que_é preocupação de
muitos com a Sibéria .. A Rússia tem 22 milhões de quilômetros quadrados e está cercado por 1 bilhão de chineses comprimidos nas suas ãreas e nem por isso ela estimula crescimento populacional.
Digo que no Brasil, principalmente uma, atitude deaté vamos dizer uma palavra um_tanto drástica- hipocrisia das elites, que praticam, na intimidade, todos os
métodos _de controle populacional, de controle familiar,
de planejamento _e defendem o direito dos pobres terem
filhos indiscriminadamente, porque a idêia prevalecente
em muitas áreas de que primeiro precisa ser feito o desenvolvimento econômico, em decorrência do qual virá
naturalmente a limitação de filhos, não ê uma verdade,
porque o indiscrimi"nado cres_cimento impede o desenvolvimento econômico~·se é verdade isso, por que não casar
as duas medidas: planejamento com desenvolvimento?
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O Governo realm~:;nte tem feito pouco para a solução
desse problema; limitou-se a regulamentar a gravidez de
alto risco. Agora, pareçe que est.i disposto a encarar C?m

mais realismo a situação.
Mas me parece que o Governo estã tendendo para o
planejamento via anticOrice-pcionais, dispositivo intrauterinas contraceptivos. Isto é pouco provável que se
consiga êxito com esses métodos, porque a população é
de baixo nível, em grande parte, a que precisa ser atingida e disciplinada, o brasileiro n;lo prima pelo método,
pela organização.
O que nós temos à mão -justamente ãquilo coinci. dentemente com o seu ponto de vista- é um organismo
que está pronto, que tem o-maior contatõ" com a pOpulação, que é justamente o INPS, o INAMPS,_o que atenM
de os 100 milhões da população brasileira por cantata
diário, com agilidade, sem maiores problemas.
Então, advogo que o INAMPS passe a custear os honorários dos médicos relativos ao controle familiar piaM
nejado a nível de família, porque as suas despesas, evidentemente, serão bem menores para evitar uma série de
parto, uma série de_internações por desidratação, problemas ginecológicos, auxílios funerais, seguidos, quase
sempre, de um número correspondente, não correlaciono só o auxílio funeral porque nós também somos campeões de natalidade infantil.
O SR. Hf::UO BELTRÃO -

E da cesariana!

O SR. CELSO SABÚIA - B, e da cesariana. Eu, em
um trecho aqui, digo exatamente isso.
"Campeão rriundial das cesarianas desn~
sárias, realizadas às expensas da Presidência Social é
através da própria Previdência que propõe seja estabelecido um método."
E como diz o- Ministro, os dados não são dos mais
confiáveis. Por exemplo, dos meus 6 netos, 5 nasceram
por cesariana e que -não -figuraram nos- inapas da Previdência Social. E se o sexto não nasceu-,- foi pórqúe ei:lga:
nou, pois estava marcado. Então a quantidade de cesarianas e-de abortos é enorme neste Pafs. E também como
esses procedimentos não contam com amparo legal, são
realizados, meio às ocultas pelas classes altas. Se eles
passarem a ser realizados com o amparo legal e com cobertura financeira do JNPS, eles tornaMse-ão mais baratos e serão acessíveis às classes pobres.
Então, idealizei um projeto que, a meu ver, tem, como
diz o Ministro Hélio Beltrão, como principal qualidade a
de que dará democraticamente o direito aos interessados
de decidirem, não impõe a ninguém, eles podem decidir
os filhos que querem ter e recusar os filhos que não queM
rem ter.
O projeto, que é muito simples, es_tã _vazado nos se_~_
guintes termos:
••serão custeados pela Previdência Social, em
todo o Teiritório Nacional, as intervenções cirúrgicas necessárias ao planejamento familiar nos casos
previstoS nessa lei.
Art. 2'i' Desde que decorra da livre e espontânea
vontade, formalmente manifestada pelo interessado, serão realizadas à expensa da Previdência Social: laquea~
duras de trompas, vazectomia ou qualquer outro procedimento médico seguro capaz de ~vitar a concepção, formulado por: I -Qualquer dos cónjuges, independente-mente da anuência ou concOI-dância do outro. Após decorrido o prazo de I ano da data de nascimento do segundo filho ou em qualquer tempo, após o nascimento
do terceiro filho.
2- Mulher ou homem solteiro, viúvo ou desquitado,
separadosjudiciã.lmente ou divorciados, que comprovem
a paternidade ou maternidade de dois ou mais filhos,
obedecidos dentro dos casos nos prazos previstos no.
item anterior, os encargos correrão por conta da Previdência Social.
A minha dúvida é a seguinte: Acho muito difícil, porque nesta Casa as proposições orginárias da própria
Casa têm uma tramitação difícil, morosa e quase sempre
destinada ao fracasso.
Mas pergunto, Sr. Ministro: Hã necessidade de uma
legislação específica para que os procedimentos médicos

necessários, como propomos no planejamento familiar,
passem a ser custeados pela Previdência Social ou bastaM
ria in-cluf-los no rol daqueles já custeados pela PrevidênCia pàra outroS casos, doenças em geral? E lá para a
UET.
O Deputado Reinhold Stephanes, quejã foi Presidente
do lN PS, hoje disse, informalmente, que bastaria incluílos no rol dos procedimentos admitidos.
-Vou mais além, se o Executivo tem problemas de orM
dem legal para essa decisão, por que não enviar em
decreto-lei autorizando o custeio pelo INAMPS, jã qu-e
àS -piClf)O.o;ições do Executivo tramitam de maneira muito
mais rápida?
AsseguroMlhe, Sr. Ministro, que se o Executivo se dispuser a enviar uma proposição -dessa natureza será aprovado com maior facilidade do que o divórcio, que tambénl foi aprovado apesar da resistência de alguns segmentos da Igreja.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a palavra ao Sr. Ministro Hélio Beltrão.
O SR. MINISTRO (Hélio Beltrão)- Muito obrigado, nobre Deputado. A informação que lhe foi dada pelo
Deputar.o Reinhold Stephanes é, como de hâbito, correta. El::._conhece ã Previdênciá SoCial. Não hã necessidade
de t.~ma lei, exceto com relação a alguns aspectos de sua
c.olocação, porque serão necessariamente, objetos de
controvérsía. A legislação tem uma posição contráda:
aos processos abortivos. Ela Jimíta·_-alguns casos muito
especiais. OS processos propriamente abortivos têm qUe
estar claramente definidos. A Previdência terá que se
conter dentro da legislação atual. Mas ela ja custeia iSSo.
Se não custeia isso, custeia as conseqitênciaS disso. De
modo que o problema não é esse. O pf'"oblema do
lN AM PS não se vai alterar pelo fato dele assumir esse
tipo de cirurgia ou de áconSelhamerito, porque ela estã aí
p::~ra isso. Os problemas de recursos da assistência médica são outros. É que ela hoje ViVê nà dependência das
ccrntribuições à previdência e ela precisa de fontes de custeio adicíollais à Assistência Mh:Hca. MaS,- iSs_O_ é- oUtro
problema que não tem nada a ver c~m a sua indagação
fundamental, quer dizer, não precisa lei, em princípio,
para que ela passe a fazer todas, não só assistência, mas
o aconselhamento, como a instrumentação relativa e cirurgias, quando indiCadas, e fornecimento de anticoncepcionais. Temos a Cen~ral de Medicamentos. Tudo
isso pode- ser feito, em- alteração da legislação.
Quanto ao seu projeto terei muito prazer eni examinálo.
O SR~-CELSÜ -SÁBúiÁ- Muito obriiad-~. Sr. Ministro. Apenas mais urri esclarecimento. Não proponho
abortos, mas apenas evitai' a concepção exatamente dentro da _linha que V. Ex• aludiu.
O SR. MINISTRO .HELIO BELTRÃO- Então,
dentro dessa concepção que aqui estã, não precisa lei alguma. É preciso só a regulamentação. TantO que isso--está dito aqui: -

••o Serviço Previdenciãrio ~regulamentaria, _de
acordo com o melhor conselho médico~.''
Isso estâ qui.
_En~~o, __.!!:__partir dessa_conc~pção _de instrumentação
dos pais, que não d_esejam evitar a cOncepÇão_:.:..... sem trocadilho- o INAMPS pode agir, aLBA pode funcionar,
a estrutura do Ministério está aparelhada. Isso, provavelmente, para as economias, embora não seja garantiM
do, acreditamos que seja, mas as vantagens não se devem
fTiedir pe!as econom_ias_ de_custos, nó~_ temos que fazer,
em -nome -d-e um diriito--individual.
O SR. CELSO SABÓIA -

Muito obrigaôo.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)_..: Conceóõ--a palavra ao nobre Deputado Leónidas Rachid.
O SR. LEONJDAS RACHID -Sr. Ministro Hélio
Beltrão, ouvi com muita aienção a exposição de V. Ex•
Considero-o como um estadísta, um dos Minístros nlais
qualificados desta República ...
O SR. MINISTRO HI::LIO BELTRÃO obrigado.

Muito
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O SR. LEóNIDAS RACHID- .•.tenho um grande e
profundo respeito a V. Ex•
Durante a sua exposição, V. Ex• falou sobre 870 mil
cesarianas. Endosso o que V. Ex• fala, porque realmente
23% dessas cesarianas são, na realidade, eletivas. E dessas 23% eletivas, 10% garanto a V. Ex~ que são de indicação médica, são aquelas gestantes idosas, mães de
grande prole, varicosas, prolapso-genitais, enfim, uma
outra série de complicações.
OUvi, também, quando V. Ex• falou sobre a Igreja,
sObre méfOdos -contrâceptivos, como ê "o caso do DIU,
dispositivo intra-uterino que, além de ser abortivo, é
cancerígeno, uso das geléias caústicas, a própria camisa
de vênus, a c. v., e a famigerada pílula anovulatória que
traz efeitOs nocivos'-a essã extraordinária máquina da fecundação. Por isso mesmo, é a mulher o laboratório de
todas essas pesquisas nocivas ao ser humano.
Há também um certo desentendimento, não sei, criaM
se um universo semântico em planejamento familiar, em
planificação familiar, controle de natalidade. Acho que o
controle de natalidade é o caso mais sério, porque aquilo
que foi gerado tem o direito e deve nascer. Esse termo
nuncu deverá ser usado por uma mentalidade cristã e
pelo próprio Congresso quer dizer, nós temos que abjurar o aborto, porque ele quebra o santuário do lar.
tntãó", feito-esse preâmbulo, Sr. Ministro, aprOveito o
enfoque, a Senadora Eunice Michiles disse, acho que de
todos os métodos contraceptivos o melhor seria a tabela
método biológico ou, então, vamos admitir o termo de
mutilação, que seria a laqueadura tubária, que ê muitO
benigna e não traz seqiielas gravíssimas do aborto clandestino, ou dos efeitos maléficos da pílula anovulatória.
Então, pergunto a V. Ex•: em curto prazo a Previdêncía pode assumir e autorizar a laqueadura? Evidentemente, que nas mulheres depois dos vinte e cinco anos.
Mui to obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a palavra ao Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO- O Deputado Leónidas Ra_chid ê médico, bom médic_o, militante,
além de Deputado, o_ que lhe dá uma autoridade muito
grande para falar sobre o assunto.
Isso está previsto, Deputado. A Previdência pode,
dentro de uma regulamentação e segundo melhor aconselhamento médico, com as ressalvas que V. Ex• disse,
pode regulamentar, pode fazer, não hã impedimento algum, mas devemos convocar o melhor conselho médicoque houver para isso, porque realmente os casos de indicações de laqueadura são enormes, são imensos, ~ão
muito amplos, muito mais- do que_ se pensa. Af não vejo
nenhuma__ o_bfeção a que se faça a laq11:eadura custeada,
porque nóS }â eSta-mos custeando de fato, V. Ex• sabe.
Estamos custeando sob a forma de cesarianas, e V. Ex•
_conhece muito bem as estatísticas.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
pergunta,_ nobr~ _[)epu_tad~_?
O SR. LEONIDAS RACHID- Não. Estou satisfeíto.
O SR~ Piü~SIDENTE (Mário Maia)- Concedo a Palavra ao nobre Senador Benedito Ferrreira.
O SR, BENEDITO fERREIRA-Sr. Ministro, quC:.ro, antes de mais nada, deplorar o fato de ter ficado retido em me_u gabinete. Essa constante na minha vida, no
meu trabalho no Legislativo, é porque Goiás hospendando Brasília, a presença dos goianos aqui se faz realmente
com muita fartura, com muita abundância. Isso muitas
vezes me impede de realizar o que desejo e sobretudo aM
qUilo -que- preciso, cairia é o caso de ouvir o Ministro
Hélio Beltrão.
Começaria Colocando com o Ministro Hélio BeltrãO: a
par do meu lamento em não ter ouvido a sua exposição,
antes de colocar como Ministro da desburocratização e
como extraordinãri"O-Ministio da Previdência Social, eu
colocaria, como Planejador, como o Estadista uma iridagação, ou melhor, uma observação que me parece terescapado à maioria dos nossos planejadores, à reflexão
mais profunda de nossos planejadores. Nós vimos, por exemplo, agora no programa de domingo, aquilo que vem
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ocorrendo no Nordeste. E do noticiârio, o que temos depreendido e que mais chama a atenção é a presença chocante de velhos e crianças, na sua grande maioria naquela população. Na realidade o Nordeste parece-me- e
essa é a observação - que entrou num ciclo vicioso de
pobreza realmente difícil de ser estancado. Além dos flagelos periódicos de seca, o Nordeste tem sido o grande alimentador de mão-de-obra para o Centro-Sul, ou seja, o
indivlduo ali permanece quando estã na estatística de
consumo. Na hora de se incorporar na estatfstica de produção ele vem gratuitamente contribuir para o desenvolvimento do Centro-Sul. E até aqui não vejo como, no
nosso modelo econômico, resolver esse problema.
Mas, a minha preocupação, Sr. Ministro- Ctem sido
objeto de trabalhos meus nesta Casa- é quanto ao cus~
to dos medicamentos. Um trabalho elaborado por sua
assessoria, por seu Ministério; pedia a impoi'tân-Cia de
100 bithões de cruzeiros para a implantação do Programa Nacional de Indústria Química-Farmacêutica Nacional. O programa compreenderia o apoio· aos laboratórios nacionais e apoio, particularmente, àqueles que
produzem para a CEME. programa que compreenderia
o custeio, recursos para a importação de sais e desenvolvimento das pesquisas internas. Em suma, um programa
extraordinariamente ambicioso, no sentido de resolver
esses problemas que vêm sufocando a nossa gente.
Mas fazendo uma ligeira tabulação de números, examinando as contas hospitalares atualmente pagas pelo 1NAMPS, fui surpreendido- como ê o normal no Brasil
pela dificuldade de estatísticas, dificuldade de números
confiáveis. Mas, por informação de pessoas mais experi-mentadas na área, constatei que as contas hospitalares,
até bem pouco tempo, pagas pelo INAMPS, compreendiam cerca de 20% de seus totais c·om medicamentos. Levantando em Goiás, em hospitais confiáveiS, por que hoje, desgraçadamente, já se tem que separar-riiédkóS-corifiáveis e -médicos não confiáveis -e hospitais confiáveis e
hospitais não confiáveis, em matéria- de ap-resentação de
contas. Aí vai uma observação realmente, que poderá ser
até impiedosa para o Ministro, -que -pr-éZOTãlltõ.-Acho
que o grande responsável, talvez o maior responsável
ainda seja realmente o próprio INAMPS, por pagar
preços avittantes e que cominam aqueles de carâter mais
fraco, senão cõmina, dá-lhes Uma desculpa para a prática criminosa de adulterar contas, de ampliar contas, de
apresentar a utilização de medicamentos que realmente,
não foram usados, e por aí vai. Mas a verdade é que eu
constatei esse número e realmente não tem como
contestá-lo. Eu constatei, em- contas recentes, que o cusM
to de medicamentos pagos P.elo INAMPS já Se Ultrapassa - em cada conta hospitalar, na média dos números
de contas que eu analisei -já ultrapassa 50% de 20%,
que seria um número médio de curto e médio prazo, hoje
já ultrapassa a 50% o custo de medicamentos pagos pelo
INAMPS, nas contas de internações hospitalares.

observações que V. Ex• faz, não se enquadram_ exata~
mente no escopo desta reunião. Convidaria, talvez~ para
o meu depoimento, na Comissão sobre a Previdência Social. Lá estas coisas poderão ser debatidas com maior
amplitude, esses números tamb~m poderão ser examinados com maior profundidade,
Eu destacaria apenas, na sua exposiçãõ'o seguinte: primeiro, a inteligência e lúcida observação de que o Nordeste, para usar a linguagem dos ec-onomistas - o que
não gosto e não respondo como planejador, porque tamb~tn a expressão não é de minha predileção, embora eu
tenha-sido Ministro do-Planejamento. A observação_ de
que o Nordeste, investe, digamos assim para o lado do
co_nsumo,_ investe na mão-de-obra até que ela fique pronta par::! trabalhar, é uma observação inteligente o que
não é de se admirar, da parte do nobre Senador.
Quanto à CEM_E- vou me ater à CEME, porque os
números, talvez, levassem muito tempo para examinar,
talvez tivesse que pedir ao Dr. AloysiO Sa.lles, que está aqui, mas creio que são excessivos. Mas a CEME é um
dos meus projetas prediletos. A CEM-E, desde que nasceu. tem tido o meu apoio e hoje tem meu apoio incondic_ionat. Tenho batalhado ao lado da CEME, cuja existência tem sido uma existência de_ lutas, lutas contra a incompreensão, lutas contra a pressão, lutas inclusive dificéis dentro do Governo. E a CEME tem entre várias atribuições, a de fomentar a fabricação no País de matêriaprima farmacêutica, porque a indústria farmacêuüca-, lamentavelmente, _é a mais desnacionalizada dq País .. Nós
já temos os índices de nacionalização muito importantes
em outros selares, no setor farmacêutico é uma lástima,
é_de 5%; e o_qué se fabrica aqui, a participação nacional
também é pequena. Então, a CEME, com o meu total apoio, são teses que defendo há muitos anos, ela vem proM
piciando, digamos, condições favoráveis de crescimento
às empresas nacionais que se _dedicam à produção de
matérias-primas no País. O_que não é fácil, que envolVe
um know how quase sempre pertencente a um clube fechado._ Mas temos tidq_êxito em uma série de iniciativa!!
desse ponto. Eu, particularmente. como empresário, dediquei uma boa parte da minha vida a substituir as
matériasMprimas farmacêuticas importadas. Como emPresa nacional, fabriquei e fabrico no País. Mas a CEME
t~m um projeto de indústria farmacêut_iJ;:a, que não é só
dela, é um projeto que vem do acerto entre o Ministério
da Indústria e Comércio, o Ministério da Saúde e o Minist~rio da Previdência Social, ao qual pertence a C&
ME. Esse projeto não tem impedido a CEME, el~ está
sendo retardado, está esperando a assinatura dos Ministros da Fazenda e do Planejamento, pOrque as assinaturas dos demais Ministros já estão no dOcumento. Esse
projeto dá apenas organicidade a uma política que a
CEM E já está seguindo, porque nós temos o apoio do
BN DE, para os projetos nacionais, indepe-ndentes desse
projeto de indústria.

Fazendo um exercício aritmético, dentro das previsões
do INAMPS para 1983, constatei que se esses 100 bilhões V. Ex• conseguisse aplicar- e eu sei os óbices enormes que teriam que ser removidos para aplicar, aquilo que se propunha, inicialmente, qUa"ndo_ da criação da
CEME, que s.eria prover todos os hospitais credenciados
e pertencentes à rede do INAMPS, que fossem à CEME
. prover-se de medicamentos, a economia do exercício de
1983 seria de 243 bilhões de cruzeiros. E V. Ex•, não tenha dúvidas, sou muito cauteloso com os números. Não
tenho receio, a economia estimada de 243 bilhões, no
mês de junho, quando nós fizemos esses cálculoS, já seria
na ordem de 300 milhões de cruzeiros.
De forma que a minha colocação, Sr. Ministro, a minha indagação é se V. Ex• já Conseguiu, apesar das dificuldades -todos estamos sabendo- para amealhar os
recursos, se já conseguiu destinar à CEME, pelo menos
essa soma inicialmente estimada aqui hoje, erodida pela
innação, poderia já não corresponder às necessidades iniciais. Mas, se pelo menos esses 100 bilhões de cruzeiros
já estão destinados a esse programa.

O que eu consegui para a CEME, aiora,' fõí um-á.parte
de 20 bilhões de cruzeiros, a fundo perdido, do FINSOCIAL. E durou algum tempo, como em geral acontece
com o FINSOCIAL. Mas ele, afinal, está chegando às
mãos da CEME. Isso nos vai permitir fazer um programa mais ambicioso em distribuição de medicamentos.
Na realidade, a Pase da atuação da CEME, como V.
Ex• nã9 desconhece é a RENAME é a Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais, destinada a permitir que atrav~semos de 400 substâncias básicas que possamos,
para a população mais pobres, substituir cerca de 20 mil
especialidades farmacêuticas e com diversas margens ...

O SR. PRESIDENTE(Mário Maia)- Concedo a palavra ao Sr. Ministro Hélio Beltrão.

O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Meu pro. zado amigo, Senador Benedito Ferreira, na verdade, as
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O SR. BENEDITO FERREIRA- Sai a 40 milhas.
O SR. MINISTRQ HELIO BELTRÃO-... circulam
no mercado. Não prCcisa exagerar: 20 mil já ê bastante,
Mas, de qualquer maneira, o nosso objetivo tem sido
este: aceitação da RENAME entretanto, envolve até um
Problema cultural - há médicos que ainda discriminam
contra os medicamentos da CEM E, porque, no Brasil, o
que é nacional, em geral, é discriminado, E, em segundo
lugar, desconfiam que não teni.os uma checagerri, uma
verificação, quando temos uma dupla checagem na CE~
ME. A pessoa, também, o que é de graça desconfia-se a:qui. De modo que o sujeito acaba se encaminhando para
um medicamento caríssimo, de embalagem sofisticada,

que se vendem nas farmácias quatro vezes mais caro.
Mas são problemas que, a rigor, não têm que ser debatidos, me parece nesta ComiSsão, embora sejam relevantes.
Estou~ disposição do Senador, para debatermos pessoalmente - e!~ sabe _di_sso - e isso será aprofundado
nos debates da Comissão de Previdência.
Devo dizer, também, que o INAMPS está mudando
inteiramente o sistema de pagamento de contas.

. O SR. RELATOR (Aimir Pinto)- Permite V. Ex•?

O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Pois não.
O SR. RELATOR (Aimir Pinto)- Comunicarei ao
Senador Benedito Ferreira que amanhã estará depondo
na CP! da Previdência Social o Presidente do INAMPS,
Dr. AloysiO de Sa11es que é, a nosso ver, a Comissão específica p<ira o aSsunto.

O SR. MINISTRO HÉLIO BELTRÃO- Era a informação que iria dar, agora, ao Senador.,Pe modo que,
1
amanhã mesmo, S. Ex• terá ocasião de debater isso. E o
Dr. Aloysio de Salles vai explicar que está mudando o
sistema de contas e vai comentar esse problema da exigüidade, da rem_uneração, tudo que_ aqui foi ventil!ldo,
O SR. BENEDITO FERREIRA- Na lista, eu tinha
cOlocado, como prelirri.íil"ar, a _observação e essa indagitção para chegar à indagação pertinente, porqUe entendi, pelas colocações e respostas que V. Ex~ fez após a minha presença aqui, de que o Ministério está levando e acompanhando de perto o problema do planejamento_ familiar. E assumindo, de certa forma, de maneira indireta, o ónus para encaminhar a solução.
Daí por que, sabendo que a CEME jâ vem financiando e produzindo ho_rmônios, como é o caso do hormônio
contra o nanismo, que custa hoje um caminhão de dinheiro e nós estamos obtendo aqui na Universidade de
Brasília a um preço realmente quase que impublicável,
tal a diferença de preço, e ainda não estamos produzindo
em escala industrial, eu imaginei que a CEME teria aresponsabilidade de produzir os anticoncepcionais. Daí
porque, tendo ela já sobre seus ombros essa responsabilidade que eu não diria legal, porque me parece que não
há nenhum texto legal dando à CEME essa responsabilidade. Há atas administrativos e um simples decreto atribuindo a ela a execução do RENAME, mas que, infeliz..
mente por essa séríe de injunções, que realmente não
cabe aqui discutir, não vem a CEME provendo sequer os
hospitais credenciados de todos os medicamentos e muito menos teria ela, com os recursos ao seu alcance, condições de produzir a preços realmente como tem produzido os anticoncepcionais que se fariam necessários para
cobrir toda essa população que não é sequer considerada
clientela dos laboratórios estrangeiros que vai, segundo
as estatísticas da ABIF ARMA, na ordem de 75% a 77%,
que é a população marginal que realmente não tem acesso ao medicamento da ABIFARMA. Daí eu supus que
seriá pertinente, desde que fizesse a interligação imediata. Mas eu, com receio de perturbar, colocando todas as
perguntas de uma só vez, deixei para o final essa indagação pertinente. iertdo a CEME, sobre seus ombros as
enormes responsabilidades e qUe vem executando, ape-sar das limitações dos recursos extraordinariamente aquilo que se esperava da CEME- que ela tem podido
realmente realizar, considerando os recursos, não há
nada no seu Ministério que mereça mais aplausos do que
a CEME.
Mas, na verdade o que está me preocup-ando é essa limitação de recurso, sobretudo tendo em vista essa tarefa
gigantesca que vai pesã.r sobre os ombros da CEME,
porque o Brasil não teria dinheiro, não teria recursos
para pagar os anticoncepcionais aos preços comuns que
af estão, para atender esses 75 ou 77% da população que
realmente não têm dinheiro para comprar medicamentos_

O SR. MINISTRO H~LIO BELTRÃO.- Colocando
a questão nestes termos, isto é, objetivamente, se pode
ou não a CEME vir a fornecer anticoncepcionais -Sem
dúvida nenhuma, não vai necessitar de nenhum recurso
adicional para isso. lsto não é difícil, mesmo porque ai
gente tem de compreender bem a posição da CEM E.
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A CEM E. usando os recursos a fundo perdido, por
que os primeiros que ela pegou foram esses 20 bilhões.
Antes ela tínha escassos recursos

or.Çãrri~JffifiOs,

que te-

nho tentado ampliar, mas os seus recursoS õão vêm dela,
vêm do INAMPS, porque ela é, sobretudo, um agente
comprador; ela não fabrica nãda. O que ela faz é coordenar laboratórios ofiC1ãTs- CfU.êfaõriC-afu, ass-egu-fa:rido-lhes
um mercado - esse mercado dos ç_ªrçn_t_çs que está fora
do mercado da ABIFARMA, como diz V. Ex•- e ao
me..<>mo tempo servir, atender às encQmendas _do 1NAMPS que atende a população mais pobre através da
Secreta_tiil Estadual de Saúde. E o que ela faz? Primeiro
ela elabora uma lista báslca e com iss.o reduz os it_ens çle
compra e permite compras maciças- e a baTxo-Cus(o. Se-gundo: ela não é _obrigada a _co_mpetir, porque est~-ine~~
cado é dela. Então_ elaJJão é obriga_da, a g~star com ades~
pesa: publiCidade, embalagem de luxo, propaganda, a~
mostras grátis. Então os preços da concorrência que ela
faz são extremamen1e baixos. Ela não terâ ri.enhuma dúvida, me parece, nem em adquirir anticoncepcionais. Se
essa for a poHtica que vier a ser resolvida aqui, a baixo
custo, nenhuma dúvida, custos muito inferiores aos que
estão aí e estimular a produção deles no Brasil.
O SR_ BENEDITO FERREIRA- Muito obrigado.
O SR. PRESIDE~TE (Mário Maia) -CoT)cedQ.<l, palavra, por fim, ao nõOTe- RelaJQt_Senador Almir Pinto, o
último interpelante do Sr. Ministro nesta-reunião.

O SR. RELATOR (Alnür Pinto)- Sr. MinLst_ro, logo
que V. Ex• terminou a sUa brilhante exposição, eu lhe
disSe que o trabalho de V. Ex• tinha sido um trabalho
curto, minuncioso·e bom. Devo dizer a V. Ex• que quem
fala por último não terri rilaiS ilada a dizer. Ouvi tOdo o
seu relatório, estou com ele em meu poder, o problema
abordado da educação, da informação, da questão da
paternidade e da maternidade ind_esejáveis, porque o qu:ese fala é o seguinte: fala-se em paternidade indesejável e
da maternidade indesejável, mas se esquece que hã de
verdade, o congresso sexual desejável - esta é a realidade. O congresso sexual é desejavel. Agora, à paternidade
e--à maternidade desejáveis, isso é outro problema de orientação do próprio Governo. O Governo deseja uma
política de planejamento bem orientada, bem formada,
bem fiscalizada - e eu fiz aqui as anotações, inclusive o
Senador Passos Pôrto" falou que o depoimento de V. Ex•
poderia constituir-se no próprio-relatório da Comissão
--acredito que sim. Na vedade ele vai contribuir em
multo para o relatório--da Comissão.
Há aquela parte médica divergente do nobre Deputado Leônidas Rachid. Ele falou sobre a questão dos anticoncepcionais: isso tenl -sido bem dissecado aqui na Co~
missão. E ele disse um fato que até hoje eu não consegui
uma resposta negativa, sempre positiVa. Ele falou numa
questão do DIU que poderia ser abortivo: Eu já -fiz essa
pergunta a três que aqui vieram: Dr. Walter Rodrigues,
Reitor da UNICAMPS, e Dão sei se ao Dr. Hélio Agnaga. Na verdade, quando era o DIU inativo, havia uma
certa dúvida do micro-aborto. Mas, hoje, com o DIU de
cobre, ele imobiliza os espermatozóides, tanto na entrada como dentro do próprio corPo uterino, naquele líquido e a inatividade será ainda maior.

Sobre o que ele falou, também, que o ideal seria a adação do planejamento por melas natUra-is, somenfe ·algUmas PesSOas, um-pequeno número, na Verdade, poôerá
fazer, porque um número mais educado, mais instruído.
Eu tenho dito aqUi que;-prím-eiro, temos que ver a questão da regularidade da mulher. -A mulher sendo irregular, o meio natural adotado pelos métodos Ogino
Knauos ou Billings. Por_ sim;!, o Billings coinplicou a
sorte da pobre mulher ignorante, aquela questão de ver o
líquido, naquela coisa toda. E, por síria!, ainda diz que se
não for bem entendido deve-se procurar um instrutor.
Isso não é bem interessante. Por consegUinte, é um assunto que está sendo muito dissecado aqui na ComisSão.
- =-A qu-e-StãO da Igreja, hoje à taide~ nós tei:-~mOs aqui_ dePondo o repre!)entante da CNBB_, Do!Jl Luciano Mendes. É o nosso último depoente, porque nós já estamos
com quase 20 depoentes e o trabalho maio_r é para o Relator ouvir e ler todos esses depoentes. E a idéia exa_tamente é fazer isso em módulos, o módulo demográfico, o
módulo edUCacionil.f, o módulo eConômico, o niódulo
social e o módulo ·médico.
_
Agora, o que parece uma coisa aCeita pol- tOdOS-é que,
na verdade, o Governo da República preciSa fer uin -ór~
gão oficial que supervisione o problema do planejament-oJammar~Seja- fsso-através- do própriO Ministério da
Saúde ou uma secretaria especial de planejamento fami-_
li ar, anexa ao MinistériQ~da.-Saúde, se for o caso, contanto que não se deixe acontecer o que vem acontecendo por
aí afora, pobres mulheres aconselhadas a fazerem uso de
tal ou qual método,. sem qualquer advertência. Por exemplo, a questão da pílula. Tem sido dito muito aqui
que a pílula não pode ser usada nem todo tempo e nem
por toda mulher. A mulher depois dos 30, 35 anos, não
deverá mais usar a pílula anticoncepcional, bem como a
mulher hipertensa e a mulher varicosa. t uma série de
problemas, e tudo isso nós temos que ler com muita atenção, para o preparo do relatório. Não sou técriico nO
assunto. Já disse aqui ao plenário que irei recorrei" a dois
assessores. Principalmente na parte demográfica, acrediM
to que terei de recorrer a um assessor especial, ao IBGE,
ao próprio sistema fundiáriO, onde estâ o Ministro Venturlni, qUe fez tU:!l)bém uma belíssima conferência cOm Q
Presidente do IBGE. 1:: uma responsabilidade muito
grande essa que pesa sobre os meus ombros. E sei que o
Presidente aguarda um relatório que possa tirar alguma
coisa para o projeto ser mandado ao Congresso Nacio;
na!, regulamentando a questão do planejamento familiar
no Brasil.
O depoimento de V. Ex~ foi brilhante. Isso não é surpresa para nenhum de nós, sabendo da sua inteligência,
da sua cultura, do seu saber, homem calmo, consciente
do que está fazendo, diz tudo na hora certa e com muita
propriedade. V. Ex~. na verdade, para isso, é· tão positi-vo, que ocupa dois Ministérios, o da Desburocratização
e o da Previdência e Assistência Social. Aí mostra, justamente, a capacidade de V. Ex•, um homem que esteve
doente_, hoje está sadio de verdade e que vem dando conta desses dois Ministérios com muita dignidade, com
muita honradez e com muita sapiência.
Por conseguinte, quero agradecer a contribuição que
V. Ext deu para a nossa Comissão. O relatório de V. Ex•
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está aqui. Hoje mesmo irei lê-lo mais calmamente. Sempre aproveito os sábados e domingos para fazer daquele
tro.ibalho de dados, faú:ndO a montagem do que deverá
s_er o relatório, que não será s-6 meu, mas será aprovado
pela ·com1ssãõ e depois irá áo Plenário do Sendo Federal. Então, quero diúr a V. Ex~ que suas palavras vêm ex.atamente enriquecer o nosso cabedal, no sentido de dar
um relatório ma, iS ou menos razoável a Sua Excelência O
Senhor Presidente da República.
Muito obrigado a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O nobre Relator nãO_TeZ nenhuma pergunta, mas concedo a palavra
ao Sr. Ministro para tecer considerações sobre a exposição do Relator_
O SR. MINISTRO HELIO BELTRÃO- Pouco tenho a acrescentar. As perguntas foram muito lúcidas,
muito ao ponto e todas contribuiram para o esclarecimento do assunto. O resumo do Relator, como sempre,
foi equilibrado e lúcido. Os problemas mais delicadosc-orrio ele abordou ....:.... vão depender de posicionamento
médico.
No resto, acho que estamos caminhando para uma
iírea de acordo, o que é o meu propósito, fugir à guerra
de palavras, _ao _debate abstrato, e ver se através de uma
aterríS-sa:gi::"ITi nos ·ratos, conseguimos extinguir a controvérsia. Essa foi basicamente a intenção.
Agradeço a todos interpelantes a gentileza com que se
referiram à minha exposição e ao Presidente agradeço o
convite_ e o _adiamento que_solicitei, no sentido de que a
minha exposição viesse a ser mais proveitosa, porque ela
já poderia se beneficiar dos depoimentos anteriores.
Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Antes de encerrar a nossa reunião, quero convidar os senhores presentes, parlamentares e pessoas que aqui nos honraram
com a sua presença, a comparecerem nesta sala às 17 horas, para ouvirem o último depoimento dessa série que
tem sido feita nesta Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar problemas vinculados ao aumento popula._cional brasileiro. Será O depoente Dom Luciano Men.:
desde Almeida, Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Sr. Ministro, esta Comissão Sente-se honrada com a
presença de V. Ex', e agradece esta honrosa deferência
de_ ter atendido o nosso convite para aqui depor, em
nome do Senado da República. E se dá por satisfeita
com o seu depoimento, qUe se resume no texto final,
quando V. Ex' diz que na verdade, só existe um desenvolvimento digno desse nome, é o desenvolvimento do
próprio homem, valorizado pelo conhecimento, pela
saúde e pela experiência. Nessas condições, o que nos
tem faltado não é propriamente uma política demográfica, é a prática coerente e continuada de uma concepção
de desenvolvimento integrado que tenha o homem como
figura central.
Muito agradecido a V. Ex'
Está encerrada a nossa reunião.
(Levamo-se a reunião às

horas e

minutos.)
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LI-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República

N9s 265 e 266/85 (n~'s 549 e 553/8-5~ ·na -Origem),
restituindo autógrafos de projetas de leí'sancionados.
1.2.2- Aviso do Sr. Miilistro Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República
N9 757JBS, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da Indústria e do Comércio com
a finalidade de instruir o estudo do ProjetÇt de Lei .da

Câmara n"' 280/83 (n"' 2.674/80, naquela Casa).
1.2.3- Leitura de projeto
Projeto de Lei dO Sena~o _l'l:'i' ~3lf85, de aut9ria do
Sr. SenadOr Odacir Soãies, qué ievoga o art. 566 da
Consolidação das Leis do Trabalho e altera o art. 39
da Lei n9 6.185, de II de dezembro de 1974.
1.2.4- Comunicações
- Do Presidente da Câmara dos Deputados, fererente à aprovação pelo plenário daquela _Çasa, em
sua sessão ordinâfia de 30-f0.:85, óa prorTogação,
pelo prazo de um ano, da vigéncia da Comissão Especial Mista destinada a· programar comemoração
pela passagem dos centenários da Proclamação da
República e da Primeira Carta Republicana no País,
-Do Sr. Senador Odacir SoareS~·que-se=ausCritã.
râ do País.
1.2.5 - ComuniCaçio da Presidência
Recebimento do Aviso n'i' 438/85, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao
Senado cópias das atas das sessões em que foram tomadas decisões aplicando sanções aos responsáveis
que relaciorla, bem como a discriminação dos recursos providos no período de 13 de agosto a 26 de setembro de 1985.

1.2.6 - Discursos do Expediente

-SE:i'f.ADOR MARTINS FILHO- Eleições-de 15
de novembro do corrente ano.

1960- Lei Oi'gâ_õiCa dã Previdência SOciaL Votação
adiada por falta de quorum.

- SENADOR ALBANO FRANCO- Posse de S.
Ex• na Presidência da Associação de Industriais
Latino-Americanas (AI LA).

-Projeto de Lei da Câmara n99/82(n'i' 3.048/80,
na Casa de origem), que faculta ao segurado a retifi·cação -do enquadramento correspondente a seu tempo de filiação à Previdência Social. Votação adiada
por falta de quorum.

SENADOR JORGE KALUME --Encaminhando
à Mesa projetO de lei que reduz a jornada de trabalho da CaiXa Económica Federal de oito para seis
horas. Homenagem à memória de Rui Barbosa a
pi'op-óSito -ao Dia Nacional da Cultura.

-Projeto de Lei da Câmara n9 10/82 (l't'i'
4.608/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fundação Universidade das
Missões, com sede em Santo Ângelo- RS. Votaçio
adiada por falta de quorum.

--SENADOR NIVALDO MACHADO - Aplicação do instituto da ascensão funcional aos Servidores_ estatutários e celetistas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.
1.2.7- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9 332/8?, de autoria do
Sr. Senador Jorge Kalume, que reduZ a jornada de
trabalho da _Caixa Económica Federal de oito para
seis horas.

1.3- ORDEM DD DIA
- -Projeto de Lei do Senado n'i' 201/85- Complementar, que cria o Estado de Tocant~ns, e dâ outras
proVidênciaS. (Em riginie de urgêiiCia:) Votação
adiada_ por falt~ de 1_10o~m.
.
--Projeto de Lej da Câmara n9 3}81 (n9l.889J76,
na Casa de origein), alterando a redação dos arts.
7'i', 9'i' e lO da Lei n~ 6.223, de 14 de julho de 1975, que
dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária
da União, pelo_ Congres~o N~cional,__e dá outr~.s -pro- ----;fdêrlêias.VotaÇãO adiada -pOr falta de qUorum.
_ -Projeto de Lei da Câmara n'i' 13/81 (n'i' 78/79,
na Casa de origem), introduzindo modificações na
Lei n'i' 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre
ó repOuso semanal remunerado e o pagamento do
salário rios ·dias feriados civis e relígiosos. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 14/81 (n'i'
2.977/80, na Casa di origem), que suprime a alinea
"B" do art. 39 da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de

-Projeto de Lei da Câmara n9 55/82 (n'i'
2.631/80, na Casa de orige_m), acrescentando parágrafo ao art. 27 da lei n'i' 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'i' 22/83 (n'i'
, 5.450/11, na CaSa de origem), que concede anistia a:
mães de família conde_nadas até 5 (cinco) anos de pri:;ãó. Vot_ação a~jada_ por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 17/84 (n'i'
2.845/76, na CaSa de origem), que acrescenta disposfivõ-àTei 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 contriuindo como autônomo. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' S5j84 (n'i' 759/83,
na Casa de origem), determinando que os depósitos
e repasses dos órgãos públicos federa)s do Nordeste
sejam- feitos no Banco do Nordeste dO Brasil S/A.-·
BNB. VotaçãO adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 14/85 (n9
2.393/79, na Casa de origem), que altera a redação
do art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho,
api'ovada pelo Decreto-lei ni} 5.452, de 19 de maio de
1943, que dispõe sobre a concessão das fêrias anuais
remuneradas. Votação 3diada por falta de quorum.
- ProJeto de Lei da Câmara n'i' 17 f85 (n9
2.296/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a de-
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fesa de médico, servidor público, em processos judiciais decorrentes do exercício _da profissão. Votação
adiada por falta de quorum.
1

- Projeto de Lei __ da Câmara n9 50j8Lfil.~-2.048f79, na Casa de origem), que dá nova redação
ao§ 29 do art.- 458 da Consolidação das Lds do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de
maio de 1943, dispondo sobíe o fornecimento de
transporte para o trabalhador. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara_ n9 _60/8_2 _ _(n_~
3.427/80, na Casa de origem), que dispõe sobre a_regulamentação do exercício de enfermagem_ e dá 9!,1_-:_ __ _
tras providências. Votaçlio adiada por falta de quorum.
-Projeto _de Lei da Câmara nt? 33/85 (n 11
1.550(83, na Casa de origem), que declara feria:do
nacional o dia 20 d~ ooyem.bro,já celebrado Piª" ~a-
cio na! da Cons_clência NJ::grc3- pela comunidade A(roBrasileira. Votacão adiada por falta de quorum.
-Projeto ·de Lei da Câmara n"' '106/82 (nt?
4.800/81, na Casa de origem), que disciplina as ativl·
dades profissionais dos vigias Portuários, e dá outrasprovidências. Votacão adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei_do S~I!-ªd-º---0.?.?44/81_- Co_m_plementar, que acrescenta o§ 411 ao art. 29 da Lei Complementar n~" 1 de 1967, que visa a reduzir, em casos
que especifica, o limite mfnimo populacional de que.
trata o inciso J do m~m"O artigo, Votacão adiada por
falta de quorum.
-PrOjeto de Resolução I).'? 115/85, que autoriza a
Prefeitura_ Municipal de Uberaba (MO) a elevar em
CrS IW.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta

Ata da
3~

e oito mil e _quatrocentos cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada. Votaçãô adiada por falta de
quorum.
-:--Projeto de ~esolução n9. ll0/85, que suspe_nde
do art. "f"' da-R.esoliú;:ão n"' f3,di"4 ·de
maio de __ 1983, na_ C_âmara d_os _l~)eputado~, na parte
-Cm que deliberOU súst"ar o Proê:esSô crimhlal êoiltfa o
ex·Deputado Domingos Antônio de Freitas Dinh
Néú)._ V()t3Çãõ-adi3d8: p-or ·falfa de qUoi-um.
·

·-·-ã- ex"êCUÇão

- R_equerime~to n9 423/85; de autoria do Sr. S.e·
_ nadar Carlos Chiarelli, solicitando urgência para o
-Projeto de Lei da Câmara n"' 124/85 (nt? 4.014/84, na
-Casa de orige~). que proíbe a pesca de cetãceo nas
águas jurisdiCIOoaJsbrasileiras e dá outras providências. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 173/82, cque ·altera
o dispositivo da Lei n9 6.515,--de 26 de dezembro de
_ 1977, possiOilitando o divórcio ·e:ntre pessoa nunca
antes divorciada e outra já divorCiada anteriomente.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado o9 225/83, que cria e
regula ia aplicação pela Censu_r_a,F.Wer_a_l, o certificado de liberação _restrita, e dá outras providências.
Votação adiada por falta de quorum.
-ProjetO de Lei do Senado n9129f80, que dispõe
sObre a -partlciPaÇâO dos s_ervidores nos órgãos- de di·
reção e fiscailzação d<ls i:i\tidades_que ffieilciona."VO:.
taçào adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nt? 96/80, Que~assegu~
ra ~ particjpação dos efT!pr~gados na di_reção das_e_mM
pre.;;as públicas e sociedades de economia mista. Vo-t8:çào a~i~d_a pOr _falia_'dê q~~~m.
·
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- Projeto de Lei do Senado nt? 336/80, que dispõe
sobre privilêgios assegurados._às empresas de auditagem de capital nacional e dá outras providências.
Votação adiada por falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
Ji.t;:!M_])QR_I.QLIB.lV.A~

84/'TlSTA- Concessão do "Prêmio Jabuti" ao escritor João Ubaldo Ribeiro.
SENADOR JOSE lGNÃClO FERREIRA - I
Congresso Brasileiro de Mineração, recentemente
realizaao em BraSOia.

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. Aderbal Jurema, proferido na sessão de
31-10-85.
-Do Sr. Moacyr Duarte, proferido na sessão de
4-11-85.

3 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
N' 246, de 1985.

4- ATAS DE COMISSOES

.o;:..:., MESÀ. DIRÉTORA ..
6'--- LIDERES E VfCE-LIDERES DE PARTI·
DOS
.
. .
.7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES .
.

Sessão, em 5 de novembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

-Legislatura

Presidência dos Srs. Martins Filho e Jorge Kalume
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-

Jorge K alume - Fábio Lucena - Hélio Gueiros Alexandre Costa - Américo âe Souza - J_osé Uns -

Moacyr Duarte- Martins Filho- -Aderbal JuremaNiv'-!ldo Machado- L~urivar Baptis-ta- Se':'ero Go_:
mcs- Gastão MüÍler -Enêas Faria- Octavio Cardoso.

O-SR. PRESID~NTE (Martins Filho) --A lista de
presCnça acusa o c0mparecimei1to d-e 15 srs. Semidores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
.:Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos:

o Sr. !'?-Secretário irá procedCr à feitura do EXped.iente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA .
Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:_
N"' 265/85 (n<:> 549/85,- nã-orrgem), de I~' do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 30, de 1985 (n'i'
1.489/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação

de cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 12f Região e dá outras
providências.
.
(Projeto que se_ transformou na Le! ""' 7.396, de I'i' de
novembro de I985L~
N~' 266/85 (n"' 553/85, na origem), de 4 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 74, de 1981 (n"'
1.563/79, na Casa de origem), que alteta a r~d~ç~o da

Lei n~> 6.664, de 26 de junho de 1979, q1:1e diSClphna a
. _
profissão de Geógrafo.
(Projeto que se transformou na Let n~' 7.399, de 4 de
novembro de 1985.)

AVISO
do Ministro Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República
N~' 757/85, de 4 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério d_a Ind~stria e do Comércio com a finalidade de instruir o· estuO.o do Projeto
de Lei da Câmara n~' 280, ctel983 (n-9-2.674/80, naquela
Casa), que es~abdece condições de ~so~~~d_o efe_ti~~ de_
entidade da Previdência Privada e dá outras providências.

(À Comissão de Legislação Socli:l. J

O SR. PRESID~E-NTE (Martins Filho)- O expediente lido vai à publiCação.
·
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. ]9.
St.:cretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 331, de 1985
Revoga o art. 566 da Consolidação das Leis do
Trabalho e altera o art. 3~' da Lei n~' 6.185, de 11 de
dezembro de 1974.
O Congresso Naciorial decreiã:
Art. ]\' Ê revogado o- art. 566 da Coriso!idâÇào das
LeiS do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de
I~' de maio de 1943.
Art. 2~> O art. 3~' da Li:í nY 6:185, de II de dezembro
de 1974, passa a vigcr com a seguinte redação:
"Art. ]\' Para as atividades não compreendidas
no artigo precedente só se admitirão servidores regidos pela legislação trabalhista, aplicando-se-lhes as
normas que disciplinam o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço."
· ~ ..
Art. 3~>
cação.
Art. 4~

Esta lei entra em vigõr ria data de Sua publiRevogam-se as disposições em toiltrãrío.

Justificaçio

o
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presente ·projeto estãberece ciiie··-os fUD.CiOnãitoS
públicos passam a ter o dire!_tO de_ ?inc:flcalizaçao, que
lhes foi negado pela Consolidaçp.o das Leis do Trabalho,
em pleno regime ditatorial.
E nosso entendimento que a inegável desvalorização
da classe dos funcionários pú_blicos brasileiros, ocorrida
nos últimOS decênios, deveu-se, em grande parte, à proibição de que ela pudesSe associar-se em sindicatos.
A marginaHzaçàO que lhe foi iinposta provocou, en1:
conseqUência, sériaS distorções. _
_ .. _ .
·
Carentes de efetivos inStrument.o~_ de reivindicação1 os
funcionái-ios públicos tíveram. seus vencimentos víotentamente reduzidos, nos últimos anos, com reajustes salariais quase sempre situados em patamares inferiores ao

estabelecido pelo [ndice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC.
Estudos realizados dão-nos conta de que, a partir de
1979, os aumentos salariais dos funcionários públicos estiveram, em médÚt~- ãbaixo do custo de vida, a ponto de,
em alguns períodos, o salár~o real dos servidores- situarse em, aproximadamente, 25% do salário percebido há
-seis anos.
Por outro lado,nos últimos anos, não utilizou o Governo nenhum critério"-objetivo na aplicação das corrcções salariais de seus funcionários. Enquanto determinava a utilização do INPC na correção do~ salários dos
trabãihadores das entidades particu\ares,o GoVerno brasileiro negou tal direito aos servídores públicos,
concedendo-lhes reajustes de vencimentos segundo_ índiM
ces artíbrados em função de casufsmos. Argumentando
sempre que não possuía disponibHidar:le orçamentária e
que urgia o combate à inflação, o Governo levou se~s
funcionários à percepção- de salários verdã.-ieiramente lrrísóríi:is. '
Os funcionáriOs ·públicos também foram discriminados no que concerne ao reajuste semestral de seus salários. Até o presente momento, nenhum instrumento legal existe, no País, que lhes assegure esse direito. A rigor,
- a semestralidade, embora praticada nos dois últimos anos, foi-lhes concedida graças ao artificio do aumento do
salário _de- forma parcelada.
Diversas outras distorções foram impostas à classe: a-_
plicação de indices diferentes aos reajustes de vencimentos dos funcionários públicos civis e de militares, discrepância entre regimes e modalidades de contratação (existem atualmente funcionários estatutários, funcionários
regidos pela Consolfdação das Lei"s do Trabalh.o e funcionários contratados através de tabelas especiais), sistemáticas negativaS-da Concessão do 131' salário aos fui:lcio~
náríos públicos estatutários, entre outras.
O presente projeto- frise-se.bem- pretende conce- der aos funcionáríóS- públicos o direito de sindicalização,para que eles se apresentem com autonomia perante o Governo, utilizando adequados meios de reivindicação. Somente-detendo condiçõe-s pai-a negociar Cõm
o Governo os mais elementares direitos, a classe dõs- funcionãiiOS- Públicos deixará de ser cativa do paternalismo
governamental.
Consideramos que o direito de sindicalização deva ser
concedido aos funcionários públlcos antes das demais
prerrogativas que a Nova República lhes prometeu. Assim, o novo estatuto não deve ser implantado sem que a
categoria, reunida -em sindicato, debate seu ~onteúdo.
Também o novo Plano de Classificação de Cargos deve
ser negociado sob a égide sindical.
b. da essência da democracia que as negociações se
pro·cessem mediante o diálogo entre as partes envolvidas.
Sab_e~~e que o aluai Gove!'!lo est~_~mpenhado na retirada
do entUlho autoritáriO introduzido no Pais. A sindicalização dos funcionários públícos propiciará o ambiente
adequado à Ins-taU.rãÇão de autêntico espíritO democráticO nas relações entre o Governo e seus· servidores.
Nada há, na COnstituição brasileira, que impeça a sindicalização Qos. funcionár(os públicos. Ao" contrário: o
art. 166 ·da Carta tv_la_gna dispõe que "é livre a associação
profissional ou sindical; a sua constituição, a represerrtuçào legal nas convenções ocoletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas de poder público será regulada -cm lei".
No plano mundial, o direito de sindicalização ê ·reconhec_ido pela Declaração dos Direitos -do Homem, pelas
Convenções 87, 98 e 151 da Organização Internacional
do Trab'-llho - OIT.
Eis alguns dispositivos que tratam da matéria:
- Dcclaruçào Universal dos Direitos do Homem:
:'ArL XXIII

........................ ·. .- ..

4- ·•rodo homem tem direito a organizar sindic<~.tos ~a

neles ingressar para

proteç~o

de seus inte-

rc~>scs·:.

Convenção 87:
"Ãi-t. 29
········~······················
"'Os trabalhadore:> e os empr~gad_çres, sem distil'lçào de qualquer espécie, terão direito de_ co_l!~~!
ttúr, sem autorização prévia, õrganizâÇôCs de sua escolha. bem como o direito de se filiar a-eSSas organi:.::uções, sob a única condição de se conformar com
- os- cStãtütOs- das mesmas".

Art. 39 ................. ~ ....... ~-. .- ..•.•. ,
"I. As organizações de trabalhadores e de empregadores ter:io o direito de elaborar seus estatutos
e_rcgulamentos administrativos, de eleger livremente seus repreS'"entantcs, de organizar a gestão e a atívidudc dos mesmos e de formular seu programa de
açào.
''-2. As autoridades públicas deverão abster-se
dC qualquCr inteivcnção que possa limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal".
Convenção 98: ·
Art. ]\' ........... --~. ~-~-· .•...•..•.. -••.
"I. Os trabalhadores deverão gozar de protc.çào adequada contra quaisquer atas atentatórios a
liberdade sindical em matéria de emprego.
''2. Tal proteçào deverá, particularmente,
aplicar-se a a tos destinados ::J: a) subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar
a um sindicato ou deixar de fazer parte de um sindicato; b)
dispensar um trabalhador ou_ prejudicálo, por qualquer modo, em virtude de sua filiação a
um sindicato ou de_sua participação em atividades
sindicais, fOra das hOras de trabalho ou com o consentimento do empregador, durante as mesmas".
Convençii.o 151:
Art. 49 •.•..........•........••.••••.•. .;:,:
"I. Os funcionários públicos gozarão de adequada protcçào contra todo ato de discriminação
anti-sindical em relação a seu emprego.
"2 .. Esta proteçào se exeKerá especialmente
contra todo ato que tenha por objetivo: a) subme- ter o emprego do fundonârio público à condição de
n_Uo se filiar a uma organização de funcionários
públicos ou de deixar de ser me_mbro dela; b) dispensar um funcionário público, ou prejudicâ-lo, por
qualquer modo, em virtude de sua filiação a organização de empregados públicos ou de sua partici·
paçào nas atlvidades normais de tal organização".
Art. 5\'
.. ········-····· ••...•.• -•••••
~·J. As organizaçàe·s de funcionârios públicos
gozarão de completa independência em relação às
autoridades públicas.
"2. As organizações de funcionários públicos
gozarão de adequada proteção contra todo ato de
Ingerência das autoridades públicas em sua constituição, funcionamento ou administração.
-"3. Consideram-se a tos de ingerência para efeíto deste artigo- principalmente aqueles destinados a
fomentar a consti_tuição _de organizações de funcionórios públicos dominados pelas autoridades públicas, ou a manter enconomicamente, ou de qualquer
out.ru forma, organizações de funcionârios públicos
com o objetivo de submeter estas organizações ao
controle da autoridade pública".
Art. 7"' ···············~··--·~··: ••••-~ •••
"'Deverão ser adotadas, se necessário, medidas adequadas ~s condições nacionais para estimular e
fomentar o pleno desenvolvimento e utilização--de
procedimentos de negociação entre as autoridades
públicas competentes e as organizações de funcio-· nários público::; sobre as condições de emprego, ou
de quaisquer outros méto_dos que permitam aos re-.
presentantes dos funcionáriospúbHcos participar da
determinação das referidas condições". Art. 89 ...... , .•........•.•......•..•.•.
''A solução dos _conflitos suscitados em função
da determinação das condições de emprego deverá
sCr obtida por meio da negociação entre as partes ou
mediante procedimentos independentes e imparciais, tais Co-rri o a riledlação, a concilíaç~o e_a_ arbi.., t"r"ãgcm,· estàbijJccíd~~ dC mS.ne-i_~a_ a il_lSpirar-a confhnça dos interessados".
·Art. 9'-' ······~-·~ ............. ~.-.-••• ~ .... ·
'·os fundonóriOs -públiCos, dO meSmo J_nodo que
os demais trabalhadores, gozarào dos direitos civis e
políticos essenciais para o exercício normal da liberdade sindical, com exceção somente das obrigações
derivadas de sua condição e da natureza de suas
funções".
Os argumentos apreSenta-dOs conduzem-nos à inabalável conVit.:çlio de que não poderão ficãr os fu_ncionários
püblicos brasileiros à margem do que ocorre atualmente,
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no País,_e_m relação ao avanço nas relações entre empregadores c empregados, com a intermediação das organi~nçõcs sindicais, sob pena de grave perda por parte do
Go~·crno e de seus funcionários.
A nova realidade social brusílcira está a exigir dos legislatlores que tratem da mesma maneira todos aqueles
que participam, com seu trubalho, do processo produtivo, seja na esfera da iniciativa privada, seja no âmbito da
atlministraçào pública.
É por isso que julgamos urgente conceder aos funcionúrios públicos a possibilidade de se organizarem em sindkatos.
· Sala das Sessões, 5 de novembro de 1985. ~ Odacir
Soares.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de I985

30- I0"85, a prorrogação, pelo prazo de um ano, da vig:ência_cla Ü?_missã9 __ Especial_ MiSta destinada a programar çomemoração pela passagem dos centenários da
Proclamação_ da República e da Primeira Carta Republicana no País.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa EXcelência protestos de apreço. - Ulysses Guima.ries, Presidente da Câmara dos Deputados.

sabilida_de aos mandatários do voto popular para que
n1lo transformem a cadeira do governo em banca de feira, a vender favores caros a correligionâ.rios baratos,
Mudanças que nâo permitam mais ao poder outorgado
pelo povo, transformar-se em poder contra o povo, coagindo e intimidando para se tornar vitalfcio e, quantas
vezes, Srs. Senadores, hereditário.
A consecução dessas mudanças está a exigir das autoridades que administram a transição, para a democracia
plena, pulso firme e posicionamento intransigente no
que: concerne -o-s mecanismos de constituição do poder.
A _futura ConstitUínte nascerá desmoralizada, desautorízãda, desnaturada mesmo, se não forem alterados,
profundamente, os meios eleitorais de que dispomos.
Não basta termos leis para coibir a influência do poder econômico nos pleitos eleitorais! São necessários
procedimentos ágeis, para detectar essa influência e
anulá-la antes de os votos repousarem nas urnas.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A comunicação lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) --Sobre a mes-a, outra comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19Secretário.
E lida a seguinte

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 5.452
DE Jo DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores
do E.c;:tado e os das instituições paraestatais.
Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante
deste artigo _os empregados das sociedades de economia
mista e ·das fundações criadas ou 111;antidas pelo Po_der
Público da União, dos Estados e Municípios.

LEI No 6.\SS,DE 11 DE DEZEMBRO DE I974
Dispõe sobre servidores públicos civis da Adminis-traçii.o Federal Direta e Autárquica, segundo a natureza jurídica do vinculo empregatfcio, e dá outras
providências.

Brasnia_, 5 de novembro de J985,
-sen1jQr_ Pre§i_çll!rit~._. __
-_ ___
~-,~ ----~--~- --Tenho a honra de comunicar a V. Ex~ que me-ausentarei do País, a partir de 6 até 14-11-85, para realizar
uma viagem a La Paz, Bolívia, de_ caráter particular, de
acordo com o disposto no art. 43, alínea a do Regime:nto
Interno.
Atenciosamente, - Odacir Soares.
Q_SR. PRESIDENTE (Martin; Filho)- A Presidência fica ciente."
O SR. PRESIIJENTE (Martins Filho)- Através do
A.viso n"' 438, de 1985, de 25 de outubro do_corrente ano,
o Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou ao Senado cópias das Atas das sessões em que foram tornadas decisões aplicando sanções aos responsáveis que relaciona, bem como a discriminação dos recursos providos no período de 13 de agosto a 26 de setembro de 1985.
O expediente foi encaminhado, ·com ofício, à ComiSsão de Finanças, para conhecimento.

Art. 39 Para as atiVidades não compreendidas no
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kaiume) - Hã oradoartigo precedente só se admitirão servidores regidos pela
res inscritos.
legislação trabalhista, sem os direitos de greve e sindicaConcêdo a palavra ao nobre Senador· Aderbal Jurelização, aplicando-se-lhes as normas que disciplinam o
ma. (Pausa.)
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
S. Ex' não está presente.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este
-Concedo a palavra ao nobre -Senador-Martins Filho.
artigo serão admitidos para cargos integrantes do Plano
de Classificação, com a correspondente remuneração.
O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia
· · · · · · · --~~-. · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · ~~ • ~.-.-•• -.-. - --o seguinte discurso.)_-Sr. Presidente e Srs. Senadores:
··As vésperas das primeiras eleições sob a Nova República e eis-nos diante_ do mesmo e deprimente espetãCONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
culo de sempre: c_orrupção eleitoral, abuso do poder
FEDERATIVA DO BRASIL
econôrilico, viciando- o voto popular, uso escandalosoEMENDA CONSTITUCIONAL No t,
da_t'!láguinaa,d!11inis~ratjya 4os Estados e dos M!mici-_
DE 17 DE OUTUBRO DE 1969
pios para fabricar resultados eleitorais e todo o elenco
de patifarias, apu~adas à p_erfeição, pa~~ engabelar o
povo e reServar o poder a -perpétuos donos.
Art. 166. t livre a associação profissional ou sindiNão houve, para as eleições municipais deste ano, a
cal; a sua constitUição, a representação legal nas connecessária revisão dos instrumentos eleitorais consagravenções coletivas de trabalho e o exercício _de funções
dos pela ditadura recente e por isso corremos o sério ris-delegadas de poder público serão regulados em lei.
co de termos eleições falseadas em muitas regiões do
§ 19 Entre as fUnções delegadas a que se refere este
País.
artigo, compreende-se a de arrecadar , na forma da lei,
O mais grave e-que as eleições deste ano, são uma escontribuições para o custeio da atividade dos órgãos sinde avant-premiere à Constituinte, a ser eleita daqui
pécie
dicais e profissionais e para a execução de programas de
a um ano, quando o povo brasileiro estará mobilizado
interesse das categorias por eles representadas.
p-ara definir os fundamentos jurídicos da Nação, espe§ 2'~' - 1:: obrigatório o voto-- nas eleiçõ-es síridicais.
rança -~OSS(l_~~e um novo tempo para o Brasil.
-"Se neste- _curto interregno que rios sepãra da Coiüàituinte não alterarmos profundamente nossos costumes
(Às Comis.rões de Constituiçao e Justiça e deLeeleitorais, teremos trafdo a confiança dos milhões de
gislacdo Social.)
brasileiros que foram à praça pública exigir mudanças.
E não mudanças de forma ou de nomesL Mudanças funO SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- o projeto
damentais, de estrutura, de concepções, de métodos e de
que acaba de ser lido será publicado e remetido às coaçào.
missões competentes.
MUdanças que impliquem numa alteração de valores
Sobre a mesa, comunicação Qu_e vai ser lida pelo Sr.
e
se substitua o discurso moralista que nos últimos 20
!'-Secretário.
·
anos encobriu toda a sorte de imoralidades, por uma
E lida a seguinte
ãtuação moraJizadora, que mande os corruptos e os corruptores para a cadeia e se faça o saneamento de nossos
CQ5tumes_ políticos e administrativos. Mudanças que gaGP-0-1.279
Brasília, 4 de novembro de 1985.
rantam o respeito à vontade popular, tornando o voto
Senhor Presidente,
autêntíCo instrumentO de poder do povo, e não mercaTenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
doria a ser pechinchada nos bordéis cívicos criados pelo
atenção ao Ofício SM/605/85, que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em sua sessão ordinária de
caciquismo político, Mudanças que outorguem respon-

Não basta capitularmos num extenso código de crimes eleitorais e as penas a eles aplicáveiS. Impõe-se,
também, conferir poder de polícia a cada cidadão para
assegurar a lisu.ra do voto e dar-lhe instrumentos eficazes à pronta interVenção nos casos de corrupção eleitoral, com responsabilização dos culpados com rito sumaríssimo.
Não basta termos uma justiça eleitoral funcionando.
É necessáriO dotá-Ia de melaS para que permaneça imune às pressões dos poderes em quaisquer circunstâncias
e possa exercer, na plenitude, suas funções como ramo
de um poder autônomo da organização do Estado.
Medidas concretas e eficazes precisam --ser urgentemente tomadas para moralizar o instituto da eleição popular, fundamental ao regime democrático. E dentre estas medidas, estão às de implacável repressão aos crimes
eleitorais. O próximo quinze de novembro serâ o teste
da Nova República no que concerne à legitimidade do
poder. Não pelos votos que a Aliança Democrática conw
siga. Diga-se de_ passagem que essa Aliança alcançará a
totalidade dos votos válidos no País, pois a nível naciona_l ela se compõe_ de todos os ~artidos políticos existentes: PTB-PFL como em São Paulo; PDS-PFL, como no
Rio Grande do Norte; PMDB-PFL, como em Pernambuco~ e por af afora. Todo mundo está coligado com
todo mundo, contra todo mundo. Esta ausência de identidadedos_ Partidos; esta pouca seriedade no encaminhamento das questões eleitorais, onde ao invés de cuidar
do Evangelho, cada vigário esq-uece a missa no interesse
de sua paróquia particular, pode levar à irreversível descrédito toda a classe política. Não cheguemos, assim, à
Constituinte.
Este é o momento maior da história brasileira; não
apequinemos, pelo amor de Deus!
Conto-lhes um fato que, por ausência de poder probante, não posso dar nome aos bois.
Em certo Estado, cento e vinte Prefeitos do interior
estão convocados para trabalhar na eleição da capital,
devendo trazer carro e ajudante, devidamente pagos pelo_s cofres municipais, além de 15 milhões de cruzeiros
cada um, também do município, para despesas de pronto pagamento.
~·~E como fazer com a Chapa oficial'?", indaga um
Prefeito.
- ..Te-mos -chapas frias para todos os carros". responde o coordenador do grupo.
~ Outro· -Prefeito· pergunta:
- ..Como Prestar conta dos 15 milhões?"
Responde o coordenador:
- ..Como sempre. Não precisam se preocupar, cinco
dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas são nossos,
já rora:m- cõnv_ersa.dos."

E se diz ainda que democracia é isso!
Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores! Não ê essa a democracia que espero para os brasileiros! Não é essa democracia que sacrificou Tancredo Neves nas- ruas, na
busca do aprimoramento dos nossos co..stumes eleito-..
rais. São "Coisas" de AI Capone.
Façamos um esforço para acabar com isso. Os brasileiros merecem a ~assa l.uta, merecem a nossa atenção!
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARTINS FILHO - Coni -muito praZer,
nobre Senador Moacyr Duarte. _

O Sr. Moacyr Duarte- Eu desejo, apenas,-me congratular com o discurso de V. Ex•, quando preconiza a
necessidade da revisão da legislação eleitoral e defende,
sobretudo, a lisura e a legitimidade do processo eleitoral, livre de vicias e de fraudes.
O SR.
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FILHO -

Agradeço a V. Ex• o

aparte que veio enriquecer o meu discurso e a sõlidariedade de V. Ex• muito me honra, prilicipalmente em se
tratando de um Estado como o_meu, o Rio Grande do
Norte, sofrido, e que precisa aprimorar esses costumes
políticos.
Encerro, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Albano Franco.
O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Pronuncia o
seguinte discurso). Sr-. -Presidente Srs. Senadores:
Tive a honra de- toffiãr -p-O-sSe Da Presidência d_a Ass_~
ciação de Indústrias Latino-Americanas (AILA), Reconheço que, mais que uma deferência de o~de_m pessoal,
essa distinção foi conferida ao Brasif é -f ifldústria que
tem sido responsável, em grande parte, pela moderni-'
zação de nosso País e pela sua pujança econOmíca; Figu-

ramos, hoje, no Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, como membro nato,
entre os dez Países do mundo que, por sua expressão e
importância industrial, a essa posição são alçados. Estamos, pois, entre os dez mab importantes complexos industriais do mundo. A presença do Brasil, com seu peso
específico próprio, ria ·com.litiidade ecOnómica mundial,
é um fato inegável. SomóS, àtuãlmeriie-, -a oitava econo~
mia do mundo livre e a décima de todo o Universo, po~
sição realçada pelo saudoso presidente Tancredo Neves,
em entrevistas no Exterior, e pelo Presidente José: Sar~
ney, em seu recente discurso na Assembléia da ONU. A
Voz do Brasil, portanto; sem ufariismo descabido e patriotada primária, já é õuvída com atCnção e respeito no
forum mundial.
Tive a oportunidade, em meu discurso na capital da
Bolívia, de salientar os sacrifícios qUe são impostos à in~
dústria Latino-Americana, na sua luta por modernizarse e competir com as demais. Falei sobre a dívida externa da América Latina, que beira os 400 bilhões de dólares Norte-americanos. Se é verdade que somos responsáveis por e"sse gigantismo da dívida, não o sãO" menos os
Países ricos, cujos bancos, abarrotados de petrodólares,
procuraram, com o maior empenho, clientes para seus
empréstimos. A liquedez financeira os impeliu a aplicar
os dólares sem preocupação maior quanto à vitalidade
das economias dos tomadores de emprêstimos, pois eles
estavam seguros de que, em caso· de dificuldade, contavam c.om a capacidade de pressão e coação que exerceriam, especialmente através da intervenção ou intermediação do FMI, obrigando os devedores a fazerem danosos ajustamentos internos de suas economias, mesmo
ao preço da recessão, do desemprego e da fome. Os Estados Unidos, cujo déficit público iguala o total do Produto Interno Bruto Brasileiro, tem um poder imperial,
simbolizado no Federal Reserve; a· seu Banco Central,
com poder unilateral de auritentar ou diminuir as taxas
flutllantes de juros. E mais as iumenta que as diminui,
para atender aos interesses locais, com terríviis reflexos
sobre nós. As taxas de juros têm sido um pesadelo para
os Latino-Americanos, gravados por dívidas enormes.
Por outro lado, a queda do.s preços das f!tatêrias primas
deteriora as relações de troc~cem nosso desfavor, Ademais, a diminuição da demanda dos Países mais desenvolvidos, somada ao fracasso da condição das políticas
econômicas internas dos deyedares, J~rovocou insuperáveis dificuldades, que tornam o pagamento da_ dívida
quase uma impossibilidade, Segundo a Cepat, os
Latino-Americanos jã sacrificaram três anos dé crescimento, para diminuir seu desequilíbriO externo, que tende a agravar~se pelo envilecimento dos preços das matérias primas, pelo protecionismo dos ricos Com b"ãire{ras alfandegárias e sobretudo, pelo brutal aumento do
serviço da dívida. Se se mantiverem as cOildícões atuais,

a Ainérica Latina terá_ que desembõTsãi, nos próximos
15 anos, mais de 800 bil~ões de dólares, para pagar o
serviço da dívida.

O Sr. Jorge Kalume- Permite V.
O SR. ALBANO .FRANCO dor. J.orge Kalume.

Ex~

um aparte?

Pois não, nobre Sena-

O Sr. Jorge Kalume- Encontrava-me eventualmente
dirigindo os trabalhos da Casa, quando V. Ex~ assomou
à.tribului, para comunicar que assumiu a Presidência da
Associação de Indústria latino-Americana. Quero, então, congratular-me com V. Ex• e com todos os empresár:ios brasileiros, por esta demonstração e conceito de
--que goza nosso País, especialmente V. Ex~ no seio da
classe. Era este o merecido testemunho que queria dar a
V. Ex•.
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Jorge
Kalume, o aparte de V. Ex• honra e digflifica as nossaS
palavras. O mais íinportante a ressaltar~ dest?:C:.~_r, é_ que
efetivamente hã 14 anos o Brasil não tinha a. opÕrtuni~
dade de iX.ercer·ã-presidênciã desse õrgão internacion-al.
O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex.f um aparte?

-··O SR. ALBANO FRANCO -

Pois não, Senador

Gastão MUller.
O Sr. Gastão -M'tiller - Senador Albano Franco, V.
Ex• anunciou um fato auspicioso não só para V. Ex•,
mas para os industriais, e empresâd.9s brasileiros e especialmente para o Senador, ao vê-lo atingir na área empresarial, na área privada, mais uma posição que ê a
presidência da Associação de Indústria LatinoAmericana. É um mérito para o Senador ter entre os
seus Senadores um homem que atinge tão alta posição,
de relevo na vida dC atividade pública empresarial. Em
meu nome pessoal, em nome do PMDB, no momento
representado por mim, levo a V. Ex• as congratulações
ao seu qUerido Sergipe, seu Estado natal e à sua família,
por ter atígindo mais esse elevado posto, não só na vida
políttca de Senador, mas na vida privada como empresárío.
O Slt ALBANO FRANCO - Nobre Senador GastãO Müller, sensibilizado agradeço as palavras generosas
e amiga"s do prezado colega, em nome do PMDB. Realfi ente essa--posição- que nós alcançamos é unia posição
do Br8.sil, em que nós, acidentalmente, assumimos à
Presidência.
_Repeti a expressão usada pelo eminente Presidente
JOs.é Sarney, de que não podemos pagar a dívida externa
CC!m a fome. Só podemos pagá~la com o resultado de um
tra.balfio produtivo, que gere novas divisas através da
exportação. E isso só poderá ser feito, se crescermos
economkamente. Não é politica inteligente, a dos cre~
dores, se. nos impuserem condições que impeçam esse
crescimento, através de ajustamentos internos perversos, que nos levem ~o empobrecimento _crescente. No
afã de receber imediatamente os seus emprêstimos, os
credores poderão conduzir-nos inapelavelmente ao pior:
à c-onvulsão social e. ao perigo ideológico, gerando a Íl:ljustiça social capaz de abalar instituições de regimes democráticos. O ·preço ideológico é triUito alto e perigoso.
Permito~ me transcrever parte do meu discursa· e·m La
Paz, que considero traduzir nossa preocupação:
,-... A Pfoblemáticã econômlca, financeira e social da
América Latina é.uma só, o que contraindica a existênia
de_ vá~jas casuísfíCas fórinulas para enfrentá~la e resolvêla. -Unida, consciente, um só voz, uma mesma e idêntica
vontade, a América Latina pesa em qualquer fórum internacional, seja para questionar protecionismos indesejáveis e postular preços justos para seus produtos e mercadorias, sej!i para fortalece"r estrategicamente, a sua solidariedade e protestar contra as taxas de juros que, há
anos, a empobrecem e huJ11ilham. Nenhum Pais sobrevive q1:1ando só trabalha para pagar empréstimos. Não há,
a médio prazo, a solução para os problemas da América
Latiiia enquanto ela, para exclusiva alegria dos banquei~()s,_ permanece sujeita a t_axa~ e:_~Qg_retaxas que a escra~
vizam e dilaceram. As atuais e vorazes taxas de juros
não são menos sinistras do que as bombas do terrorismo
alucinado".

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO- Pois não, nobre Líder.
O Sr. Nivaldo Machado - Senador Albano Franco,
quero saudar V. Ex~ não só como brasileiro que se honra do patrício que assume posição das mais destacadas
num órgão de classe latino-americana, a Associação de
Industriais Latino-ainericanos, quando à frente da Confederação Nacional da Indústria, tem-se conduzido com
a maior competência, com o maior zelo na defesa dos interesses da classe que dirige com mérito, mas como seu
correligionário, pela maneira como V. Ex~ está dirigindo
o Orgão, a cuja Presidência acabou de ascender, de que
é uma prova o seu pronunciamento recente naquela entidade. De forma que o Senado da República, que conta
com a sua presença como um dos mais destacados
membros, sente-se orgulhoso de tê-lo como um dos políticos mais dinâmicos, mais interessados no cumprimento dos deveres que a outorga do mandato p·opular impõe.
O trabalho de V. Ex~ contribui, não só Para a integração da América Latina, como para a construção de
uma nova ordem econômica internacional mais justa.
Assim, quero traduzir o nosso júbilo, a nossa satisfacão e a honra com que o temos como um dos correligicináricis mãís eminentes.
O SR. ALBANO FRANCO -· Meu nobre colega,
Uder e amigo Nivaldo Machado, agradeço as palavras
íncentivadoras de V. Ex• e aproveito o ensejo para dizer
aos meus nobres colegas que o mais importante nesta
organização que congrega todos os pafses latino~
americanos, inclusive o México, será traduzida através
de um esforço pela integração, integração esta que pode-rá, também, possibilitar suporte para os governos
latino-americanos na defesa de uma renegociação políti~
ca da dívida externa como, também na defesa de uma
nova ordem económica internacional.
E importante também ressaltar neste instante, é que
procuraremos, neste órgão, entrosar e integrar com ór~
gãos que poderão ajudar nosso Pafs como a ALADI, a
C EPAL e outros organismoS ligados aos· interesses
latino~americanos.

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO -Ouço V. Ex• com muito prazer, nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Mocyr Duarte - Em nome do meu Partido,
cuja bancada eventualmente lidero na sessão de hoje,
quero fazer chegar a V. Ex• os nossos cumprimentos
mais efusivos pela sua assunção à Presidência da Associação de Industriais Latino-Americanos. Como bem
enfatizou V. Ex•, o nosso País, com a eleição e a escolha
de V. Ex•, conquistou um_lugar de destaque e privilegiado numa instituição desse porte. Sei que V. Ex• haverá
de ter na Presidência dessa entidade latino~americana,
um desempenho brilhante e eficiente, ci mesmo qtie vem
tendo na Presidência· d"ii Confederação Nacional das Indústrias, credenciando-se no conceito do empresariado
nacional como um homem defensor de sua classe, buscando sempre a solução dos seus problemas.
Congratulo-me, pois, com V. Ex~ pela sua eleição e de
pãrabéns não está apenas o empresariado· brasileiro
. mas, tan1bém, a classe política que V. Ex• distingue cOm
a sua representação.
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Moacyr D.uarte, agradeço as palavras de V. Ex' que servem
pãra ~onrar o nósSo pi-onunciamento na tarde de hoje e
mais uma vez, repito, continuaremos a nos esforçar para
representar bem, em todas as posições por nós assumi~
dus, o esforço do empresariado do setor industrial brasi~
leiro.
Sr4 Presidente, Srs. Senadores, para finalizar, insistO
que há de obter-se urna fórmula, para viabilizar o pagamento da d(vida sem sacrifício intolerãvel. Ainda que
e.ssa fórmula não tenha sido até aqui estabelecida, ·dois
pontos fundamentais parecem concensuais: primeirO,
que ·a dívida externa é resultado da irrespon·sabilidade,
dupla dos banqueims internacionais, oferecendo levianamente créditos, e dos países os aceitando, e em muitos
casos para dilapidá-los em investimentos sem retorno.
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Os prejuízos,- pois, deveriam ser repartidos equitativamente; segundo, e mais im_portante. é que o pagamento ·
da dívida não se pode fazer de maneira que Paralise o
desenvolvimento nacional dos endividados e os impeça
de gerar recursos indispensáveis para financiar o seu desenvolvimento e manter a sQa estabilidade politica e social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) --Concedo _a
palavra ao nobre Senador __Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronunci11_0
seguinte discurso.__Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Lerei desta tribuna projeto que já encaminhei à-considemção da Mesa, vazado nos s~guíntes term~;

PROJETO DE LEI DO SENADO No
Reduz a jornada de trabalho da Caixa Econômica
Federal de oito para seis horas.

(Do Senador Jorge Kalume)
~ecreta:
_
Art. \9 A duraçào normal de trabalho dos fun~
cionários da Caixa Econômica Federal serâ Ú seis
horas, prorrogáveis, excepcionalmente, até oito horas, de acordo com a lei que_rege o trabalhados
bancários.
Art. 2"' Fica assegurado o direito de sindicalização a seus funciOii.ários, bem como toda e qualquer vantagem a que fazem jus os bancârios, a cuja
categoria. passam a pertencer.
Art. 3~> A sua estrutura ãdministrativa e funcional será alterada de conformidade com as _exigências do serviço e das normas do Banco Central
do Brasil.
Art, 49 Esta lei entrará em vigor na data de su~
publicação.
Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrãrio.

O Congresso Nacional

A justificativa e a seguinte:
Nada mais justo do que reduzir ajo?nada d~ trabalho de oito para seis horas dos funcionários da
Caix.ã: Econômica Federal. ~ uma irijUStiça:que sedeseja reparar o que se vein_cometendo contra p seu
dedicado funcionalismo. A CEE age corri o banco e,
em conseqilência, seus funcioilários· executam os
mesmos trabalhos dos bancários, participando de
toda atividade própria do sistema bancário, quer'
no serviço de compensação de cheques e outros papéis, manutenção de conta Pe: depósitos em geral,
concessão de emprêstimos a CUrto· e-longo prazos,
ch_eques garanfidos, câmbio, agências em todas as
capitais do País etc. Entretanto, a duração de trabalho dos funcionários é -de oifo noras, quando os
seus colegas de bancos, que processam as meSmas
atividades, trabalham seis horas.
Sr. Presidente, era este o projeto que gostaria, como o
fiz, de dar ciência à Casa._
Gostaria, também, de aproveitar a oportunidade para
lembrar que no dia de hoje nasceu, para a glória do Bfasil, o inesquecível Rui Barbosa, que soube, com seu gênio, como homem predestinado, engrandecer, não só as
letras jurídicas, como também o nosso País, como aconteceu na Conferência de Haia em que o pequeno homem
tornou-se gigante, passando a chamar-se:. "A Águia de
Haia". E não fOi sem justificada razão que, como DeputadQFederal, em 1965, apresente-i um Projeto sob número 3..3.80, em homenagem a Rui Barbosa, instituindo o
-día de hoje c_omo o Dia Nacional da Cultura, e que em
1970, já no Governo do saudoso Presidente Emilio Médici, foi transformado e sancionado, tornando-se lei sob
o número 5.579.
Não poderei falar de mim, Sr. Presidente, mas quero
nesta oportunidade dizer que me encontro com a consciência tranqUila pelo dever cumpridO, homenageando a
figura impõluta desse grande brasileiro que -também,
com a sua grandeza cultural, soube engrandecer a sua
Pátria.
----
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O Sr._Nivaldo Machado- Permite V. Ex• urri aparte?

gão. ·Essa diretriz revela a intenção do legislador de prestigiar os servidores públicos profissionais, pelo menos
quanto à priorização, em favor deles, dos regimes de ascensão e progressão funcionais.
Reporto-me a esses aspectos da legislação -Sr. Presidente, Srs. Senadores- como preliminar para a colocação do. problema que está sendo vivenciado, no momento, por funcionários do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem com lotação em Brasilia, tanto
aqueles regidos pelo Estatuto do Servidor Público,
_quanto os admitidos pelo regime contratual previsto na
C6nsolidação das Leis do Trabalho. Recebi em meu gabinete uma cÓmissão desses servidores c;::, pela leitura do
memorial que tiveram a gentileza de me submeter, compreendi claramente que -são vítimas de uma injusta _situação.
Em primeiro lugar, o último concurso realizado no
àmbito do DNER, com o objetivo de selecionarservidores aptos à asceilsào funcional, data de. 29 de julho de
1979, portanto há mais de seis anos. Ao mesmo tempO,
o art. 311 do Decreto D-"' 91.403, d_e 19_85, interrompeu a
possibilidade da promoção, sufocando no nascedouro
as esperanças de ascensão funcional criadas em decreto
anterior, o dC:-li9--9t.309,-também deste ano.
Em segundo lugar, o Oepartamento Nacional de Estradas de Rodagem, como quase todos os órgãos da adminiStraçãO fed_eral, emprega pessoal de nível superior
admitido pela "Tabela Especial de Empregos". Como se
-sabe, os servidores coritralados por esse regime não
p're~c;tam ""concurSo público. Ocupam, assim, os espaços
funcionais que poderiam ser destinados aos funcionáriõs do QUadro e TâEiela Permanentes, em unl injustõ
e inaceitável bloqueio da ascensão funcional.
Além disSó, é nOiório que os servidores de nível médio
foram os mais drasticamente atingidos pelos critérios
CQ_ntencionistas da_política salarial, vigentes. hâ até pouco tempo, uma vez- que não lhes foram destinadas compensações financeiras equivalentes às gratiflcações concedidas aos funçi_on_áriqs de n~vel superior. Assim, apreterição da ascensão funcional, tanto por efeito da ausência de concurso seletivo, quanto em função do congestionamento dos níveis superiores, causados pela contratação com base na "Tabela Especial de Empregos", configura uma situação anômala e constrangedora, princi~
pulmente no DNER, onde o fenômeno se apresenta em
maior dimensão.
Funcionários portadores de títulos de graduação universitária são os mais prejudícadQs, porque permanecem
e-xercendo funções seçundári~s ou abaixo de seu potencial técnico, com salários absolutamente incompat!veis
com o estâgio de profissionalização a que chegaram.
6-Ministro da Administração, Dr. Aluízio Alves, já
anunciou sua disposição de realizar concurso público
pata regularizar a situação do pessoal admitido pela
"Tabela ,f:special'de Empregos". Hã poucas dúvidas de
que esta será uma solução adequada ao problema, uma
vez que, a esta altura,.. não se poderá sirnple..c;mente demitir servidores com a 'invocação de que não prestaram
concurso público para a primeira investidura, conforme
sanciona a Constituição... Federal. A maioria dos funcionários contratados pelo regime da Tabela Especial jáconta com muitos anos de serviço e revelou-se útil à adm-inistração pública.

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer.
O Sr. Nivaldo Machado- Senador Jorge Kalume, o
Partido da Rrente Liberal, em nome de cuja Liderança
nesta Sessão, associa-se as justas homenagens que V. Ex• tomou a iniciativ-a de prestar -à memória do gênio brasileiro que foi Rui Barbosa. Não é
necessário que aqui déstaqueinos qualquer das suas amplas atividades. Em todos os ramos do conhecimento,
em toda ·s!la DI-ilhante vida parla~entar, durante toda a
sua intensa vida pública, a ação decisiva em favor da Uberdade foi a sua bandeira principal de luta. Não ê preciso que destaquemos, para Iem brar aos brasileiros a sua
dimensão genial, a sua biografia.
Queremos, salientar que, como gênio, ele teve a visão
profunda e abrangente dos fatos, dos acontecimentos e
da vida,_e por i)isO a sua palavrª, o seu pensamento, são
atuais. Registre-$e aqui aquela expressão constante da
oração aos moçoS em que ele profliga, condena da maneira mais veemente, os c.ostumes politicOs da época,
muito dos quais ainda hoje perduram na vida política
brasileira. Dizia ele; " De ta_nto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes
nas mãéls dOs maus, o· homem chega a desanimar-se da
virtude, a rir da honra, a ter vergonha de ser honesto."
A atualidade desse pensamento de Rui Barbosa não precisã Ser demonstrada. Era essa a intervenção que Qese.iava fazer ao registro que V. Ex•, como sempre, cultor da
memória dos grandes vultos da nacionalidade, está fazendo -ein tóniõ do-tfan-scurso de mais um aniversário de
Rui Barbosa.
estamo~_f~lando

O SR. JORGE KALUME- V. Ex•, além demehonrãr Coin o-s-eU'apãrte; tarnbéin engrandeceu esse pequ~
no registro que-fiz em homenagem-à memória des~a fi=gura--t'llü~rar~-"cjiJe Jamais Será esquecida; que foi representada pelo nOsso imortal patríCiO Rui Barbosa.
- Muito ob,riiado.
- -Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito _beml
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado._

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE.-Pronuncia <>seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs, Senadore..c;:
A possibilidade de ascensão funcional, com limites
balizados pela competência de cada um, tem sido o principal estímulo para atrair quadros qualificados ao serviço público federal. Com remunerações insatisfatórias
nos níveis iniciais das carreiras·, é vírtualmente esse estimulo que tem permitido à administração pública reter
_<!S conti~g_entes funcionais indispensávies à_ realização
de seus serviços e atender à ordem dos problemas de sua
5-ompetência específica.
Através da instituição dO Novo PJano de Classifl_ça_ção_ge_ Ç~:J.fSQS,_Q9_~t_o a funçi()nar em Obediência à Lei
n<:> 5.64,5/70, o Governo da União criou condiçõeS especiais _pa_r_~_ ordenar o serviço público no que diz respeito
à maior profissionalização de_ seus quadros e abrirespaços à promoção de seus servidores, atendido o princípio do mérito.
Em conseqUência, instituiu-se o cciricurso p(iblico não
só para disciplinar o ingresso de funcionários cofio, por
igUal, assegura-r-lhes, postúionTtente, -progressão e a
ascensão funcionais, premiando, assim, o esforço individual de cada um. A referida Lei n9 5.6:t5/70, ao criar os
institutos dt? ascensão e progressão funcionais objetivou
gerar as conl;liçõt::s p~ra um me~hor desempenho profissional e_ atender às aspirações dos servidores de serem
distinguidos com mais justa remuneração.
De qualquer sorte, o ingfesso na _carreira e a conquis---~ ta _f!_e n9vas posições na hierarquia funcional ficaram na
dependência do eSforço -peSsoal de cada servidor, desde
que se abram as oportunidades do concurso público.
Todavia, para habilitar-se à valorização profissional e
sõ.llaria\ prevista naquela lei, o servid"b_r público deverá
estur incluído no Novo Plano de Classificação de Çargos e-pertencer a Quadro ou Tabela Permanente do' ór-

a

Contudo, é rigorosamente indefensável que a esses
- --servidO,res'sej<i-aberta a possibilidade de conservarem os
seus cargos através de concurso público, e negado àqueles outros de estrutura regular da Administração, atendido o princípio da seletividade através de provas de ca~
pacitação, o direitO de disputarem a ascensão funcional.
Com base neStaS Considerações- Sr. Presidente, Srs.
Senadores- é que diriJo apelo ao eminente Ministro da
Ad~inistração, Dr. Alufzio Alves, no sentido de que, no
mesmo processo de concurso público para regularização
da situação funcional dos funcionários contratados pela
Tabela Especial, sejam abertas oportunidades aos servidores do Quadro e Tabela Permanentes de concorrerem
à ascensão funciOnal, através de provas de capacitação.
Creio que o eminente Ministro Aluízio Alves, homem
público da mais alta extração, administrador provado
no exercício de importantes funções públicas, inclusive a
de Gove:~~~or de seu Estado~ o Rio Grande do Norte
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- e, finalmente, um espírito decisivamente filiado aos
princípios de justiÇa, haverá de encaminhar solução que
possa corrigir essa grave-injUs-tiça contra honrados servidores da Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr~ Presidente (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Sobre a
mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. !~>~Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 332, de 1985
Reduz a jornada de trabalho da Caixa Económica
Federal de oito para seis horas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. \I' A duração normal de trabalho dos funcionários da Caixa Econômica Federal serâ de seis horas,
prorrogáveis, excepcionalmente, até oitO horas, de acordo co_m a lei que rege o trabalho dos bancários.
Art. 2~> Fica assegurado o direito de sindicalização a
seus funcionários, bem como toda e qualquer vantagem
a _que fazem jus os bancários, a Cujã categoria Passam a
pertencer.
Art. 39 A sua estrutura administrativa e funcional
será alterada de c-onfOrmídade com as exigências do serviço e das normas do Banco Central do Brasil.
Art. ..f.'1 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Nada mais justo--do que reduzir a jOrnada de trab:ilhode oito para seis horas dos funcionáriOs da Caixa EConômica Federal. b uma injustiça que Se desejar reparar e
que se vem cometendo contra o seu dedicado funcionalismo. A CEF age como BanCoe, em conseqUência, seus
funcionários exe_cutam os mesmos trabalhos dos ban-·
cários, participando de toda atividade própria do sistema bancário, quer no serviço de compensação de cheques e outros pápeis, manutenção de conta de depósitos
em geral, concessão de empréstimos a curto e longo prazos, cheques garantidoS, câmbio, agência: em todas as
capitaiS do país e etc. Entretanto a duração de trabalho
dos funcionários é de oito horas, quando os seus colegas
de Bancos, que processam as mesmas atividades, trabalham seis horas. _
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1985. -Jorge
Kalume.

(Às Comissaes de Constituição e Justiçil e deLegislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O projeto
será publicado e remetido às comissões competentes.
COMPARECEM MAIS VS SRS. SENADORES:

Altevir Leal - Eunice Michtles - Gaivão Modesto
- Odacir Soares - Aloysio Chaves - Cesã.r Cals Milton Cabral- Albano FrancO- José Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto- Benedito Ferreira....: Mauro
Borges
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estâ finda a
hora do expediente.
Passa--se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum- para deliberação.
. E_m conseqliên~ia, as matérias da paUta de hoje, const1tu1da dos ProJetas de Lei da Câmara n9.c: ?_1/R"Complementar, .3, 13 e 14, de 1981, -9.--íO~~ s5. -d;i-982,
22/83,17ejj.de 1984,14e17j85,5Ó/81,60/82,3Jj85,
106/82; ProJeto de Lei do Senado n9 244/81- Complementar; Projetas de Resolução n~>s 115 e 110 de 1985·
Requerimento n'i' 423/85; Projetas de Lei do s'enãdo n'1~
173/82, 225é83, 96/80, 129/SO c 336Í80, em fase devotação, deixam de ser submetidos a votos, ficando sua apreciação adi<:~da para a próxima sessãO.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a p<1lavra ao nobre Senador Lourival Baptis~

-

.

.

O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS- SE. Pronuncm o segumte d1scurso)- Sr. Presidente, Srs Senadores·
Um dos mais expressivos e tradicionais eventos culturãis do País, nos domínios específicos_ da vida literária, é
a solenidade durante a qual, num clima de festa, são en·
trcgucs aos laureados o "Prêmio Jabuti", criado em
1958, c que foi outorgado pela primeira vez em 1959._
A estatueta que simboliza o prêmio, de autoria do ar-.
tista Dcrnard Cid Souza, somente é concedida depois de
um rigoroso processo seletivo, anualmente realizado, em
que um júri de consagrados ensaístas e críticos Uteráríos,
cujos nomes são mantidos em segredo, escolhe os escritores, artistas ou instituições que mereceram receber o
prêmio, de acordo com os critérios estabelecidos pela
Comissão Julgadora, da Câmara Brasileira do Livro.
Este_ ano o "Prêmio Jabuti" foi entr_egue na Biblioteca
Mário de Andrade, em São Paulo, durante as comemorações da ··semana Nacional do Livro", a 23 do corrente
mês. Dois dos maiores escritores brasileiros foram contemplados: o poeta Carlos Drummond de Andrade, con~
siderado como a "Personalidade Literária do Ano", e o
escritor João Ubaldo Ribeiro, cujo livro "Viva o Povo
Brasileiro" foi selecionado como o melhor romance.
Também a rêvista Vej8, a "Rádio Jovem Pan", o jornal
O Globo e a "Rede Globo de Televisão" receberam o
"Prêmio Jabuti".
Em face da indi_sc_utível importância e das repercussões
do mencionado prêmio, cuja- ressonância nacional nos
círculos intelectuais cresce cada vez mais, à medida em
que os anos vão paSsando, entendi ser oportuno e necessário prestigiá-lo, através deste conciso registro. Principalmente ao verificar que a consagra-ção do "Prêmio Ja_buti" coube, desta vez, ao escritor João Ubaldo Ribeiro,
fi!ho do profes.sor Manuel Ribeiro, um dos meus mais
diletos amigos de infância, internos que fomos no tradi~
cional Co_légío António Vieira, em Salvador, Bahia,
quando anos depois nos reencontramos na Assembléia
Legislativa do Estado de Sergipe, em 1947, ambos deputados estaduais, ao qual estou ligado pelos laços de uma
velha amizade recíproca.
João Ubaldo Ribeiro, sergipano, surpreendeu, de fato,
o mundo intelectual da Nação, com o seu magnífico romance "Viva o Povo Brasileiro", que, depois de cinco edições esgotadas e uma sexta nos prelos, continua na lista dos livros mais vendidos em todo o País.
Conforme acentuaram os críticos literários que já aVa~
liaram o mérito desse surpreendente romance, trata-se,
efctlvamente, de um autêntico fenômeno no âmbito da
literatura brasileira recente. Basta acentuar que a obra,
Jâ- tf-aaUzída; deverá ser brevfmierite la-nçada FrãliÇã,
na Alemanha e nos Estados Unidos, como um autêntico
"best-seller".
- No Brasil, coube à Editora Nova Fronteira o lançamento_ desse Hvro excepcional.
_
-- Não poderia,- portanto, deixar de registrar o merecido
êxito de João Ubaldo Ribeiro, felicitanáo~o com seU admirador, ao mesmo tempo em que formulo votos no sentido de. que prossiga na sua brilhante trajetória, auspiciosa mente iniciaaa-, de escritor- Predestinado aos maiores
sucessos - legítima glória literária Oo Nordeste- e dO
Brasil.

na

-6 SR. PRESiDENTE (Martins fílho)- Concedo a
pãfavra ao nobre Senador Josê Ignácio Ferreira.
O SR. JOSl!:INGNÁCIO FERREIRA (PMDil- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
No final dQ mê.s de setembro próximo passado,
realizou-Se, a(jui erri Brasília, o I Congresso Brasileiro de
Mineração, reunindo mais de 600 pessoas, entre profissjo_Dªi.s da área,- representantes de empresas de mine--::rã-ção, entidãôes cieTttíficas, os governos_ de alguns estados e o Governo Federal. Apesar da vocação mineral do
nosso território~ ê d prrmeirO congresso sobre mfneração
realizado em nosso Pã.ís.
Tal fato parece ser sintomático_ do complexo colonialista de-Que SOfre -o Brà:sil em inatéria de mineração. Entretlo!nto, os aconte_clmentos mais recentes_ são suficiente~
- ffieilieioTtes para vencer as resistências e perlnitir que se
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tome consciência da importância da mineração para a
vida econômica do Brasil.
Afinal, são 485 anos d~ história t:m que pouco avança-mos, em termos -de uma política- de mineração conseqüente, voltada par os interesses nacionais. O roubo de
ouro e de minerais estr_atêgicos tem sido uma constante,
desde o período colonial até os dias de hoje.
Na época em--que o Brasil estava sob o domínio da Co~
roa Portuguesa, o ouro era enviado para a metrópole em
quuntidades assombrosas. Em seguida, a Inglaterra passou a despontar como camp-eã do contrabando deste mi~
nério. O escritor Educardo Galeano cita, em seu livro:
"Veias abertas da América latina", que, no auge do ciclo do ouro, que implicou no fluxo contínuo de portugueses para Minas Gerais, a Inglaterra estimou a demanda colonial de produtos industriais e proporcionou
meios para pagá·los. Em outro parágrafo, cita Galeano:
"Da mesma maneira que a prata de Potosi repicava no
solo espanhol, o ouro de Minas Gerais só passava de
trãnsiro por Portugal. A metrópole converteu-se em simples intermediária."
O ilustre economista Ce~so Furtado concluiu, em seu
livro "Formação Econômica do Brasil", que a Inglatera
utilizou o ouro do Brasil para pagar imp'ortações essenciais de outros pafses e concentrar suas inversões no setor manufatureiro. Segundo fontes britânicas, a entrada
de ouro brasileiro alcançava 50 mil libras por semana em
alguns perfo-dos. E se não fosse pela ação de pirataria e
saque de corsários ingleses, as jóias da Coroa Britânica
não seriam tão opulentas e reluzentes. O fato ê, Srs. Senadores, que, sem essa tremenda acumulação de reservas
metãlicas, a Inglaterra não teria podido enfretar, posteriormente, Napoleão.
_Depois do grande impulso do ouro, nada ficou no solo
brasileiro, salvo os templos e as obras de arte. Em fins do
século XVIII, embora_ainda não se_ tivessem esgotados
os djumantes, o país es~a":a c!~pauperado. A renda per
capitados três milhões de brasileiros não superava os 50
dólares anuais, no atual poder aquisitivo, segundo os
cálculos de Celso Furtado. Assim, Minas Gerais caiu rapidamente em grande decadência.
Hoje, a situação não difere muito do passado. Apesar
de não sermos mais vassalos de Portugal, mas donos do
nosso próprio des.tino, o ouro continua sendo roubado,
_só que de maneira mais sofisticada, que em nada contribui para o nosso enriquecimento ou para o nosso desenvolvimento.
Brasil: O paraíso do ouro e doS --contrastes sociais
Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, de acordo com dados
fornecidos pela Associação Brasileria de Geologia e Mineralogia (ABGM), em apenas oito regiões do mundo aflora tanto ouro, pedras preciosas e minerais estratégicos, e o Brasil é uma dessas regiões abençoadas pela Natuxeza_. Somos hoje a segunda província geológica do
planeta, atrás apenas do verdadeíro depósito natural que
é a Ãfrica do Sul.
Se não VeJamos., Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
1984, a produção oficial de ouro foi de 50 toneladas, 3
toneladas a menos em relação a 1983, de acordo com o
DNPM. Para __ l985, o Diretor-Geral desse órgão, Sr.
Yvan .Barreto, prevê um crescimento da ordem de 20%
sobre 84. Essa previsão, contudo, ainda depende do
comportamento dos preços a nível internacional. Nossas
L«Servas- de ouro estão entre as 3 maiores do mundo. As
maiores reservas do mundo de ágata, topázio, turmatina
esttío em solo brasileiro. Em matt:ria de quartzo, em todas as suas variedades, do critrino às ametistas, o Brasil
detém 95% de todas as reservas mundiais. Possuímos a
mais fabulosa: reserva de minério de ferro do mundo. Somos os maiores produtores de manganês do mundo. O
primeiro produto[ de berHio, muito importante para a
indústria nuclear. As maiores jazidas de nióbio e tântalo
estão localizadas no Brasil. Detemos o 69 lugar na produção.de_tungstênio, utilizado na produção do aço. EssCncial à indústda nuclear, o Brasil é o 29-produtor de
l_íljo._ E d~~?_foi'm-a_-_oc9r.r:e com 9s dernais minérios que
põSsüímos, sempre- em grandes quantidades._ Em contraposiçã_o, somos ainda uma Nação pobre, com 60% da
população vivendo quase à margem dos bens produzidos
e da ri_queza em geral. Um país, com um déficit habitacional para 12 milhões de pessoas, com 9 milhões de
cr'ianças sem escolas., um índice de analfabetismo de
27%. US.:ôadOs de mortalidade infimtíraCusam um-índice
de 32,1 crianças em cada 100, em 1979, envergonhando a
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Nação. Somos, por isso, o exemplo dos países em desenvolvimento, onde existem os rriaiores coOfrastes econômicos e sociais. A op_ulência e a_ miséria caminham juntas, agredindo a pobres e ricos.
Apesar de toda a riqueza mineral encontrada em solo
brasileiro, o País tira pouquíssimas vantagens desse capricho geológico. De uma forma ou de outra, a verdade é
que noss,as riquezas minerais se esvaem, deixando um pe-

queno lastro na receita do País. Seja através de contrabando ou da ação impiedosa das empresas multinacionais, que detêm 42% do controle sobre a produção mineral, as nossas riquezas vão sempre parar nos cofres dos
estrangeiros.
A Alemanha Ocidental nunca produziu pedras preciosas, e detém os maiores estoques do mundo. A pequena
Hong Kong jamais ab~igou um único garimpo, mas é o
maior mercado de pedras preciosas. E a lndia, onde as
esmeraldas já se esgotaram há muitos anos, continua negociando consideráyeis parcelas dessas pedras no mercado mundial. Tudo leva a crer, Srs. Senadores, que grande
parte dessas gemas saiam de um único lugar: o Brasil.
Recentemente, o jornal Tribuna da Imprensa publicou
uma matéria, denunciando a ação de contrabandistas através de entidades ditas "reJigíosas". Há muítos anos, a
instituição denominada na Califórnia como "MissionAviation Fcllowship"; mas conhecida em Anápolis como
"Asas do Socorro", vem atuando no Brasil. Apesar de
seus missionários jurarem que trabalham apenas ajudando_colegas que convivem com os índios, suas ações chamam a atenção de funciQnários do DNPM que circulam
pela Amazõnia.
O depoimento do geólogo Breno Augusto, publicado
na revista Isto :€, de 28 de agosto, confirma que a atuação da "Asas do Socorrán -é, no mfnimo, suspeita:
"Já encontreí esses missionários duas vezes pela mata,
onde abrem várias pistas de pouso -em locais ricos em ouro, diamantes e minerais". As desconfianças em torno da
~'Asas do Socorro" são tamanhas que um editorial do
jornal A Crítica, do Amazonas, aponta a organização
como um apêndice da "S_ummer lnstitute of Language",
entidade religiosa norte-americana expulsa do México e
da Venezuela sob suspeita de ser vanguarda da prospecção minei-a! de várias multinacionais.
Me..o:;mo sem ter concluído suas investigações, o governo cancelou a autorização da Asas para voar nas âreas
indígenas e colocou_sob suspeita cerca de setecentos missionários estrangeiroS dispersos pela Amazônia em nome
de vinte seitas evangélicas. Para completar o quadro, é
curioso constatar que ã maioria desses missionários ocupam unicamente as áreas identifiCadas pelos satélites
como potencialmente ricas em minerais. Depois, é claro,
tudo fica mais fácil para as empresas entrarem em açào.
Vale lembrar que o "Summer lnstitute" já foi expulso
de 71 países, invariavelmente acusado de espionagem.
No mínimo, essas ""multinacionais_" _da fé demonstram
falta de escrúpulos ao se envolverem no contrabando de
pedras preciosas e metais nobres.
Para se ter uma idéia do volume d~ contrabando de
ouro, só numa parte da Amazônia, funcionários do Departamento Nacional de Produção _Mineral (DNPM)
descobriram 60 campos de pouso clandestinos, funcionando única e exclusivamente para o contrabando do
ouro. É inacreditável, Sr. Presidente, mas existem pistas
inteiras, construídas como verdadeiras clareiras dentro
da mata, que praticamente ninguém as vê do lado de fora, mas de onde aviões levantam e pousam com a maior
tranqUilidade. Agora, Srs. Senadores, calculem em toda
aquela mata gigantesca, quantos campos de pouso deVe
haver? Quem sabe serão _uns 600, levando para fora do
Brasil todo o ouro que podem contrabandear. Isto, sem
falar de outros minerais das mais variadas procedêncías,
constituindo- fortunas fabulosas.
No caso das pedras preciosas, a prática de negóCfõssubterrâneos também tem sido muito fácil, como ficou
constatado no _episódio -que envofVeu o ex-Ministro da
Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, principalmente pelo fato de
as gemas preciosas não -sefem -·taxadas pelo ·governO,
como é o caso do ouro. Esta situação favorece a visita de
estrangeiros diretamente aos garimpos, onde compram
as gemas ma"ís v<ilioS-as, para depois revendê-las na Europa por preços altíssimos. A propósito, Srs. Senadores,
um carregamento de milhões de dólares pode ser acomodado num simples maço de cigarros. Uma esmeralda ex-
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tra de 50 milhões de cruzeiros cabe no fundo de tJma
tampinha de caneta esferográiíci.
"Apesar de técnicos do DNPM garantirem que esmeraldas dessa qualidade brotam em 15 ou 20 gramas mensais em Goiás, os livros de registro da receita estadual es-·
tão limpos. Não existe outro nome para tal situação que
não seja o roubo vergonhoso. Senão vejamos, Sr. Presidente, Goiás produziu, em 1984, 69 toneladas de esmeraldas e 14 mil quilates de diamantes, garante o DNPM.
No enttmto, oficialmente, nada menos que 20 toneladas
das melhores e mais caras gemas sumiram na região-de
Santa Terezinha, a 300 quilómetros da Capital. Desta
forma, a Agência-de Arrecadação Fiscal do Estado recolheu apenas a metade de um por cento do valor daS- esmeraldas em Imposto Único sobre Minerais, IUM._O
caso dos diamantes é ainda mais escandaloso: oficialmente, nenhum quilate dessa pedra foi garimpado em
Goiás no ano pa·ssado. Todos eles desapareceram, como
num passe de mágica.
Realmente, é uma tarefa impossível saber quant~
Brasil deixa de arrecadar em impostos, do IU M Federal
ao_ Imposto de Renda, sonegado por garimpeiros ecohiercianteS. A ordem de grindeza desse número deve
chegar aos trilhões de cruzeiros. Os valores produzidos
SITo estupendOs~ TécniCOs do DN PM avaliam que o Brasil produziu só em 84 US$ 2,5 bilhões em pedras coradas,
isto sem relacionar os diamantes-de Minas, Goiâs, Mato
Grosso. Mas, infelizmente, os registras oficiais atestam
uma modesta produção de US$ II milhões no mesmo
período.
Outro contrabando denunciado pela Tribuna da Im~
prensa, do dia 8 de agosto de 1981, apesar de causar a indignaç1ío dos brasileiros, paSsou desPercebido pelas autoridô.ldes da época. A Cooperativa dos Garimpeiros e
Extratores da cidade mineira de Itabira levantou a de-núncia, envolvendo multinacionais como a ACf1Sterdan e
Saver e H. Stern. Os garimpeiros afirmaram que esme-raldas erarll retiradas da jazida de propriedade do Sr.
Mauro Ribeiro Lage, que as revendia para essas joalherias Cõm documentação fraudulenta. ESsas- empresas,
por sua vez, remetiam as pedras para o exterior, sonegando milhões de cruzeiros em impostos.
Esta Cooperativa alegou inclusive que a situação do
Sr. Maur_o_ tarilbém era ilegal, uma-vez que não t"íi1ha autorização para comercialização da produção, mas apenas para estudos. Segundo o Código de Mineração
(Decreto-lei n\' 227, de 22-8-67), o alvará_de pesquisa permite que-ã área-estiPulada seja explorada apenas para
comprovação da existência do mineral. Como diz o próprio nome, aUtoriza apenas a pesquisa.
Os garimpeTros chegaram a enviar um extenso relatório ao ex-Ministro César Cais, com o protocolo n<:>
900069, narrando minunciosamente todas as irregularidades ocorridas. Mas, pelo que se consta, o documento
nem chegou ao Ministro, pois ficou retido no 3"' Distrito
do DNPM em Belo Horizonte.
Este ano, Srs. Senadores, veio à tona, também, o contrabando do ouro de S_erra Pelada. Em recente audiência
com o Presidente Sarney, o Deputado Sebastião Curió afirmou que 70% do total do ouro extraído são contrab:.mdeados. para o exterior. Também no GarimpO de Tapajós, está havendo desvio do ouro. O Deputado ressaltou: ·~dizem que produzimos 50 toneladas por ano, o que
é errado. Os garimpeiros conseguem extrair mais de-100
toneladas de ouro por ano. O restante sai clandestinamente do País".
Nesta questão dos minérios, o mais grave é que o
preço de venda é fixado e determinado de forma unilateral e impositivamente pelos- consumidores, sem a menor
participação dos países produtores. Os países consumidor_es pagam o que querem e impõem contratos extorsivos, com cláusulas absurdas, subordinando e escravizando os países produtores.
O"jornalista Hélio Fernandes, que há muitos anos traVa uma luta pela democracia e, particularmente, eni.- defesa áe riOss_as riquezris minerais, ix:igii-ido dos-governos
militares medidas no sentido de conter a evasão de noss-as ríquezas para o exterior, publicou, em seu conceituado jornal Tribuna da Imprensa, no dia 28~9-79, matéria
intitulada "O País das Multinacionais". De acordo com
o jornalista, em 1989J90 nossa dívida ex"ferri:a Será de 150
bilhões de dólares, e o País estará com "150 milhões de
habitantes, cada vez mais empobrecido. Mais adiãnte, cita: "É óbvio que cada criança que nascer a partir daí jã
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nascerá com uma dívida de l.oo"o dólares ... seremos o único país do mundo com uma renda per capita às avessas, todo brasileiro deverá mil dólares, e essa dívída irá
crescendo sempre monótona, mas assustadoramente.
Pelo visto, as estimativas de Hélio Fernandes estão bem
situadas, caso as regras da ordem económica internadona! continuem inalteradas".
A Revista Veja do dia 28-8-85 publicou uma matéria,
onde a Cacex afirma que, caso toda a produção de pe~
dras preciosas tivesse saído do país jâ lapidada e vendida
a preços do mercado internacional, geraria uma receita
de lO bilhões de dólares, isto é, 10% da dívida externa
braS-ileira. Já a Dir:etrua dtt Gem Export do Brasil e ..designe r" de jóias, Maria Dcrenice de Souza, afirmou, na
Revista Visão, n9 36, desta semana, que o Brasil poderia
pagar- sua dívida externa em cinco anos; se o governo
conseguisse impedir o contrabando de pedras preciosas.
Às vezes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os mais complexos problemas económicos têm uma solução simples,
ao alcance da mão. Ê como um objdo perdido que procuramos des_esperadamente e que se encontra na nossa
frente, poi"ém- não O enxergamos de tão absortos que estamos com os problemas que afligem a Nação.
Sou da opinião de que o Brasil, através de instrumen~
tos legais e órgãos diretamente vinculados fiscalização
da produção mineral brasileiro, poderia disciplinar a sua
produção, lapidação, comercialização e exportação de
pedras preciosas, ouro e os demais minerais estratégicos,
e em poucos anos liqUidar nossa dívida externa, sem que
isto signifique mais s2.crifido e arrocho salarial à sociedade brasileira, como pretende o FMI.
Eúã qUestão, porém, necessita ser analisada minuciosamente, pois envolve nOssa soberania como Nação.
Neste sentido, creio que o melhor palco para se discutir a
questão da política de mineralogia para o Brasil seja a
Assembl_éia Nacio~al Constituinte no próximo ano. Para
tailto, é necessár]() c:iue os constituintes eleitos em 1986
_fique~_ atentos a este fato_ de fundamental significado
para O futuro do Brasil: qual Seja, o controle por grupos
multinacionais da maioria das reservas internas de mine·
rais. Estas empresas visam, principalmente, aos chamados _minérios estr!!tégicos, que começam a escassear.
Em termos globais, Srs. Senadores, a participação do
capitãl estrangeiro na produção mineral brasileira vem
crescendo anualmente. Em 1981, as multinacionais detinham 35% da produção, Em 1982, esta participação subiu para 40%. Em 1983, aumentou para 42%. Esta participaçãO-tciüirtornou-se muito- mais r'elevante, quando se
descobriu que as multinacionais controlam 50% de toda
a produção de minerais metálicos no país. Para completar o quadro, essas empresas têm ainda uma participação
em 85% da produção brasileira de minérios industrializados não-metálicos, vitais às economias industrializadas.
Com o objetlvo de sin-tetizar O quadro geral do controle das empresas multinacionais sobre cada mineral, apresento uma parte do relatório elaborato pelos técnicos
Francisco R. Chaves Fernandes, José Raimundo C. de
Car'Va"lho e_ Ivan dOs Santos LeVy,- que trabalharam no
CNPq em convênio Com o DNPM. Eles pertencem também ao Núcleo de Inovação Tecnológica da Ilha do Fundão. Vamos aos dados:
Ouro: 100% da produção mecanizada de ouro do
país estão nas mãos da Mineração Morro Velho, empresa ·controlada pelo grupo multinacional sul-africano
Anglo-American. Recentemente, a Anglo-American
comprou das Empresas Reunidas Sul Americanas uma
"holding.. sediada no Panamá e que controla o Grupo
Brasimet, de São Paulo, que atua no setor mineral brasileiro. Isto se deve a problemas políticos enfrentados pela
África do_ Sul. A Anglo procura diversificar suas operações e as forifes õe-niatérias-prima·

a

Chumbo: toda a produção nacional é controlada
pela multinacional francesa !metal, através da "Societé
Miniére et Metalurgique de Panarroya". Esta poderosa
sociedade tem jazidas de chumbo, zinco, prata e cádimo
em diversos países do mundo.
Prata:_ a !metal controla 98% e a Anglo 2%; dominam juntas, integralmente, a -produção deste metal
nobre.
D~amantes: o grupo belga Union Miniere controla
92% de toda a produção brasileira de diamantes, além de
outras participações na produção de zinco eletrolíticó:-
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Ni6bio: a produção nacional é totalmente dividida
em duas empresas com participação estrangeira. A pri~
meira, o grupo norte-americano Union Oil - Divisão
Molycorp, controla 45% e a Moreira Salles, 55%; a segunda fica com a Anglo-American que comprou a parte
pertencente a ex-Rochschild.
Berilo: dois terços da reserva mundial estão em território brasileiro. Esta substância é importantíssima para
a fabricação de chips usados em computadores. A extração é feita por garimpeiroS e depõiS Comprada pela
Anglo-American, através da Brasimet.
Tungstênio: 55% da produção pertencem ao..grupoAnglo-American e à multinacional Union Cabide. Toda
a produção é exportada pela Wa h Chang, norteamericana, pelo Grupo Quimani, também dos EUA.
Ferro: o capital estrangeiro explora 48% da pro~
dução. Temos representação dos maiores grupos multinacionais siderúrgicos ries"ú~- riifnúal: os norteamericanos Bethlehem Stell, a Utah Corporation, â. Engelhar controlada pela Anglo; os europeus Arbed, Thyssen Estel Hoescht, o grupo Krupp e Mannesmann, alêm
de um consórcio japonês, onde- se destaca a Nippon
Steel.
Níquel: 90% da produção são controlados por capitais estrangeiros do grupo Anglo-American.
Bauxita: cerca -de 85% de_ toda a produção são realizados por empreendimentos com participação eStrangeira. Cerca de 25%, sob controle do grupo norteamericano Alcoa e o canadense Alcan. O restante estã agrupado no consórcio Mineração Rio dõ Norte, onde
atua também a Shell.
Amianto: de enorme utilização na fabricação de coberturas, empregado em grande escala como isolante térmico e elétrico. A associação do grupo francês Saint
Gobain-Point e Mousson com- o belga Eternit responde
por 98% de toda a produção de fibras localizadas em
Goiãs, na mina de Canâ.brava.
Barita: o grupo norte-americano National Lead Industries controla 35% da produção.

Estanho: a associação dos grupos British Petroleum
com o caOadense Brancan responde por 24% de toda a
pro-dução e a Philip Brothers controla os outros 76%.
Flourita: 35% da produção estão nas mãos do grupo
alemão Bayer.
.Bário: 100% da exploração são feitas pela Pigmentos
Industrial e Comercial SfA, subsidiária da Pigmiria Corporation dos EUA.
Cobre: - importante para as indústrias elétric~. O setor é explorado por duas companhias: a brasileira de
copre e a brasiteira de metais, ambas concessionárias de
firmas norte-americanas.
Cassiterita: graride riqueza de Rondônia e principal
componente da produção de estanho. A produção deste
min_eral é COntrolada totalmente pela Philip Brothers dos
EUA.

llmenita: muito importante na indústria aeronãutica
para fabricação de aviões e mísseis. e: também um metal
raro, essencial à segurança nacional. Toda sua produção
é exportada e controlada pela Orquima, representante de
d!yersos __grupos estrangeiros.
UtJo: 100% da Produção controlados pela Orquima,
e toda produção exportada. Temos inclusive deficiência
deste mineral no mercado interno.
Magnésio: material isolante e refratãrio, com grande
procura principalmente no setor de construção civil. O
maior grupo que_explora este setor é a Magnesiom S/A
dos EUA.

Tântalo: as empresas Wah Chang, norte-americana,
e a Climaz Mollódeníum controlam todo o mercaóoe a
p-rõdução, nispectfvamenteL Este mineral é muito Utilizado em reatares nucleares e aparelhos espaciais.
De-acordo com o mesmo relatório do CNPq, existem
hoje 20 países com investimentos na mineração brasíJeira, totalizando 126 grupos estrangeiros em plena atividade.
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Este, Sr. Presidente, Srs. SenãdorCs, é o quadro daprodução mineral brasileira. Existe outra agravante,
çom relação às multinacionais do setor mineral. Em muitos casos, essas empresas deixam jazidas, sob seu controle, intocadas, servindo de reserva estratégica para suas
matrizes no exterior, sem que o Código de Mineração
possa intervir no sentido de resguardar os interesses_ da
Nação. Em outraS palavras, o sistema existente no Brasil
permite que as enipresas de mineração se toi:riém verdadeiras donatárias dos direitoS- ffiíilerârios, -espeCulando
com nossas próprias reservas; por isso, é PreCiso criar imediatamente instrumentos de controle dessas empresas.
Como afiimeí em outro discurso, em 31 de agosto de
1983, na ocasião da passagem do bicentenário de-nasci-

men~O d~ Sirrilln Bolivar, tal!lbém nesta questão das riquezas nacionais, O.ão estão em jogo os no!?SOS comprometimentos de alinhamento político, nem indagações de
cunho ideológico, nem xenofobias de qualquer espécie,
que não as temós. Entretanto, faz-se necessãrio uma reformulação no Código de Mineração para que a atividade das empresas nacionais ~ estrangeiras não tenha um
carátcr meramente predatório.

Além disso, se o governo, por um lado, deve facilitar o
trabafho das empresas, estas, por sua vez, devem procurar desenvolver programas de carâter social e económicO
em novas ãreas, com toda a infra-estrutura material digna da condição humana.
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Não faz muito tempo que airida se dizia que a mineração só deixa buracos em nosso subsolo. Hoje, porém, a
mineração c;-dge,- antes de tudo, q estabelecimento de
uma infra-estrutura complexa, em tOrno da qual podem
florescer numerosas outras atividades. Temos o exemplo
da Companhia Vale do Rio Doce: em torno da VitóriaMi nas e do porto de Tubarão, em meu Estado do Espírito Santo, surgiram vãrias atividades conexas, desde a
construção de usinas de pellets e usinas siderúrgicas até
fábricas de celulose, que exigem grandes projetas florestais. Também, em torno da ferrovia da (comi, no Amapá, vêm sendo montadas fãbricas de compensados de
madeira, de óleo vegetal, de celulose, entre outras. O
projeto Carajâs, em sua fas·e inicial, assegurará condições para o progresso da agricultura na região e para a
construção de usinas de ferro gusa e de ligas de ferro.
Outra conseqüência que a atividade mineradora traz é
-a descenrralização industrial. O Maranhão vem-se tornando um grande centro industrial, como também o Pará, graças à bauxita, destinada à produção de alumínio.
Pod_em_os afirmar, com toda a segurança, que cada emprego no selor da mineração criã __ l8 _outros emp~egos.
Na indústria metalúrgica, uma toiielada de produtos manufatu.rados exige três toneladas de insumos minerais.
Hoje, no país, o consumo interno de produtos minerais
chega a 4 bilhões de dólares, o que equivale à produção
de manufaturados no valor de aproximadamente 50 bilhões de dólares, conforme dados do Ministério da Indústria e do Comércio.
De acordo com o chefe do setor de minerais da Cacex,
o Sr. Paulo CéSar de Freitas Samlco, a atividade mineral
deverá crescer, este ano, 15%,-elevando o resultado total
pãra 2q_ ~ilhões de âôlares. De fato, é um substanciafaumentO erll ~relação a 84, qua.nto o tOtal fo.i de 9,8 bilhões
de dólares.
O Sr. SarnicÕ revelou aiilda, neste I Congresso Brasileiro de Mineração. o papel estratégico do setor na balança comercial. Para se ter uma idéia, basta lembrar que
a redução de 1,5 bilhão de dólares nas importações em
1984, com relação a 83, se deveu quase que exclusivamente à dimiriuição nas cOmpras -externas de bens minerais, especialment<:__o_ petróleo. Este ano, no período de
janeiro a julho, a retraÇão nas importações minerais, no
·valor de 797 milhões de dólares, foi superior à redução
do restante das importações brasileiras, calculada em
4~0 milhões de dólares no mesmo período.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que
haja uma maior dinamização da produção e comercialização nacional de nossos minerãis,_ é imprescindível uma
revisão completa na política atual de mineração. E, felizmente, as primeiras medidas começam a ser implementadas.
O Ministro Aureliano Chaves anunciou a proposta de,
criação de um Conselho Nacional do Ouro, idéia esta
logo vista com bons olhos pelo empresariado nacional.
Esse novo Conselho planejaria a produção nacional,
sugeríndo novos incentivos ao investimento privado nes~
ta área ain_da amorf!J._. Pouco seria feito, porém, se não
fosse. analisada COJ? atenção e prioridde a_ questão dos
aspectos fiscais Que mineração envolve.De acordo com os empresãricis, em princípio, deveria
i11c1'dír SObre o ouro. e apenas uma vez~ o Imposto único
sobre Minerais (IUM), até que seja transformado em
produto industrial. Há, no entanto, dois "ónus que gravam o faturamento do Ouro, qualquer que seja a natureza da ~mpresa ou_ o estabelecimento que o comercialize:
,o PIS, que é cobrado à taxa de 0,75 sobre faturamento
mensal da empresa e recolhido seis meses depois; e o Finsoc_iaf, 0,5 sobre a receita bn.r,ta mensal para as empresas
que vendem, sendo recolhido no mês seguinte. Desta for~
ma, paga-se imposto como minério, o IUM e, como yalor mobiliário, qu~ndo se ap~esenta na forma de lingotes, outros-ônus incidem, inclusive o Finsocial.
Na v_erdade, este se __ constitui num_ dos principais
problemas que vêm entravando a comercialização, afetando também as fundidoras. Estas distorções precisam
ser levadas erg_ conta pelo novo Co.os.elh_o, que poderâ
prestar um grande trabalho, na medida em que congre~
gar r~presentantes de todos os setores que atuam na ãfc;a
-do- Ouro.
Não se_trata aqui na criação de_ um organismo supraministerial, q-ue facilmente acabaria caindo no monumental erro de uma estatização maior, representado por

a

4418

Quarta-feira 6

algum monstro parecido com a Outobrás. Mas. cabe_ ao
Presidente dá República regulamentar a intervenção de
cada seta r da administração pública nas diversas fases da
exploração do ouro.
_
Dentro desta regulamentação, não se pode esquecer a
adoção de medidas que redu~am o escoamento ilícito ~~
riquezas para o exterior, que representam aproximada:mente 43 trílhõcs de cruzeiros por ano, garantem os técnicos do DNPM. Por outro lado, Srs. Senadores, é importante que a nova orientação se inspire nb princípio de
intervenção mlnihfá ·cto Estado na etapa da comercializ.ação, limitando as atividades da Caixa Económica Federal c estimulando ao má_ximo a participação do setor
privado.
·
·
Finalmente, sugerem os empresários que o Banco
Central deveria comprar o ouro diretamente das fundi~
doras, eliminando, assim,_ os custos de intermediação, jã
que elas operam diretamcntc nos garimpos, hoje respon~
sáveis por 80% da produção nacional.
No setor d_as pcdms preciosas, entre outros pr,oblemas, a má organização da produção, pedras mal calibradas, a .falta de lapidaáores experientes, a falta de garantia
no suprimento e a inexistência de instalações especiais
para o exame de jóias e gemas rfa.S alfânçiegas constituem
os pricipais entra.ves para a dinamização ·ao setor.
De fato, o setor de pedras e metais preciosos do Brasil
contínua a ser urn dos maiores mistérios do mundo. Isto
porque o nosso país, apesar de ser o_ maior produfor de
gemas de_cor do mundo, exporta, segundo a_Cac~x, somente para 20 países, enquanto a Alemanha Ociáental,
mesmo não possuindo produção mineral significativa,
exporta pedras lapidadas para cerca de 60 países, o qu·e
caracteriz.a o pouco preparo do Brasil para competir- no
mercado internacional.
Segundo sugestões apresentadas pelos técnicos do
fBGM, o Governo deveria criar incentivos fiscais e financiamentos para que seja feita mineraÇãõ-não apeõaS
de gemas, mas que os minerais não-metá[icos associadOs
também sejam explorados, como é- o caso do berilo, c~ao~
lim, nuospar, etc. Assim, sé-ria possível que vários depósitos, hoje não económicos,· para a produção de gerriãs,
se torna.IDiem competitivos e rentáveis.
Defendem, ainda, o regime de "permissão" para enquadramento de garimpos e de pequenas minas no COdigo de Mineração, ou seja, ao lado do financiam~nto;de
veria ser criado um novo regime, o de aproveitamento
dos garimpos e de pequenas minas, o que contribuiria
para ajudar inúmeras minas de pequeno porte, hoje totalmente irregulares perante a legislação mineral_ brasileira.
Também, Srs. Senadores, no setor de gemas, creio que
a melhor maneira de aumentar a produção brasíleíra é liberar e estimular ao máximo a iniciativa particular, mesmo porque, na vastidão do_ território nacional, não se
pode sequer pensar em um controle efetivo de objetos
tão mioúsculos~
A título de contribuição, considero importante tam~
bém a reorganização da Fun_dação de Assistência ao Garimpeiro-e o a·um.cnto de recursos financeiros ·a ela desti~
nados, a fim de que os garimpeiros possam obter maior
assistência sociaL Além disso, é sensato estender OS: beneficias do Funrural a eles, uma vez que alternam O exercfcio da profissão com atividades de natureza ruraL
Ainda, por já ter sido feito, com excelentes result3.dos,
em vários paíseS do mundo, o Governo Federal poderia
eliminãr tOtalmente o Imposto de Renda, o ICM- e 01Pf
das pedras preciosas e semi-preciosas e de seus prOdUtos.
Quanto à questão da lapidação, creio que o Go'{et:no
deva criar mais cursos e programas de lapidação nas escolas primárias e conceder: JtJ.centivos para a construção,
no Brasil, de equipamentos de lapidação de qualidãde.
Sou da opinião de que o· Brasil só terá uma forte indústria de gemas de cor s~,_além de promulga~ 1.!1!13 le~~s
lação que torne a·atividade atraente, conceder Isen'çãõ -de
impostos. de Imp-ortação pata: mãquinas destinada_~-ã-_mi
neraçào, à lapidação e à pesagem, não fabricadas no
Brasil, bem como de outros instrumentos para os setores
extrativos.
Outro fato_ curios-o de se observar é .que, erri oUtros
países exportadores de jóias montadas, hã pagaffiinto
em divisa estr-<fõgeirã.; o·-que ê considerado~eXportaÇão
indircta, gozando de benefícios comuns, desde. que as di~
visas assim auferidas sejam encaminhadas ao ~aanêo
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Central ou a um estabelecimento encarregado de receber
divisas estrangeiras. Contudo. as transações no Brasil,
mesmo feitas com turístas estrangeiros e pagas em divi~
sm;-, contínuam sujeiia.s a todos os impostos, como se tratasse·dc vendas para o consumo interno.

-de Finanacas, declarando que a matêria foge à sua
competência regimental e solicitando que sobre ela seja
ouvida _a Comissão de Economia; e
-de Economia, favorâ.vel.

A-valio que, se os incentivos à exportação forem aplicados a tais operações, o volume será el~vado e, em con~
seqaêncW., crescerá também a entrada de divisas estran~
gciras.
Por últimõ, urge desencorajar o contrabando, causan~
do, principalmente, pela diferença entre a ·cotação ·cto
merCado de câmbio of_icial e o mercado paralelo. Acontece que as transações do setor são avaliadas sempre no
paralelo, mas, a partir da eliminação e reduÇão de impostos, o Governo somente concederia incenttvos especiais de e;<portação, quando fosse desencorajado o contrabando de gemas.
Concluindo Sr. Presidente, Srs. Senadores, as invectivas contra a mineração brasileira acumularam-se ao longo- dos- anos, mas, finalmente, a n;;alidade sócioeconôm~ca vem lançando por terra os falsos argumentos
e demonstrando, na prática, a viabilidade do selar mine..
rui para o deSenvolvimento do País. Sem dúvida, essa
discu~sã(} deve contin-uar no próximo a~o, p_ara _que, na
Assembléia Nacional Coflstituínte, seja definido o papel
das empresas multinacionais no setor, serri colocar em
risco a soberania sobre-nossas riquezas. Nossa independência está em nossas próprias mãos, e, portanto, só depende de nós a ti'ansformação deste enorme pontecial em
bcm·estar da sociedade, com justiça, l~berdáde e democf'acüt.
.Mu_uo obrigado, era o que- tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não há mais
oradores inscritos.
Antes de encerrar os trabalhos, a presidência designa
pam a sessão ordinária de amanhã, a seguinte -

ORDEM DO DIA
(Em regime de urgência - art. 371, c,
do Regimento ln terno)_

Votação, em turno único, do Projeto de Lei daCâmarJ. nl' 14, de 1981 (nl' 2.977/80, na 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 n~>s 26 a 29, de 1984, das Comissões:
-de Legislação Social, I~' pronunciamento: favorável;
_._ 2~> pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
·-de Constituição e Justiça, favorável; e
- de Finanças, contrário, com voto venCido dOs Senadores Severo Gomes e Pedro Simon.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãrrütra n~ 9, de 1982 (ii"' 3.048/80, na Casa de ongem), 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, das Comissões:_
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de n" 1-CLS. com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e
_~de Finanças, contrário, com voto vencido do Senad.ar Cid _Sampaio.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n~> 10 de 1982 (nl' 4.608/81, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a instituit a Fundação Universidade das Missões, com sede em Santo Ângelo RS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 2!2, de 1982, da
Comissão
- -de Educa~ão e Cultt.tra.

7

Votação, em tu.rno única·, do Projeto de Lei çlo Senado n9-2Qf, de 1985 -Complementar, de autoria do Senador _Benedito Perreira e outros Senhores Senadores,
que cria o Estado -do TOcã:ntTnS e dã outraS providências, tendo
..PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 707 e 709, de.
1985, das Comissões:
-de Constituitão e Justiça, de Serviço PiíblicO Civil e
de Financas; tendo, ainda, pareceres orais, sobre a
Emenda n9 I, de Plenário, das Comissões:

Votação, ertnurno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n<? 55,.de 1982 (n" 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, sob n9 807, de 1983~ da C_omissão
-de Co11$tituicão e Justica, favorável, com voto veil~
eido do Senador_ Helvidio Nunes.
8

_.:.:. ·ã:e Constiiüh;:ão e Jõ'StiÇa, peta ConstitJ.~dái:):i_lidilde
e juridicidade e, no mérito, favorável, e
_
- de Serviço Público Civil e_ de F:_inanças, contrários.

concecre- ãnlsüa a 'mães de família condenadas até 5 _(ci_n-

·2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 3, de 1981 (n~ l.889f16, na Casa de origem), alterando a redação dos a:rts. 7~', 91' e 10 da Lei nl' 6.223, de
14 de julho de 1975, que dispõe sobre a 1iscalizãção fi~
.nanc~ira e _orçamentária da_União, pelo Congresso Nacional, e dâ outras pmvidências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n• 204 e 205, de
1983, das Comissões:
--:de Finanças, e
- de MUnicípios.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara-nl' 13, de 1981 (n~" 78/79, na Casa de origem), introduzindo modificações n'a Lei n_l' 605, de 5 de janeiro_ de
1949.-qüe dispõe sobre o repouso semanal remurieril:dõ e
o pagamento de salário nos dias feriados civis- e religiosos, tendo
PARECERES, sob n"'S 514 a 516, de 1984, das Comissões:
-~e Legislação Social, favorável, com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes;

- Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 22, de 1983 (nl' 5.450f71, na Casa de origem), que

co) anos de prisão, tendo
PARECER, sob n~> 398, de 1985, da Comissão
- de _ConStituição e Justiça, favorável.

9
Votação, em turno úníeo, do Projeto de Lei da Câmara n'>' 17, di 1984 (nl' 2.845f76, na Casa de origem), que
acrescenta dispositivo à Lei n~ 3.801, de 26 de agosto "de
\960, para dispor sobre o segurado que tiver assumido
cargo público e perdido o prazo para continuar contri~
buindo como autônomo, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 627 e 628, de
1985. das Coinissões:
- de Legislação Social; e
-de Finan<;as.

lO
Votação, em tllr.no único, do Projeto de Ld da C~ma
ra n~" 55, de 1984 (n'>'-759/83, na Casa ~etirigeJ?). determinando que os depósitos e repasses dos órgãos públi~
cos federais do Nordeste sejam feitos no Banco do Nor~
deste d.O -Bra&H S.A. - BNB, tendo
PARECERES, .sob n~"s 611, e 612, de 1984, das Comissões.:
- de Economia, contrário; e
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-de Finanças, favorãvel, com emenda que apresenta
de n"' 1-CF.

-

11
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 14, de 1985 (nl' 2.393/79, na Casa de origem), que
altera a redução do art. 135 da Cons_olidação da~ Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n,.. 5.452, de 19 de
maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das férias
anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 452, de 1985, da

Comissão
- de Legislação SoCial.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~> 17, de 1985 (n~' 2.296/83, ri<i Casa de origem), que
dispõe sobre a defesa de médico, servidor público-; em
processos judiciais decorrentes do exercício da profissão, tendo
PARECER FAVORÂVEL, sob n• 604, de 1985, da
Comissão
- de Serviço Público Civil.
13
Votação, em turno únic-o, do Projeto de Lei da Câmara n"' 50, de 1981 (n"' 2.048/79, na Casa de origem), que
dá nova redaçào ao § 2"' do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452,
de I"' de maio de 1943, díspondo sobre o fornecimento
de transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n• 429, de 1982, da
Comissão
- de

Legisla~ão

Social.
14

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 60, de 1982 (n"' 3.427/80, na Casa de origem), que
dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, tend_o
PARECERES, sob n"'s 444 à447,de 1985, das Comissões:-de Constituição e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta nt I - CLS;
-de Serviço Público Civil, favorável, com emendas
que apresenta de n"'s 2 à 9 - CSPC; e
.
-de Saúde, favorável ao Projeto e às emendas das
ComisSões de Legislação Social e de Serviço Público Civil.
15
Votação, em turno único, do Projeto de Leida Câmara n"' 33, de 1985 (n"' 1.550/83, na Casa de origem), que
declara feriado nacional o dia 20 de novembro, jâ celebrado Dia Nacional da Consciência N~gra peta comunidade Afro-brasileira, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n• 611, de 1985, da
Comissão:
- de Educação e Cultura.
16
Discussão, em turno único·, do Projeto de Lei da Câmara n9 106, de 1982 (n"' 4.800/81, na Casa de origf:m),
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 Consütulçiio e Justiça, favorãvel;
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido
do Senador José Ignácio Ferreira; e
-de Finanças, favorável.
17
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senadon"' 244, de 1981 - Coinplemeritar, de autoria do Senador Cunha Lima, acrescentando o § 4"' ao art. 29 da
Lei Complementar n"' 1, de 1967, que visit. a reduzir, em
casos que especifica, o limite mínimo populacional de
que trata o inciso I do mesmo artigo, tendo

PARECERES, sob n• 945 e 946, de 1981, 745 e 746,
de 1984, das Comissões:
-de Constitulçilo e Justiça - 1'1 pronunciamento,
pela constituCiOnalidade e juridicidade; 2"' pronunciamento, favoràvel à emenda de Plenário; e
de Municípios -]Q pronunciamento, favorável; 2"' pronunciamento, ·contrário à Emenda de Plenário.
-18
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
115, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
coõlo"-concrusãO de seu Parecer n"' 800, de 1985), 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 inontante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'?s 801 e 802, de 1985, das Comissões:
.....:; de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
_ d!_~unicípios, favorável.
19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
110,_ de 1985 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça cOmo- conClusão de seu Parecer n"' 778,
de 1985), que suspende a execução do art. I"' da Resolução n"' 13, de 4 _de maio de 1983, na Câmar~ dos Deputa~os, na parte em que delíber()~ sustar o processo _criminal contra o ex-Deputado Domingo-s Antônio de
Freitas DiniZ Neto.
20

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 423, de
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarem, Líder do
PFL, requerendo nos termos do art. 371-C, do regimento interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n"'_
124, de 1985 (n"'4.014f84, na Casa de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras
e_ çfá outras proVidências.
21
Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n9 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 pessoa nunca antes divorciada e outra já divorciada antertormen·te, teildO
PARECER, sob n"' 766, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade
e jU.ridicidade, n-oS termos- de substitutiVo que oferece,
com voto em separado do Senador Nelson Carneiro.
22
Votação, em primeiro úirflo, do Projeto de Lei do Senado il"' 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 n'?s 804 e 805, d'e 1985, das Comissões:

. . .:. . . de

Constituição e Justiça, pela constitucionãlidade
e jUridicidade; e
-de Educação e Cultura, favoráVel, com emendas
que apresenta de nlls I a 4-CEC, e voto vencido, em separado do Senador Jorge Kalume.
23
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do__Senado n9 129, de 1980)
~atação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que'
menciona, tend_o
PARECERES, sob n•s 349, 350, 354 e 355, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e jui-ldiCldãde e, quantO ão mérito, favorável;
- -de Legislação Social, favorável;
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-de Serviço Público Civil, fa vorâvel; e
-de F'manças, favorável, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José Uns.

24
(Tramitaildo 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 aUtOria do Senador Franco
Montara, que assegura a participação dos empregados
na direção das empresas públicas e socie_dades 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, fav~ável;
- de Legislação Social, favorável;
-de Servi~o Público Civil, 1"' pronunciamento: favorável; 2"' pronunciamento: pela prejudicialidade, face parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n<1 96,
de 1980; ~ __
_ __
-de Finanças, pela prejudicialidade; face parecer favorável dado ao_ Projeto de Lei do Senado n9 96, de
\980, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos
e José Lins_,
25

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n"' 336, de 1980, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n"'s 248 a 250, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
ejuridicidade e, quanto ao mêrito, favorável, nos termos
de substitutivo que apresenta;
-de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituíção e Justiça, com voto vencido dos Senadores José Lins, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e
- de Relações Exteriores, favorável ao substitutiyo
da Comrssão de Constituição e Justiça.

O SR. PRE~IDENTE (Martins Filho)- Está encer~
rada a sessão
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 27 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR,
ADERBALJUREMA NA SESSÃ,O DE31-I0-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISXO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE,
O SR, ADERBAL JUREMA (PFL- PE. Pronunciã
o segi.tinie-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadorC$:
Nesta tarde crepuscular, da atuallegislatura, em que
estamos diante de uma realidade política que não pOde
se submeter a nenhum disfarce, as eleições municipais de
15 de novembro, principalmente as das capitais de todos
os E:stados brasileiros, elas_ tinham que provocar essa
fuga dos parlamentares da Câmara e do Senado para o
tablado político das_ Capitais, dos municípios de estâncias hidrominerais ou considerados de segurança nacional. O_ plenário do Senado, no entanto, vem resistindo
até agora a essa realidade política na cartografia nacional, mas a patir de amanhã, Sr. Presidente, tenho quase
certeza, com a experiência de cinco legislaturas na Câ~
mara dos Deputados, e esta legislatura no Senado da
República, que não teremos mais número, porque as
nossas presenças ii·ão ser dadas -nas capitais dos nossos
Estados. De lá vem o apelo veemente dos nossos correligionãrios, pedindo a presença física do Senador da República, do Deputado Federal.
Venho a esta tribuna para assinalar esse fato, numa
hora em que se debate na imprensa declarações atribuidas ao Presidente José Sarney a respeito da fidelidade de
suas forças políticas.
Antes de analisar esse assunto, que provocou atê aretirada, a renúncia ê a palavra mais certa de vice-líderes
do PMDB da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, eu diria que seJrata mais de especulação política
dos jornais. Quero ~razer a esta Casa e à Nacão uma pe-
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"Grande mudança de horizonte e cenârio, ação e temquena contribuição histórica ao pensamento do Presipo ... A república veneziana" --chamava a Confededente José Sarney quando vem há algum tempo se baradl.o do Equador de a República veneziana de Olinda
tendo pela consecução de um pacto social. E atê agora,
Sr. Presidente, esse pacto social tem ficado mais na área _ _ -=-_:_(o_Q_l!.!Jl q.~_ej_Q_Q1al_ef1_\!nÇ!!14CI por um grupo de aristocratas;" - porque em 1817 o Governo estaVa 'em
do Executivo do que propriamente na área do LegislatiOlinda, o Governo Revolucionário-:- "a IncQnfidência
vo. Poucos, talvez alguns Senadores ou Deputados, falaumU sírilples miragem d~ poetas; O govern~ de_ 17, COJ_ll
ram nesta Casa, ou deram entrevistas sobre: as idéias
os se:us padres, vivera apena_s _setenta e cinco dias; a Conpresidenciais de um pacto social. Mas Sua Excelê~nciª-º
fed~r_:ação 9-o Equador pouco mais de dois meseS,-entre O
Presidente José Sarney, me parece que tem o sexto sentimanifesto de_ Maooel de Ca.rvalho :aos Brªsilçiros e o
do do maranhense que, influenciado por aquela~ tribos
ofício de Lima e Silva ao Imperante, dando-lhe conta da
conquistadas pelos franceses - por um Daniel de la
vitória imperial. Nove anos, dois meses e dez dias, poTouche, Senhor da La Ravardiére- parece-me que Sua
rÇm._yai__ Qur:,u: be!!cosamçnt~_ a nova república nos conExcelência tem o sextO sentido de colocar o oUvido no
fins do sul".
chão e sentir que o pacto social poderia trazer um entenVejam os gaúchos que a República de Piratinin, os
dimento mais duradouro para que os partidos se prepa•
Farrapos, durou muito mais do que os nossos movimenrass.em .sem, diferenças profundas para as eleições de 15
tos de \817 e 1~24" Não sei se pela distância, não sei se
de novembro de 1986 quando o povo brasileiro irá esc_o~
pel<l açào do Conde de D' Arcos, da Bahia nós fonlõs C:slher os seus representantes, que serão Deputados e Senam<!gados, enguan~o_ que os gaúchos levaram 9 anos com
dores constituintes.
a República de Piratinin.
Sr. Presidente, em uma coletânea, organizada por ViSr. Presidente, vale a pena ainda citar um outro pei1~
cente Uclnio Cardoso, nome que todos nós homens de
_sadpr político, este a9-J)lirado por_toºos nós e_estu~amos
letra respeitamo~-;. e pUbliCadá pela Cdito'ra Universidana mesma Faculdade, a de Direito do Recife. Quero
de de Brasília, "A margem da História da República",
réferir-me ao grande_, ao inolvidável pensador político,
fui aprender, através do pensador e historiados político
e.<;critor e memoraiista OilbertQ Amad_o, o qual tive a feCelso Vieira, que o pacto sõclaT não é uma invenção InUlicidade de conhecer,_pes_soalmente, no Rio_ .de Janeiro.
sitada do Presidente José Sarney. E por que não o é? Di.z Gilberto Arryado,_~ip.da nesta__ coletânea-, sobre !iS
porque diz Celso Vieira; uRevendo o Tifis PernambuçaT~~ii~iÇõêsPOifúCaSe-o meiO-social nÕ- Brasil:. "En_qiian~ no, de!>? de 15 de julho de 1824, aí deparamos as bases
to não se formar no Brasil pela preponderância das intepara a formação de um pacto social, redigidas por uma
l_igências construtivas. uma.. ':elite" de diretores _mensociedade de homens de letras, orientadas pelo gênio litais ... "
beral de Frei Caneca."
:Y~ja~ -bt:m, Srs. Senadores, quando se pensa em niveE todos nós sabemos que, com o fracasso da Confede·
lar por baixo, o Gilberto Amado reage e_ fala numa elite
ração do Equador, foi fuzilado, na Fortaleza dos Cinco
de diretores mentais "que saibam menos discutir quesPontos, Frei do Amor Divino Caneca e que deixou umatões "jurídicas" e mais questões "políticas". O legislaobra literária e política lida por todos os estudiosos em
dor brasileiro, antes _de ser um judstã., um econõmista,
Pernambuco.
como assinala Gílberto Amado, precisa ser um político,
Continua Celso Vieira: "No projeto de governo, elaum político - repito - e não u__m amador em política,
borado por Manoel de Carvalho, apreendemos o fun... ~...que mostrem menos erudição de constituciOnã.listas
cionamento do novo niecanísmo po[ítíco. Essencialmenamericanos e mais conhecimento das re_Jllidades práticas
te. o primeíro desses trabalhos contém uma declaração
do Brasil, uma .. elite" conjugada ativa e energicamente
dos direitos do homem".
em agremiações partidárias ... ". Quer dizer, treinada nas
agremiações partidárias, e o partido deve ser uma escola
Vejam bem, urila declaração dos direitos do homem,
política.
onde sentimos·um pouco da influência de Jean-Jacques
Rousseau e que foi pedra de toque, ap-ós a última Grafi~
Quando nóS\!ntramos iw par-tidO, devíamos atê: exigi'r
de Guerra de 39 a 44,
um ve-stibular para esse ingresso, porque o partido deve
"Uma declaração dos direitos do homem quase modelar, não obstante os d~yÍQs de técnica, situa_odo ~per
sonalidade e a propriedade num cerco de garantias lnvioláveis", assinalou Celso Vieira.
f: muito bom que se digã. ISso -iliu11ã hOra em que se
fala em reforma agrária, e em que muitos se esq-uecem
que a propriedade não é um roubo, como di;::ia
Prudhon, a propriedade sempre foi um anseio do homem.
a propriedade, com fim social, um prolo-ngamento do indivíduo, digo eu, que sou um parlamentar à
moda de ·~João sem terra".
. Mas~ vejam·bem, ...... rtum. cífCulo de garantias invio- láveis. ArtiÇulado com a rapidez em que sentimos a vi~
gência da guerra, a urgência-fuinegante dos reencontros,
escorço,"- a guerra era a luta de 1824- "da lavra de
Manoel de Carvalho, não indjca a mesma visão ci3.ra e
segura no seu campo, nem sequer a faculdade assimiladora do constitucionalismo norte-americano".
Porque na época, revolucionários, políticos liberais,
por mais estranho que pareça, estavam mais influenciados com as idéias de George Washington e Thomas Jefferson. do que propriamente com as idéias de JeanJacques Rousseau.
E continua Celso Vieira: "Sendo um artificio tão ligeiro quanto provisório esse modelo, bem podemos imaginar que, votada pela Soberana Assembléia de Olinda"
- porque houve uma assembléia em Olinda que votou
um arremedo de Constituição _em -1824, chamada a
Constituição do Equador- "apresentaria outras linhas
mais amplas na sua estrutura, outro vigor e saber nos
seus dispositivos. Provavelmente, os legisladores teriam
imitado a Colúmbia, onde Natividade Saldanha" uma grande figura na Revolução de 1817 e 1824--:- "requesta o apoio de Bolh•ar à causa da Confederação
Equatorial".

e

ser uma escola política em torno de figuras excepcionais,
de modo a suprir pelo influxo de sua a_ção, as deficiêricias do meio. Ê incapaz de se dirigir a si J)rópiio enquan~
tp~"n_i!Q__tons~g_uir __Qrg~_t).lzar _Q_! ~J~!il~_n19s de__ g_~~ção de
uma -~o~eade q_ue não sa_be_ se gu_iar por si mesma. Veja
que coisas aluais, SenadOr Cid Sampaio, "a confusão, o
tumulto, o mal barateamento_ de ~elas energias, o caos
moral, político e administrativÕ que caraêteríZará oBrasil, será ainda por muito tempo, ainda, a expressão de
sua existência e a forma tumultuada de sua fisionomia
de nação".

O Sr. Cid Sampaio- V.

Ex~ me concede um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA -

Com muito prazer.

O S.t. Ci" Sa_mpaio - Seriador Aderbal Jurema, éoportuna a sua intervenção no Senado, fazendo referên~
cia a um pacto social. Eu diria mais precisamente, um
novo pacto social, porque pacto social sempre existe;
existe às vezes um pacto social em segmentos tão pequenos da sociedade que margiryaliza todos os demais. Na
realidade, um pacto social justo, que atenda aos interesses dos segmentos sociais estratificados em todos os
níveis da pitâmide social, permite principalmente reformas e,- além do inais, permite unidade ao País:De fato é
difíçl acreditar que um pacto socíã.l que contemple grupos privilegiados. que contemple pequenos segmentos
da sociedade, possa trazer à sociedade estabilidade, decisão e forCa capazes de-vencer obstáculos, quando es·
ses se antepõem em número e vulto grande para as
forças de um-a Nação. Ê realmente o que ocorre no Brasil de hoje. Nós vivemos vinte anos de um pacto social
em que os que exerciam o poder e o_s_ que enriqueceram
nesse período, eram os únicos que participavam da vida
da Nação, inclusive por lei, por decretos, por Consti-
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tuições outorgadas. Os demais não podiam, sequer se
pronunciar, através de uma censura terrível de imprensa. O Presidente José Sarney, fruto de uma revolução
branca, fruto da união da Nação em torno da esperança
nova de reconstruí-la, permitiu que surgisse um Governo que pretende um novo pacto social. Um pacto onde
todos poss~m t~_r esperança, onde todos possam participar e- do _qual r~sult~ benefícios para todos. Esse pacto
social permitirá, na realidade, a integração da Nação em
torno do seu Governo. para que nós possamos vencer os
obstáculos com os quais hoje o Brasil se defronta tais
como uma inflação terrível, uma recessão perversa e débitos externos e internos que asSustam e dificultam as
soluções econômicas e financeiras de forma que tem razão V, Ex• quando refere-se à necessidade desse pacto.
Discordaria de Gilberto Amado, quando prevê que são
_,grupos de elite que podem realmente orientar um País.
As elites- podem ser culturais, podem ser econômicas,
podem ser até de capacidade de arregimentação ou capacidade de imposição; exístem elites intelectuais, exiStem elites militares. De forma que creio muito mais na
d~mocratização dos processos de direção, onde os homens encarregados de dirigir venham da escolha da
grande massa de eleitores porque, por maís que se pre- ·
tenda negar, analfabetos, medianamente cultos, quase
incultos QU com_ um cabedal de _cultura, a sensibilidade
do I?0~9.J...J.nqeQ_en<;lçnJemente .~çstes predicados; compreende, sabe, sente e pode escolher o melhor caminho
para a Nação. Sendo forçado a me ausentar deste plenário, em face de participar de uma Comiss'ão sobre o
retorno das perrogativas parlamentares, que deve voltar
aos seus trabalhos a partir das 15 horas de hoje, não
queria deixar de felicitar V.. Ex• pela iniciativa de tocar
em um assunto- tão relevante e tão importante na liora
presente, Parebenizo a V. Ex•, e muito obrigado.
O SR. ADERBAL JUREM A - Senador Cid Sampaio, aceito com o maior prazer a sugestão de V, Ex• de
que devemos falar em um novo pacto social, porque o
pacto sOcial sempre existiu na idéia, à~ vezes na prática,
coryt as_ suas vitórias e_com as suas derrotas. Mas, em
verdade, o que o Presidente José Sarney vem pregando
é, sem dúvida, o desejo de que os homens deste País
compreendam que a complexidade política dos partidos
que estão aparecendo precisa ter um elo, Senador Cid
Sampaio, e esse elo seria, sem dúvida o pacto social.
Mas, confinuando, digo que a geografia política está
se renovando ou_ ofe:recendo urna nova fisionomia, não
só física como ide_ológica. Na sociologia política, a reforma partidária está mudando a topografia política do
País: ilhas que se multiplicaram em arquipélagos, rios
caldalosos que estão secando - não quero referir-nie
nominalmente a partidos·que, no passado, foram grandes partidos e que tentaram, agora, voltar a ser grandes
partidos_. E, no entanto, as suas representações são minguadas~E Qutros grandes_ partidos da atualidade estão
também com crises internas - riachos ou arroios que
esW.o se transformando em rios, e rios em afluentes de
grandes caudais que não sabem bem o que querem.
.. Quando os homens não pensam, as águas pensam por
ele". Essa é a advertência sábia de um engenheiro pernambucano q:uanto às secas e às_ inundações do Recife
no século passado: "Quando os homens não pensam, as
águas pensam por eles". E digo eu: quando os líderes
não decidem, as urnas decidem por eles. A economia
condiciona a política, mas não a determina.
Aristóteles falava_ que ~·o homem é um animal político". Já o nosso Antonio Torres dizia que:: "o homem é
um anímal social". Extinguír a miséria e assegurar a todos o uso dos meios próprios para dar livre expansão às
aptidões, é a grande missão das democracias modernas
segundo Alberto Torres, num livrinho que sempre re-leio: "A Organização Nacional". Aristóteles dizia; "A
política é a mais alta de to_das as ciências", a política é a
mais arqoitetônica de todas as ciências", .Já o filósQ_fo
alemão Zimmel escreveu: .. 0 politico é um especialista
de generalidades". Veja, que frase: "O político é um especialista de generalidades". E nós, caboclos da terra.
dizemos brasileira mente: é um técnico de idéias gerais.
Diante e tudo isso, temos que reconhecer_---: e ê por
i,~100 -que-- estamos com um plenário vazio --:primeiro
os municípi"oS das capitais estão escolhendo seus prefei-
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tos, em seguida o Estado e, finalmente, a União ou a
Nação.
Estamos -observando que o clima político urbano estâ
invadindo e dominando o clima natural do interior. Antigamente, através dos recenseamentos, a maioria do
eleitorado vinha do interior. Aqueles redutos do:;, "coronéis" que elegiam seus representantes, desde o Brasil
Império. Mas, à medida que nos industrializamos, à me-dida que nos transformamos numa civilização de consumo, estamos vendo a influência do clima político urba-

no sobre o clima político interiórano, o Clima político
rural. Tanto que é de ímportância fundamental uma
campanha política para escolha de prefeitos das capitais. Por quê? Porque o estudante filho ·cto trabalhador
rural, do camponês, do senhor de engenho, do fazendeiro, do agricultor, ele, em geral, procura a capital para
fazer o seu curso, porque nelas estão leques de opções
universitárias, e esse estudante leva para o interior aquela mentalidade do clima poHtico da capital. E o que se
decide na capital muda a fisionomia politica do interior.
Esse fenômeno nós estamos observando e nem sempre
os partidos políticos atuais estãO prestando -a devida
atenção. Se temos uma geografia política, temos também uma cartografia eleitoral. E o m unicfpio ê o ponto
de apoio dessa cartografia eleitoral; sem o município
não poderemos tirar as linhas retas e traçar paralelos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - (Fazendo
soar a campainha.) - O tempo de V. Ex• está praticamente esgotado, nobre Senador Aderbal Jurema. Eu pediria que V. Ex• concluísse o seu discursO, PorqUe--há outros oradores inscritos.

O SR. ADERBAL JUREMA - Vou concluir, Sr.
Presidente, como nordestino, dizendo que nós não podemos ter uma cartografia eleitoral única, porque o
Nordeste difere completamente em termos socioeconômicos das regiões Centro-Sul_e_Sul, propriamente
dito.
. A nossa unidade territorial está ameaçada pelo desenvolvimento não integrado das várias regiões que compõem este País. O Nordeste, por fatores climáticos, históricos e geo-econômicos está se transformando para
São Paulo na mesma proporção que o Brasil colonial
para a Corte Portuguesa do século XVI1l. O imperialismo de São Paulo, mais de ordem económica - vejam
bem -do que política, é tão espoliador quanto à dominação da Coroa Portuguesa até 1822,
Sr. Presidente, concluo as minhas considerações de
hoje •. dizendo que os partidos políticos têm que se cons~
'cientizar de que não podemos continuar a goVernar este
Pais, pensando apenas no imediatismo das eleições que
se aproximam.
Temos, sobretudo, Sr. Presidente, de escutar não o rumor de passos de que falava o romandsta Plínio Salgado, mas temos que escutar o galope deste País e dizer
que também temos pressa de chegarmos a um pacto social, que possa reunir toda a sociedade brasileira na
meta do desenvolvimento.
Era o que eu tinha a dizer; Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO. SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÀO DE 4-11-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISJO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN) Pronuncia
o seguinte discurso. -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As campanhas políticas do Rio Grande do Norte
sempre se caracterizam pelo radicalismo, pela virulência
da linguagem e até pela violência tisica. O cai-isma, -a
música, a cor e o gesto foram durante muitos anos e parecem continuar a ser responsáveis pelo nosso atraso.
Contribuíram para que chegássemos tardiamente a estação onde passou o trem do desenvolvimento. Perdemos o lugar, país sempre preferimos transformar o Rio
Grande do Norte num grande pastoril onde a policromia das bandeíras, o simbolfsmo do gesto, o estímulo
das canções, a linguagem desabrida, a violência despropositada tizerUm-nos esquecer das coisas sérias para
brincarmos de fazer política na basê da emoÇão e do
passionalismo, da intransigência e da agressão, fenône-
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mo típico dos subdesenvolvidos. Esta uma das explicações poSSíVeis para o fato de -permanecermos nas zonas menos desenvolvidas do Nordeste com a região mais
pobrei, pOrque Sem-pre a -mais distante do surto desenvolvlriúin1iStã -prOgramado e executado na área. A nossa
pobreza não é assim um destino, sendo como foi pO-r
pura incompatibilidade política, fica sendo a nossa vergonha. Acreditávamos que essa época já fora sepultada.
Li!do engano, os mesmos métodos já estão renascendo
com a mesma exuberância de antes Estas considerações
pi-effminares vêm a propósito do noticiário divulgado
ontem por algns jornais do País, especialmente, e com
foros de sensacionalismo, pelo Jomal do Brasil que
l!briu manche_te em sUa primeira página para denunciar
à opinião pública supostOs fatos que teriam Ocorrido em
uma reunião presidida pelo governador do meu Estado
c_om o compareCimento de mais de 80 prefeitos, vereadores,_deputados, jornalistas _e pessoas gradas pois não
teve carát(!r sigiloso, mas .aconteceu, embora em recinto
c.Ohefto mas de portas abertas.

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço o aparte do
nobre Senador Odacir Soares.

O Sr. Aderbal Jurema - V. Ex' concederia um aparte, nobre Senador?
O SR. MOACYR DUARTE- Ouço com muito prazer o aparte do eminente Senador Aderbal Jurema.

O Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador, recebi, insJantcs atrás, um telefonema do Líder do Partido da
Frente Liberal, nobre Senidor Cartos ChiareUi, que se
encOTttra eni Natal. S. EXl'-, ao lhe informar que V. Ex~ estava usando da palavra, solicitou-me que reforçasse a explllnação que faz quanto a reunião pública com 50 prefeitos do rn"t"erior, reunião essa que foi gravada e não se
tratava de reuniãO clandCSUõa -para praticar fraudes porque o Governaâcil--áo-PM-DB em São Paulo está convOcando- os prefeitos do interior para ajudá-lo na luta para
a eleição do prefeito da capital. Essa não é uma luta municip<Jl, mas estadual. Todos Sllbemos, e ninguém pode
ignomr, que é um<J luta estadual. Há uma coisa curiosa,
o GoVernadOr, há 15 dias, - com licença do meu companheiro pelo Rio Grande do Norte- através de ofício
ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, solicitou
troras federais para garantir a lizura do pleito porque
podería se julgar suspeito, como Governador, se astropa!Y da polícia estadual fossem acoimadas de participantes do _seu ponto de vista. Então, S. Ex• solicitou ao Tribunlll que providenciasse tropas federats, a fim de garantir a lisura desse pleito. Dianto disso, as explorações que
surgiram, scni dúvida, fazem parte de uma campanha
politiCa e, -em cam-pailha política tOdos nós estamos su·JeífOs -a todos OS-tiPoS âC explorações. Agora mesmo em
R_eciCe, está acontecendo coisas do arco-da-velha. Mas, o
- -qUCtrago COrri-apalavra do Líder Carlos Chian:lli,
r'épresentando-o na sua ausência, é a reafirmação de que
o Governador lhe garantiu que fez uma reunião pública
--agora mesmo ouvi V. Ex~ falando_ a_respeito --com
cerca de 50 Prefeitos. Confesso a V. Ex~ a__ minha ignorância _quanto ao número de prefeitos ..
O SR. MOACYR DUARTE -

84, salvo engano.

O Sr. Aderbal Jurema - Entào, a maioria. Essa reunião foi gfil.vada, porque não er<i. sigilosa. Há quinze
dias, __o próprio Governador Tarcfsio Maia solicitou do
Presidente dQ _Trib:_una_l Regional Eleitoral tropas federais; a tim de que se garatúisse a lisura do pleito. Este, o
aparte que queria dar em nome do Partido da Frente Lib<;:ral, e em nome do Senador Carlos Chiarelli, em nome
de Áureliano Chaves, que lá se encontra; em nome de
Marco Maciel, que todos os três falaram coinigo há pouco por telefone e sabem que V. Ex~ está na tribuna.
O SR. MOACYR DUARTE - Agradeço a V, Ex•
no,brc Sen<Jdor Aderbal Jurema a oportuna intervenção,
ofereCendo o _seu v<Jiioso teStemunho, em nome do Parti-do da Frente Libcr~l e, por Via de conseqüência, em
liame dê expn!~<isivit parCela. do gruparftento políticopartiditrio que dá sustentáculo ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República. O aparte de V. Ex•, nobre
líder Adc-rbat Jurema, e!Jlprcsta _maior subst~ncia ao
meu pronunciamento e se constitui, como já disse, em
sólido subsídio.

O Sr. Odacir Soares- Permite V.- EX! um

apa~~eJ

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Moacyr Duarte, antes de mais nadll, devo dizer a V. Ex• que não vou
entrar no mérito da questão, porque esta seria, a esta altura, dificil de precisar-se. Entretanto, fixando-me apenas nas notícias de jornal, notada mente na que li hoje no
Jornal do Brasil, inclusive dentro do espírito do discurso
de V. Ex~. a reunião realizada pelo Governador Josê Agripino Mai<J está, a meu ver- e afast<lda a hipocrisia:com a qual se possa analisar o episódio- a reunião está
inserida no contexto brasileiro. Verifico nó Brasil, do
Acre ao Rio Grande do Sul, que todos os Governadores
do PMDB, inclusiVe OS MiriiStros do PMDB, estão completamente engajados, com os cofres públicos, nas campanhas dos seu.<; candid<Jtos. Em Rondônia a corrupção
chegou a tal situação que a própria população se sente
hoje envergonhada com o fato. Li ontem nos jornais Jornal do B_rasil, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo,
Correio Braziliense, Jornal de Brasnia -· que a campanha do Senador Fernando Henrique Cardoso, está estimada em 60 bilhões de cruzeiros, apesar de o Senador
estar sempre, nas suas declarações à imprensa, ignorando os fatos que ocorrem ao redor da sua campanha,
como aconteceu recentemente no documento que o
PMDB fraudou para provar, perante à opinião pública,
que o PT o estaria apoiando eni São Paulo. Deve ser colocado o episódio do Rio Grande do Norte nas suas verdadeiras dimensões. Segundo a leitura do Jornal do Brasil de hoje, até considero esse episódio completamente
rQtindro na vida política do País, notadamente no Norde~~ote, e até afastado de episódios mais graves, de episó~
dias que, aí sim, teriam gravidade de envolvimento, inclusive com recursos públicos dos Governadores do
PMDB para prestigiar como já disse seus candidatos do
Acre até o Rio Grande do Sul. Outro dia o Ministro Pedro Simon patrocinava o lançamento de uma "cesta do
p-ovo" em Porto Alegre, com recursos do Ministério da
Agricultura, e em conseqüência, com recursos do Governo Federal, tendo ao seu lado o seu candidato a Governador, o Deputado Carrión Júnior. O episódio do Rio
Grande do No_rte, dentro desse contexto brasileiro, me
parece_ sem nenhuma significação. Vemos no Rio de Janeiro todos os candtdatos, vemos em São Paulo todos os
candidatos, vemos em todo o Brasil todos os candidaJos
utilizando-se de meios de propaganda que são proibidos
pelo Código Eleitoral e às vistas da Justiça Eleitoral, inclusive com os Tribunais Regionais Eleitorais tendo designado observ;.tdores, juízes, para acompanhar o pleito
eleitoral. Considero esse_ episódio do Rio Grande do
Norte mais um episódio tático dentro do processo eleitoquC se realiza naquele Estado. A notícia que li, até
menciona o _eminente Senador Martins Filho - e já o
disse a S. Ex•.
A reunião não foi pública, ao ponto em que assim a
considera, o Senador Aderbal Jurema, porque a gravação se fez ultra petita; não foi gravada obrigatoriamente. A reunião foi pública, mas a gravação foi clandestina. De modo que, considero - e com absoluta honestidade estou aparteando V. Ex~- considero o episódio do Rio Grande do Norte inserido no contexto brasileiro. Ou as nossas leis estão caducas ou a noss<J Justiça
Eleitoral está caduca. A realidade é que o processo eleitoral está se fazendo às vistas, sob os olhos, sob a inteira
responsabilidade da Justiça Eleitoral, e a esta incumbe
tomar as providências cabíveis, se for o caso, para que abuso~ não se possam verificar.

ral

O SR. MOACYR DUARTE - Apenas me permito
discordar do eminente Senador Odacir Soares quando afirma que o fato supostamente ocorrido no Rio Grande
do Norte, e dcnundado pelo Jornal do Brasil é mais um
episódio político que se insere no con~xto nacional.
O Sr. Martins Filho -

Permite V. Ex' um aparte'?

O SR. MOACYR DUARTE- Discordo, porque neste episódio nem a fraude foi defendida, insinuada_ ou aconselhada pelo Governador _nem se implanta no Rio
Grande do Norte na atual campanha política que pretende levar à Prefeitura a Professora Vilma Maia, candidata
da coligação PDS--:...... PFL, qualquer processo de corrupção, razão pelll qual, neste particular, discordo com
veemência das colocações do nobre representante do Est~do de Rondônia.
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Sr. Presidente, o Jornal do Brasil denuncia o Governador José Agripino Maia numa reuníão pública, na presença de 84 prefeitos, vereadores, deputados e jornalis-

tas, determinou que os prefeitos e chefiaS poHticas interiorunas integrantes do seu sistema político utilizem métodos pouco rccomendáYcis, com o objetivo de fazerem
proselilismo político cm favor do seu candidato. Seg~:~_n.:
do o noticiário que mais par-ece fruto da tertil imaginaç1io de ficciohiihls políticos o Governador José Agripino recomcnd:.i.ra, inclusive, a compra de votos ou a
pcrsuação pela própria viotênciã. fisica.
Custa _a crer, Sr. Presidente, senhores Senad_ores que
um homem público, de comprovada responsabilidade,
numa reunião a portas abertas, tenha a coragem de ar~
restar com os ónus de um -procedimento desta natureza.
Custa~nos crer que um Governador de Estado, na presença de tantas pessoas, inclusive de representantes da
imprensa, haja recomendado a cºrreligionãrios seus uti~'
lizarcm processos tão condenáveis, com vistaS à VitOria
do candidato do sistema que lidera. Daí dizer,_ Sr. Pr_esi~
dente, c acreditar piamente qUe tal noticiário não passa
de fruto de uma imaginação fertilmente criadora.
O Sr. Martins Filho nobre Senador'?

Permite V.

Ex~

um aparte,

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço com muito prazer e com muita honra' o aparte do nobre Senador Martins Filho.
O Sr. Martins Filho- Nobre Senador Moacyr Duarte, V. Ex~. como eu, é filho do Nordeste, c especificamente_do Rio Grande do Norte, conhece um surrado adágio
popular que diz: "O uso do caminho faz a boca torta".
Realmente, quero me referir ao aparte do nobre Senador
Odacir Soares. Realmente, não considero essa pequena
fraude que o Sr. Governador procurou implantar para as
eleições de 15 de novembr_o, utilizando os PrefeítoS e -os
vereadores do meu Estado. Porque, na realidade, no meu
Estado essas coisas já são rotina, já são conhecidas, não
é mais da ignorância de ninguém. Pois bem, nobre Senador, há poucos dias o Tribunal Regional EJeitora[ ofi~
ciou ao Sr. Governador que não utilizasse o Jornal ARepuõlica, de propriedade do Governo de Estado, todo seu
material, tod:.t o seu parque gráfico, todo o seu pessoal,
papel, todas essas despesas arcadas_ pelos cofres públicos.
Pois bem, esse jornal estava sendo usado acintosamente
em favor da campanha da Sra. Wilma Maia, candidatã
do PDS e apoiada pelo PFL no meu Estado_. Acho uma
rotina, no meu Estado, ao substituir 120 ou 150 placas de
carros oficiald, adquiridos com recursos do erário público c essas placas oficiais serem acíntosamente, criminosamente, .substit~ídas por "placas frías", como :são co~
nheddas essas placas que se colocam quando se quer utilizar carros oficiais para atas não bem e-xplicáveis. Pois
bem, na reunião do Governador foi fr-atado esse assunto,
a substituição da~ placas dos carros dos senhQres prefei~
tos por "'placas frias" que já estariam em poder do Sr.
Secretário de Governo, de nome lberê Ferreira de Souza.
Ainda mais, nobre Senador, eu não gostaria, até me dá
tristeza, de trazer este assunto ao conbe_çi!lte_nto da
Nação, através du tribuna do Senado Fed_era_l_, quando
aqui deveríamos estar tratando de assuntos de maior importância, como sejam a reforma agrária, a reforma tributáría, enfim, OUtros assuntos que o povõ espera de
nós, legisladores. Mas, é_necessário. Inclusive apelei a V.
Exa. para que não trouxesse este assunto ao corrhecimen~
to da Casa, porque cu tenho conhecimento de assuntos
muitos mt~is graves, mas me reservo o direito de trazer
posteriormente, nesses dois ou três dius, ao conheCiffien~
to da Nação e da Casa. E é um depoimento que vai causar muita celeuma nos alicerces dos Maia, que há longos
onze anos vem infelicitando o nosso Rio Grande do
Norte. V. Ex' bem disse que o nosso Estado,J;tpe~ar da_s
suas riquezas na.turaís, apesur das suas potencialidades, é
um Estado pobre, é um Estado miserável. Realmente,
nobre Senador, lá nós temos as·--m-aioi'es ·reservas de
tungsténio do BraSíl, não temos uma indústria para pro~
cessamento des.se tungstênio. Nós temos as maiores reservas conhecidas de calcário do Brasil, quando todos_
nós sabemos que o nosso solo, principalmente o do cerrado, e do Norte, precisam de corretivos para melhorar a
sua produção e a sua produtividade por área, com as
plantações de milho e de fcüão, para nossas culturaS,
pum produzir alimentos para matar a fome do nosso po-

vo. Realmente,_o Rio Grande do Norte é um Estado sofrido, e eu me reservo, nobre Senador, para ocupar essa
tdbun:.t em outr~. oportunidaçl_e,_ quando eu trarei um depoimento de um Prefeito do PDS, que me relatou de viva
v_oz muito mais do que aquilo que Cl?ns~a da gravação
que o nob_rC: Senador ~derbal Jurena confirmou, disse
que foi uma reunião pública e qUe tem a gravaçãO, e a ú~
nica coisa que o PMDB_ <fivulgou foi ess~ gravação nada
mais do que a gravação de viva voz do Sr. Governador,
de_ viva voz do Sr. Preside.nte a APERN, senão me enga.ri-0. Qma asso_ciação de poupança, que é_o co~rdénador
d_a _campanha da Sra. Wilma Maia, em que ele dizia que
nós precisamos é de dinheiro para ganhar essa campanha. E todos nós sabemos, e voltando à frase inicial, de
que "o uso do caximbo faz a boca torta". NQ.!;!_tivemos as
eleições de 1982, as maiores corrupções foram praticadas
lá no nosso Estado. Inclusive, uma eleitora.em Natal,
r:ara _re_ceber uriiã_-~Sa no conju:nto Sant!l. Catârina, ã. ela
toral11 ~distribuídos treze títulos, e ela votou normalmente
na sessão_ em que c\a era habilitada como eleitora, era
inscrita como eleitorã, e nas outras Clã ·apenãs võtõiJ-em
separado, deixando o título. E eu creio que os prgãos de
segurança estão com os doze títulos Qessa eleit.ora. Não
sei se irão divulgar, mas eu tenho um vago conhecimento
de que os doze títulos dessa Sra. e .mais qma certidão do
décimo terceiro já estão em poder dos órgãos de segurança. Porque só essa mulher, em troca de uma casa no
Co_njur~toSant_a Catarina, votou I3 vezes no_Sr. José Agiij)ino -Mà1U. Desse jeito, não podemos vencer legalmente. Eram essa_.s as palavras que eu gostaria de dizer a
V. Ex' e peço desculpas por ter~ me alongado. MuHo
obrigado.

O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço ao aparte de
V. Ex~. nobre Senador Ma.ftins Filho. Mas, creio, Sr.
Prcsiden_te, que o problema dessa efeitora que votou 12
vezes ...

O Sr. Martins Filho- 13 vezes!

O SR. MOACYR DUARTE - ".treze vezes é um
-problema afeto ao âmbiio da Justiça Eleitoral. Se o eJeifor votou mais de uma vez numa mesma eleição, nomesmo candidato está sujeito às penas da lei. Uma simples
dt:núncia, se comprovada, certamente leverá o faltoso às
sanç-ôes previstas na legislaç-ão.
Também concordo que a tribuna do Senado é por de~
m<lis alta para através dela ae debater questiúnculas políticas de c<:~mpanário. Mas fui forçado a trazer o fato ao
conhecimento do Senado e, por intermédio do Senado, à
Nação__Sabretudo porque o noticiário. do Jornal doBra·
sil, em sua edição de ontem, mereceu um enérgico repúdio do Governador José Agripino Maia, conforme se de~
r>rccnde da carta endereçada por S. Ex• àquele importante e con~e:ituado órgão da imprensa brasileira, cujo_ teor
passo a fer:
"Senhor Diretõ-r dó J.B.,
Surpreendido com a manchete do Jornal do Brasil, nu sua Edição de hoje, chego a presença de V.
Sa. para formalizar o meu mais veemente repúdio a
referida matéria.
Quem conhece;: a política do Rio Grande do Norte, ou se dispuser a consultar as coleçàes do jornal
_Tribuna do Norte, de propriedade do Sr. Aluí:óo Alves, nos últimos vinte e-Cinco anos, haverá de encon~
lr'lr, a cada eleição, periódicas denúnicas sobre
fra!Jde, buscando coru isso atribuir ao adversário o
veneno que pretende inocular. Denúncias que,
coino_a presente, ~rlamente se repetirão até o final
dc:>la campanha.
De uma pequena verdade, tenta~se construit uma
grande mentira. Reuni, na última quarta-feira, no
auditório do Centro de Conve"nções, em Natal, oitenta e cincO dos 119 prefeitos -que formam os nosso
sistema poHtico e que haviam externado a vontade
de participarem d,e forma democrática, da eleição de
Natal, até mesmo Inspirados no exemplo que os Governadores ofereceram ao Brasil. na campanha de
Tancredo Neves, e. JJUe mereceu o apoio da·
NaçàQ .....
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- .Solicito a V.
para concluir o seu discurso, pois já estamos na
Horu do Expediente.
Ex~
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O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço a V. Ex• a
exc~ão que abre, concedendo mais alguns minutos para
concluir o meu discurso.
.. fnclusive nos últimos dias o Senhor Aluízio Al-ves trouxe à Natal o Prefeito Dix Huit Rosado, de
Mosso ró, segunda cidade do Estado, promovendo a
sua adesão ao PMDB e concitando publicamente a
que outros edis seguissem o seu exemplo, isto moti--vou- solicitação coletiva dos nossos correligionáriOs
para acompanhar a campanha política do nosso sistema na Capital.
Cada Prefeito tem a colónia do seu município em
Natal, sendo político e tendo um partido é mais do
que legítimo que o prefeito possa parttcipar da disputa que vem mobilizando toda a opinião pública
do Estado, notadamente pelo desempenho de nossa
candidata, a Professora Vilma Maia, que vem conseguindo impor a maior virada da história política
-do Rio Orande do Norte. Não entendo legítima que
a intimidação por parte do PM 08 ao eléitorado de
Natal, ocorrida em 1982, repita~se no próximo dia
15, motivo pelo qual, estimulei e acolhi como prática democrática o desejo de participação dessas lideranças.
A nossa candidata, segundo pesquisa do IBOPE,
acolhida peJoJ,B., nO final de julho tinha apenas27
(vinte e sete) por cento do eleitorado, contra 60.4
(sessenta ponto quatro) por cento do sobrinho do
Ministro Aluízio Alves, conseguiu reverter essa
perspectiva c, nas últimas pesquisas reveladas já estava na lideran~a do eleitorado.
Isso também explicou o interesse dos nossos correligionários do interior, não apenas prefeitos, mas
ex-prefeitos, vereadores, deputados e chefias muni~
cipats. E quem quer praticar a fraude não promove
reunião coletiva em recinto público.
Quem desejar praticar a fraude não faz como o
meu Governo, que conhecendo a astúcia e a falta de
escrúpulos do adversário, tomou a antecipada providência, há cerca de dez dias, através do secretário
de Segurança, sugerindo que a Justiça Eleito_ral soli--:: citasse força federal para garantir o pleito; que desejamos traduza inquestionavelmente a vontade do
povo, e para o que estamos dispostos a fazer todo o
possível. Há dois anos, quando disputei a eleição de
Governador com o Ministro Aluízio Alves, ele
· transfórmou na Imprensa um fato policial - o assalto ao carro pagador do programa da emergência
- em fato político, responsabilizando o então Governador Lavoisier Maia e a mim, pelo assalto de 94
milhões da emergência. Crime praticado exclusivamente por correligionários dele, inclusive um prefeito, que foi preso e contou com o acobertamento e a
assistência jurldica e material de representantes do
- PMDB local.
Hoje, os mesmos de l982 tentam reverter a fraude que planejam, valendo-se de escusas métodos,
até mCsmo para estimular noticiário tendencioso e
inverídico em órgãos da respeitabilidade do Joranal
do Brasil, quando eleS próprios são réus confessas
da prática de corrupção eleitoral na presente campanha. que agora denuncio nacionalmente.
Há cerca de duas semanas foi feita denúncia da
distribuição de leite em pó, co-m valídade vencida, e
alterado, nos comitês do candid<Jto do PMDB. No
dia s~_guinte, além de fcfender como "bom púa os
pobreS" o tal leite, louvando-se no parecer -de um
veterinário, o superintendente local da LBA, indicado pelo Ministro Aluízio Alves, assume a propriedade do leite e se responsabiliza também pela distribuiçi:ío de tal leite, na configuração de crime eleitoral e de crime contra·a s-aúde Pública, inclusive capiLulado no Código Penal Brasileiro.
O Ministro Aluízio Alves tenta, com isso, desviar
atenções para denúncia, digo denúncias, de intimi~
dação de funcionários federais, como ocorreu no úl~
timo sábado com o ugrõnomo Clóvis Emidio, afastado de um cargo técnico e sumariamente demitido
do SENAR por não concordar Com a transformãçào ditquele órgão num birô eleitoral, além dos
desmandos praticados apenas como revanchismo e
perseguição de antigos adversários.
Ao povo de Natal, pude responder na manhã de
hoje, numa concentração que reuniu algumas deze-
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nas de milhares de pessoas, na festa que marcou a inauguração do Hotel-Escola, no prédio projetado
para ser residência oficial do Governador, transformada cm unidade de ensino, combatendo eficaz-

mente us mordomias e contribUindo para a geração
de empregos.
Mas, pam chegar à opinião pública do meu País,
tenho de contar com a compreensão e o respeito que
o Jornal do Brasil nunca me faltou, nem os seu_s_Jeitores. Por isso me animei a escrever esta carta c até
justifico antecipadamente o desabafo natural da indignação de quem sempre procurou pautar a sua
vida pública pda decência, honestidade e firmeza de
atitudt:s.
Certo de merecer a melhor acolhida, firmo cordialmente, -José Agripino Maia, Governador Rio
Grande do Norte
Cordiais saudações,- José Agripino Maia, Go~
vt!rnador
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é difícil de acreditar
que um Governador de Estado, com a responsabilidade
de ser o maior dignatário, embora de uma pequena Uni~
dadc federativa, presidindo uma reunião com o compa~
rccímento de 84 Prefeitos, dezenas de Vereadores, Depu~
tudos, jornalistas, etc,. das mais diversas origens, tenha
aconselhado os seus correliglonáiíOS- a pe·rpcitrarem ã.
fraude eleitoral, e a substituir as placas oficiais das via tu~
ras por placus frias, para que essas viaturas sejam utiliza~
dus no dia da eleição. Para coibir tais abusos, existe a
Justiça EleitoruL A denúncia e a representação são os
instrumentos hábeis e competenfes· parã que venha a ser
a dotada a providência saneadora. Fora disso é o blá~btá~
blá, a invencionice que cai no vazío de tão frágil que é.
O Sr. Martins Filho- Por quem? Pela Polícia
ta do'?

doEs~

O SR. MOACYR DUARTE- Pela Polfcia Federal,
requisitada pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral.
O Sr. Martins Filho -~ Permite V ..Ex• um. aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex•
que conclua o seu discurso porque o tempo de V, Ex• já
se esgotou e iremos passar à Ordem do Dia.

O SR. MOACYR DUARTE.- Sr. Presídente,. agra~
deço a liberalidade de V. Ex• e como a Ordem d.o Dia de
hoje está com um grande voluJ!l~ de matérias e serem votadas, rendo-me à advertência· da Prcs.idência, concluin~
do que é preciso se ser muito cré.d_ulo, ou muito ingénuo
para se acreditar nessa história de trancoso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE
N• 246, DE l9SS

O Prc:;idente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que lhe conferem os arti&õs 52, item 38 e 97, inci~
so IV do Regimento Interno, e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n~' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n'i' 12, de 1983, da
Comissão Dirctora, resolve nomear Paulo Cesar Si queira Birbeirc, Taquígrafo Legislativo, Classe Especial Referência NS-25, do Quadro Permanente, para exercer o
cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria de Taquigrafia, Código SF-DAS-101.4, a partir de 25· de ou~
tubro de t 985.
Senado Federal, 5 de novembro de 1985. -José Fragelli, Pre.~idente.
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tivo de investigar· problemas vinculados ao auinento po~
pulacional brasileiro.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
SC_n.aàores Claudionor Roriz, Hélio Gueiros, Jaison Barreto e Adcrbal Jurema.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Mário Maia, declara abertos os trabalhos.
Ini_cialmente o Sr. Presidente sol.icita ao depoente,
Dom Luciano Mendc;; de Almeida, Secretáfio-Geral da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que
profira o juramento de praxe.
·Com a palavra, D. Luciano enfatiza os aspectos sobre
a paternidade responsável, o problema sócio~econômico
c anticoncepção.
Durante a .fase inlerpelatória, usam da palavra, os Srs.
Senadores "João Lobo, Eunice Michiles, Almir Pinto e
Mário Maia e os Srs. Deputados José Mendonça de Mo~
raes e Euclides Scalco.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas,. sejam
publicadas em anexo a presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e,
para constar eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação

realmente se relacionam num nível de justiça, liberdade e
verdade, como compete a filhos de Deus.
Quero especialmente saudar aqui, a Mesa que teve a
bondade de me convidar de lhes dizer, também, que é
com a maior satisfação que, neste momento, gostaria de
apresentar alguns pontos que, graças a Deus, são conhecidos da maioria
todos que Uqui se encontram, nlas
que, sem dúvida, brevemente eleneados vão permitir
uma resposta mais adequada no momento em que dese~
jurem também estender esta exposição sob a forma de
um diálogo.
Parece-me que, sendo o 189 expositor, não tenho, evidentemente, a pretensão de trazer aspectos novos. Mas,
gostaria de relacíoniu aoS aspectos conhecidos, aquilO
que diz respeito à paternidade responsável. Com efeito,
há vários horizontes eu neste momento devem ser colo~
cudos co.mo referenciais a este tema da paternidade res·
ponsável. Em primeirO lugãr, trata~se de perceber aquilo
que define esta CPl, que é o aspecto do aumento populacional brasileiro, enquanto que este aumento populacio~
na! brasileiro tem algumas certezas e algumas incertezas,
- qual é o ótimo populacional brasileira? Podíamos nos
. perguntar se alguns dos presentes tem uma opinião ares~
peito. Quãi é a popUlação Ideal para o nosso Brasil, neste
momento de sua história? Creio que há uma incerteza
enquanto que, se nós distribuíssemos um cartão entre os
presentes, nenhum de nós coincidiria, por que este assun~
to, embora importantíssimo, não é um assunto sobre o
qual haja uniformidade nos nossos pareceres. No entan~
to, é indispensável para uma posição científica a este rf:s~
peito, porque muito vem~se dizendo sobre aumento po~
pulacíonal do Brasil, mas pouco se diz qual é o teto dese~.
judo de população para o Brasil. Pelo menos nas leituras
que tenho podido fazer, não vejo rienhuma opinião concorde a este respeito. Portanto, há uma incerteza base.
Há uma incerteza, também base, que é a questão da qualidade de vida do brasileiro. Sem dúvida, não notamos
que houve uma situação que piorou.

ANEXO Ã ATA DA 18• REUNIÀO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO.
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO
POPULACIONAL BRASILEIRO. REALIZADA
EM 20 DE SETEMBRO DE /983, DESTINADA A
OUVIR DOM LUCIANO MENDES DE ALMEIDA. SECRETÁRIO-GERAL DA CONFERÉNCIA
_ NACIONAL DOS BISPOS DO BRASL (CNBB).
QUE SE PUBÜCA .COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DOSR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.·
Presidente: Senador Mário Maia.
Relator: Senador Almir Pinto.
(lntegra do Apanh(;lmento Taquigráfico.)
- O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Estâ aberta a
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que in~
vestiga problemas vinculados ao aumento populacional
brasileiro. Sob a proteção de Deus iniciamOs os nossos
trabalhos. Está _presente nesta Reunião Dom Luciano
Mendes de Almeida,_ como 189 depoente, Dom Luciano
Mendes de Almeida é SeCfetário~Geral da Conferência
NUcTonal dos Bispos do Brasil e o seu depoimento nesta
Comissão será a palavra ofiCial da Igreja, que serâ toma~
da como base entre os vários depoimentos aqui presta~
dos.
Antes de darmos a palavra ao Revml' Bispo, pedimos
ao Revm9 Sr. Dom Luciano que faça o juramento de
praxe.

O SR. LUCIANO ALMEIDA "Juro, como- dever de consciência, dizer toaa·a
verdade, nada omitindo do que seja do meu conhe- CinlCritõ. sobre quaiSquer fatos relacionados a cargo
desta Comis.sào Parlamentar de Inquérito, que ín~
vestiga problemas vinculados ao aumento popula·
clonai brasileiro.

18• reunião, realizada em 20 de setembro de 1983.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Então, concedo <! palavra a Dom Luciano.
Quero avisar aos presentes e ao depoente que, como
de praxe, dividimos os nossos trabalhos em duas etapas.
Na primeira, o depoente fará uma exposição geral do seu
pensamento; na segunda, o plenário fará perguntas. Tem
sido uma constante nesta Comissão, também, nós solici~
tamos ao depoente se concorda ou não em ser inquirido
por pessoas não parlamentares presentes. Se V. Revm•
conCorda, facultaremos a palavra, também, aos que nos
ouvê-m_ e que ftão SãO Parlal}lentares.
- Ehtão, concedo a palavra ao Revm9 Bispo Dom Lu~
ciãno Mendes de Almeida, Secretãrio~Geral da Cánferência Nacional Dos Bispos em Brasília.

Aos vinte dias do mês de setembro de mil novecentos e
oitenta .e três, às dezessetc horas, na Sala de Reun"iõei da
Comissão de Finanças, preserites os Srs. Senadores
Mário Maia (Presidente), Almir Pinto (Relator), Euníce
Michiles, João Lobo e Marcondes Gadelha, reúne~se a
Comissão Parlamentar de ln<:J.uérito, criãda com o obje~

O SR. LUCIANO ALMEIDA- A primeira palavra
é de saudação aos prezados amigos que estão aqui, agra~
dccendo a atenção que vão conceder a esses breves minu~
tos de ~xposiçãO. Deixaria, depois, o tempo aberto para
uma conversa tão amiga na intenção, como na previSão
_de que o que nos falta é urna sociedade em que as pessoas

ATAS DECOMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO POi
PULACIONAL BRASILEIRO.

de

E_~tou chegando de Fortaleza hoje de manhã, partici"~
pci ontem, de uma reunião dos Bispos do Estado do Cea~
rá, onde analisávamos as condições concretas das frentes
d.e emergência e, piores ainda, as condições daquelas que
não estão nas frentes de emergência, os câlculos feitos
pelo CEDEC, para criar novas vagas e o atraso na
criação destas vagas e conseqüentemente a fome nesse
Estado que nos é muito querido. Portanto, há, sem dúvi~
da aqui, uma condição pior de qualidade de vida para o
brasileífo, notavelmente no bolsão da seca. No entanto,
a pergunta que cabe neste momento é: Por que piorou a
qualidade de vida do cidadão brasileiro? Então, aqui, vai
uma incerteza na resposta. Talvez alguns dirão: porque
aumentou demais o número de brasileiros; outros, quem
sabe, dirão: porque aumentou de menos. A verdade é
que nós nos dividiríamos buscando as causas ou, pelo
merror,a-classificação das causas naquilo, que diz re.~pei
to a este tipo de situação pior na qualidade de vida do
bra~ileiro. Nós poderíamos, também, dizer que nosso
potencial, a riqueza do Brasil não foi devidamente expio~
rada, harmônica e hieraquicamcnte, organizada na sua
exploração.
Deixando estas duas incertezas, como referencial diircil de se avaliar, creinos que, no aspecto demogrãfico,
há, no entanto, três certezas bases,_ também. A primeira é
que vem caindo o índice de aumento da nossa popu~
Jação. Aqui, ainda. nesta manhã, quanto pude conhecer
atravês dos depoimentos dos que aqui estiveram presen~
tes, o nosso Ministro Hélio Beltrão mostrou como este
índice veio caindo muito inais, do que aparecia nos noti~
ciúrios comuns desses últimos anos e como no ano 2020
estaremos aproximadamente com 1.2, o que evidente~
mente não traz mais nenhum problema em termos de au~
menta populacional, com que se esvazia, como com um
alfinete, toda esta impressão de balão que realmente po~
deria trazer um agravamento. da qualidade de vida do
brasileiro, este balãõ -de -impreSsões qUe ficou por demais
inchado, e é preciso que esta Comissão Parlame.ntar de
Inquérito nos ajude, deixando este p·onto bem estabel~i
do, para que não fiquem mais alguns agoureiros de tempos difíceis, va!endo~se desses indicadores de aumento
populacional. Esta página está definitivamente· virada.
Ao lado de:sta certeza é .~mportante percebermos uma
segunda certeza, é que, sem dúvida, no plano individual,
h~ famí1ias que gostariam de ter menos filhos e oão sabem como fazer e há, também, algumas áreas do Brasil
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que tê_m um crescimento disproporcional a outras áreas.
Portanto, embora reconhecendo que este aumento populacional não ê problema na sua totalidade, é cloro que ele
pode se tornar- e est~:t (;também uma certeza- problema para um casal concreto ou para uma ãrea, como na:
pouco nos referíamOS, a certas-áreas do bolsão da seca·
onde a natalidade é desproporcional.
De modo que, dentro dessas certezas, o importante
aqui para nós é acrescentarmos o exemplo, se é_ assi~_
que chamaríainos, -de nações que áplicaram métodos a_ntíconcepcionais e contraceptivos e procuraram -aquele
crescimento zero alcançado por algumas nações da Europa, por exemplo, e que neste momento se debatem
J:Om problemas inversos, problema da senilidade.

-Õu~esa&r~dávet fa_zcr uma -visita à Europa, atravessar uma praça de Paris ou de cidades da Alema!1!_la
e ver pessoas idosas conduzir por um barbante ou um~
corrcntinha, cachorros pelas praças, com ausência total
do sorriso e dos fotguedos da..s crianças, como n6s encontramos aqui no nosso País. Colégios que se fecham,
problemas gravíssimos para as aposentadorias e, sobretudo, para o tônus vital desses países. Basta ver o fato
curiosíssimo de como, cm certas cidades da Alemanha,
há mais turcos, descendentes de_ turcos, nos bancos de escolas do que propriamente pe...soas que descendem daquelas ralzes mais comuns dos povos da Alemanha. Isso
tudo nos deixa com çertezas muito claras que nada têm
que ver com o aspecto religioso, mas, simplesmente, com
o. bom_senso_._ Nem é preciso ter uma cultura muito d~~
senvo[vída, nem procurar aumentar os conhecimentos
técnicos, para percebermos que há, dentro daquilo que é
simp(esmente o horizonte do problema em nível demográfico, essas três certezas que são de in~stimável 1,1alor
para qualquer outro tipo de horizonte, sobre o qual possa se esbater o nosso problema da paternidade responsãvel.
Então, deixando de lado esses aspectos, gostaríamos,
agora, de focalizar o novo horizonte que é mais sériO,~o
sócio-econômico,
_
Em relação a esse horizonte, cabe a pergunta simp-les:
Afinal, como melhorar a qualidade de vida_do brasileiro?
É isso que se pretende, porque toda preocupação sodai e
econômica tem essa pergunta em comum. O que Se quer
é que o brasileiro possa viver de modo mais humano, que
ele possa realizar as suas expectativas, que ele possa realmente ver para si e para sua família preenchidos determinados parâmetros sem os quais não há o b~m-estar_ pessoal e familiar.
No entanto, a esse propósito, há como duas perspectivas. Nós diríamos que elas se encontram retratadas nas
exposições de Roberto Campos e Celso Furtado ..Um
com uma tese, diríamos, antinatalista, Roberto Campos;
e outro, com uma posição que nós chamaríamos, moâestamente desenvolvimentista ainda, Celso Furtado.
Dentro dessas perspectivas do aumento populacional,
na perspectiva anftnatalista, desaCelerando o crescimento da nossa população, chegaríamos a um t'azoãvelb~m
estar social, nós melhoraríamos~ qualidade de vida~ Então, tudo está em _~;ncontrar _QS regiSfros de comando
para esta desaceleração.
Na segunda perspectiva, impulsionaríamos os reatares, aceleraríamos determinados tipos de regístros, o desenvolvimento se tornaria de novo uma realidade para
nós e nós teríamos uma redução quase que c.onseqcrente
da natalidade, como se verificou em tantos outros países.
Dentro dessa perspectiva, o que cabe não é optar por
aquilo de que algum de nós mais gostaria, mas a de perceber, rapidamente, o que de fato contribuiu para aquela
pergunta anterior, isto é, o ter pioradO a qualidade de
vida do cidadão brasileiro.
É claro que nós reconhecemos que, na década de 60 e
70, cresceu demais a população bra!;.Heira. Entretanto,
não é isso que traz aquilo que foi o piorar da sitt.;Ia<;ão, da
qualidade de vida. Mas, parece-nos que outro fator explicaria melhor, sem diminuir, também, o valor dessa
primeira consideração, porque todo o desenvolvimento
desorganizado é claro que cria um problema para a qualidade de vida de uma nação.
- -Mas houve um desatendimento às exigências do desenvolvimento social. E a esse propósito cabe-nos perceber que o modelo económico brasileiro ...:....-não sou eu
quem o diz, nãO teria autõriâade para isso-:.:... foi pordemt~is concentradõr;cruer dizer, c-olocou na mão de pau-
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cos, pouquíssimos, de cada vez menos numerosas pessoas no Brasil, tudo aquilo que são as oportunidades de
bl!m-estar, desde fot:mas requintadas de educação até, evidentemente, todo aquele bem-estar que nasce de UOJ.a
disponibilidade grande de meios. Sabemos que I% da
nossa popú.laçào mais aquinhoada detém 17% da renda
-nacional, quando 50% da população desfavorecida, quer
dizer, 50% da população que é, portunto a desfavorecida,
não conta nem com 13% da nossa renda.
- s-usta esse índice e que pode ser aferido depois com decimais, para percebermos o que sTgnitica eSSe desatendimenta às exigências do desenvolvimento social.
Ci)m efeito, poderíamos pCrguntar, nesseS 25 anos, o
que aconteceu com a~educação no Brasil, o que aconteceu com a mesa do -brasileiro, o que aconteceu com a
casa do brasileiro, o que aconteceu com a saúde do brasileiro. E comparar isso àqueles grandes projetas e empreendimentos que nos endividaram a tal ponto que nós
nos tornamos hoje, infelizmente, mendigos no quadro
internacional,
De, modo que, dentro dessa perspectiva, é importante
perceber que u qualidade de vida não decresceu porque
aumentou o número de brasileiros, mas, a qualidade de
vida de muitos brasileiros piorou, porque a de outros
melhorou demais.
Isso é, realmente, a palavra do Papa que ouvimos,
qu;mdo passou pelo Brasil, com olhar objetivo, dizendo
que-sào p~uquissimos aqueles que detêm muito e infeliz~
mente são muito numerosos aqueles que nada têm para
sobreviver.
Oe_ntro dessa perspectiva, infelizmente, houve, também, uma administração falha. Não basta que nós tenhamo.:; distribuído mal a renda, nós administramos mal
o Erário Público. Daí que nós tenhamos tido, infelizmente, ditupid<~ção do patrimônio nacional. ~claro que
ess.a é uma acusação que precisa ser provada, mas esta
Cusu conhece mais do que eu os parâmetros para aferir
esse tipo de proposição.
Infelizmente, além desse modelo concentrador que
privilegioU a forma capitalista para o nosso País e, evi~
dcntemcnte, como_ conseqUência esvaziou as con.dições
mínimt~s de exi"stência para a -maior parte da população
e, também, tendo nós sofrido o fato de que verbas copiosas foram mal apli~l;ldas, temos como conseqUência que
esta renda injustamente dividida trouxe um depauperamento até da saúde do brasileiro.
COm que sofrimento ilós aqui- que estamos afeitos a
visitar o nosso interior, que convivemos com homens da
periferia ou~ que tristemente visitamos aqueles ·milhões de
paulistas que moram em cortiços- sabemos que a saúde é realmente um bem que está fugindo das mãos da
maior parte dos brasileiros!
Então, dentro dessa perspectiva, quer dizer,_desse referencial sôcio-econômico, nós percebemos também que
a tese que acelerasse os reatares do desenvolvjmento e
não fosse tão restritiva em medidas que vêm coibir todo
aquele tônus vital que quer melhorar a sua qualidade de
vida, ela tem _a seu favor, em primeiro lugar, o fato de
que as metas são realmente metas naturais à pessoa humana.
-0-ll,e-m ,de__nós não quer lutar para que o povo tenha
uma alimentação mais faita, mais ponderada?
Quem de nós não quer se esforçar para melhorar a
qualidade de saúde do povo brasileiro e para isso criar
condições humanas de habitação e também assegurar ao
brasileiro a formação indispensãvel, a educação pelo
menos mínima para que ele possa se qualificar dentro da
concorrência que a vida hoje estabelice para todos.
Então, a primeira qualidade desse modelo, digamos
assim, nãÇt anti-nataHsta mas que acelerasse de novo o
desenvolvimento até permitindo aquele aumento populacional que seria evidentemente depois a ser estabeleciR
do nos seus justos parâmetros, tenha a seu favor a justificação de" bU:scar metas que-são adequadas às intenções
naturais-da pessoa humana. Em segundo lugar, a desaR
celeração que estaria intr1nseca ao programa, por exemplo, pãii falar de algum programa que foi proclamado
nesta Casa por Roberto Campos, a desaceleração traria
no _seu bojo todas aquelas conseqUências negativas que
vem·as h_oje hos países que buscaram, afanosamente, o
cres.cimento zero. Quer dizer, não só a perda da qualida~
de de vida se med~ pelos elementos acimã descritos, educadio, saúde, alimento, casa, mas, também, a qualidade
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de vida tem o seu tónus psicológico, ela tem os seus valores indispensáveis à sobrevivência digna da pessoa hu~
mana. Uma desaceleração traz aquela tristeza européia,
aquele suicfdio da Suêcia, ela traz aquele apagamento
do olhar da juventude da Dinamarca, ela traz, realmente, aquela intoxicação precoce de tantas e tantas vid<'ts
.que seriam chamadas a construir cidades e civilizações e
que hoje, realmente, medram num apagamento total de
ideais. Essa é a conseqaência inevitável de qualquer medida de desaceleração que não fosse realmentejustificadH.

Finalmente, nós vemos o seguinte: que não hã por
que, nesse horizonte sócio-econômico, nós nos esquecermos do fato de que hoje haja uma diminuição deste aumento populacional e que se for continuando a se realizar, ela evidentemente também permitirá um reajustamento das oportunidades e das distribuições de bemestar.
Então, dentro dessa perspectiva, que é apenas um referencial a mais, gostaria de aludir ao terceiro que está
mais ligado à minha missão, que é o refereilcial ético:
-- Quuntas vezes, meus amigos, lemos, nesses últimos mese.<>, artigos de revistas e jamais que falam com uma desenvoltura de aumento ou não~aumento populacional:
de métodos contraceptivos e até mesmo do aborto,
como se não houvesse consciência na pessoa humana,
como se isso fosse só questão estatística ou de gosto da
pessoa e não realmente uma questão profunda de consciência diante daquilo que são os valores éticos. Afinal
que Pessoas nós gostaríamos que fosse o brasileiro?
U!l'a pessoa sem nenhuma referência ética ou alguém
que simplesmente vai procurando certos tipos, assim, de
bem-estar material ou de satisfação de instinto? Com
isso nós levaríamos, a curto prazo, a Nação, realmente,
a uma implosão daquilo que é o seu universo de valores.
Isso não tem como ser aferido neste momento. Basta
percebermos o que é uma nação, como os Estados Uni·
doS, onde a juventude realmente preocupa aos analistas
desta mesma nação e não porque a ela falte alimento ôu
agasalho, mas exatamente porque houve uma implosão
ética, cuja dimensão não está ainda corretamente aferida.
- Então, dentro dessa perspectiva, vemos que, neste·
momento, há uma inversão naquilo que nós chamaríamos a corrente ética. A corrente positiva estabelece va~
lares. De valores passa a critérios: de criiêrios passa a
atitude e a formas comportamentais, de tal forma que
seja realmente a consciência da pessoa humana a orientar a sua atuação cotidiana. No entanto, a inversão da
corrente ética é justamente esta que através suponhamos, d_a altíssima influêncJa negativa de meio de comunica~ão social, imaginemos determinados programas de
televisão, vai sUbliminarmente modificando, induzindo
uma modiflcação de comportamento e de atitudes que
malbarata loda a série de critérios e chega a esvaziar o
valor rii":liS profundo que essa pessoa pudesse ter, mas é
uma esp-écie, assim, de indução inversa desde uma fazer_
como os olltrOs fazem, atê um pensar como a pessoa não
pensava, mas simplesmente por uma espécie de acompanhamento desse esvaziamento do universo ético.
Dentro disso, percebemos, também, a permissividade
como uma componente da nossa geração, uma permissi~
vidade que hoje se tornou a tal ponto evidente, que não
nos assusta mais _porque é cotidiana, mas que, talvez, tenha já marcâs de irreversíbilidade que deixa rã no organismo social chagas que não se fecharão talvez na nossa
geração, porque foi muito longe. Basta certos artig_os de
revi§t<t ates~arem _como são recebidas manifestações a
respeito -de num~rOsos- abortos, pratícados com a maior
simplicidade como se não houvesse n?rla a impedir interíõrme-nte esse tip_o de atitude.
Evidentemente, é dentro do universo étíco que podemos nos- perguntar sobre aquilo que muitas vezes voltou
a essa CPI, que é a resposta a essa pergunta. Uma vez:
que, n_o plano do casal, pode surgir a pergunta: Quantosfllhos são aqueles que podem ser gerados e ed\lGil~Qs
com 4_igil-idade humana? A resposta seria como chei<~,r a
espaçar esses nascimentos ou até mesmo ·a adiã-los, indeterminadamente, diante de certas situações concretas
qu-e ó cas-al enfrenta com isso, mais do que no universo"
étíc_o nós estamos também no universo religioso, enquanto _qu.: não há apenas a alusão a modos de ser e de
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fazer que foss_em justificados talvez até pela tradição ou
pela foriTJação prlmeirit, mãs hâ também aqui um referencial mais profundo que é aquele que fUndamenta a

própria dignidade da pessoa humana. A esse respeito,
então, gostaria de lhes dizer que é dentro do pluralismo
cultural que caracteriza o nosso País, é dentro, também;
de uma consciência. que a Igreja Ca_tólic_a tem de que ela
não é a única, nem é aquela que propõe unicamente os
valores religiosos- no_nosso País hã U_r@ liberdade __d_e: __ _
culto, há uma Hberdade religios_a. Não _estamos, p-ortanto, querendo nos valer de argumentos que sejam, digamos assim, declarados e exclusivamente cristãos, mas
nós gostaríamos de nos referir à c;onscjên_cia religiosi!._.Ãa
pessoa humana. que realmente neste momento quer ser
respeitada enquanto que os argumentos não são argumentos confessionais, mas sãO argumentos que estão baseados na própria raiz dessa dignidade da pessoa humana, na sua condição de criatura racional e feita à imagem de Deus,_ à imagem e à semelhança de Deus.
O que a igreja pede, neste momento e brevemente
aqui, é que ela seja ouvida. Ela não quer ser necessariamente compreendida por todos, nem ela quer ser assumida, porque ela respeita a posição individual de quem
neste momento pensasse diyersamente, mas ela quer ser
ouvida. Portanto, em prinieiro" lugaf-ilõS Queremos respeitar aqueles que não percebessem o nexo ético entre os
princípios-naturais e determinados métodos contraceptivos ou anticOriCepciOmiis, respeTtari1õs que· uma delerminada pessoa possa não ver nexo étiCo. No entanto, é claro que se nós propomos o nexo étiCo, é pOrque nós e-stamos dele convencidos.
Quais são os pontos fundamentais que servem para a
compreensão do posicionamento da Igreja Católica, em
relação a esse tema da paternidade responsável? Em primeiro lugar, é a própria dignidade da pessoa humana. A
pessoa humana que é agraciada com o dom da vida, esse
dom da vida que é sagrado.
Aqui sobre a mesa, queria só me r~ferir, simplesmente
há uma campanha que vai nascendo agora e crescendo
através do ano que vem, para que todos tenham vida, é a
nova campanha da fraternidade, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cujo texto base já estA impresso
e à disposição de todos que desejassem tê-lo, mas ~jo
fulcro é justamente a- dignidade da vida humana, essa
dignidade que para nós, cristãos, está marcada pela certeza de que nós temos todos um mesmo- Pai e temos a
mesma dignidade de irmãos, filhos deste Pai que nos deu
a vida, essa vida que é eterna para não mais retomá-la,
mas para sempre desenvolvê-la até aquele nível último
de perfeição que esperamos um dia alcançar.
Mas essa vida cuja dignidade religiosa para nós é fundamental está preSente desde o primeiro momento da
concepção. Portanto, a base de toda a posição e argu~
mentação da Igreja Católica ê., por um lado, a dignidade
da pessoa humana e, por outro lado, o fato de que essa
dignidade existe, desde o primeiro momento da concepção até o momento da morte, e para nós, para além
da morte, na própria ressurreição.
Mas, prescindindo agora, do acatamento ou não da
tese da ressurreição_,_ o importante 6 percebermos que
cientificamente um·a vida que se desenvolve continua e
harmonicamente é,_ ela mesma, desde o início desse desenvolvimento. Em outras palavras, desde que o óvulo é
fecundado, aí nós temos já o.-Surgimento da vida humana, com toda dignidade, só com um agravante, que ela é
totalmente indefesa, mas ela é também toda ela mesma
na sua dignidade. Portanto, o ser humano desde o primeiro momento da sua concepção goza de todas as prerrogativas-da sua dignidade. Daí que, como conseqüência, não se possa entender nenhum ato que cerceie o desenvolvimento dessa vida, numa prossecução direta de
eliminá-la. Em outras palavras, o aborto direto e provocado é simple.c;mente um atentado à vida humana. Ele é
do nível do assassinato. Em que pese essa palavra àqueles que não percebem o nexo êtico, como nós vimos antes, entre a dignidade e a presença da vida humana e o
ato homicida. Mas o aborto é srmplesmente isso: um homicídio.
Portanto, sendo um crime contra a vida, ele é inaceitável. E dizer siril à dignidade da vida humana é, ao mesmo tempo, dizer nào a todo aborto provocado. E aque-

les que estão habituados ao tipo de argumentação de
que, afinal, é uma -situação quase que inevüável e que
deveria ter condições de ser realizada de modo humano,
creio que cabe a reflexão evi_d_ente, que um crime clandestino não se coonesta pela sUa legalização, fica sim~
plesmente um crime pseudo-legãl. De ritodõ- que dentro
dessa perspectiva. é evidente que a posição da Igreja, ao
mesmo tempo qUe ela defende a dignidade da vida hu~
mana, ela defende o direito de exisür para essa vida._ Ela
n~o pode, evidentemente, aceitar, nem tem como compieend<:r qualquer- ..campanha que lentasse mostrar
pseudo-direitos ou da mulher ou de guem quer que fosse
para eliminar essa vida.
Em terceiro lugar - e esta Casa, até este mOmento,
parece que foi estabelecendo uma posição comum que
queremos louvar e_ com a qual queremos concordar- é
que, ao Estado não cabe o direito de controlar a natalida.de de_s.eus ciq_adào~. Ao Estado cab.e iJ:lform~r, promovç_r a vida etc., como aq1,1i muitas vezes bem &e d_isse.
Mi!.s_também é a opinião cóffiU.m-já nesta Casa que ao
Estado não cabe nenhuma medida coercitiva, q~e tivesse por intenção controlar a natalidade, tirando do casal
a decisão sobre_ a própria prole. Esse é um- ponto,
parece~ me tão acertado, que não precisa tambéin ·de esclarecimento. _
,
Eril quarto" lUgar, afirial, e os métodos? Coffio indicação prévia, inétodos eficazes sã-o realmente métodos
uinda não -encontrados, no sentido de que aqu~leS que
tecnicamente o fos_sem eles têm um veto ético e, portantó:· vemOs que aí eStá uma -dificuldade que tem :que ser
enfrentad<t com o_bjetiVidade, com seriedade e com serenidade. Se nós queremos realmente, por um lado, respeitar a vida e, por outro lado, respeitar a responsabilidade
do casal em procriar, -é claro que devemos estudar, e
cada vez mais como oferecer ao casal condições para
que ele possa procriar responsavelmente, o que signifiCa
ter 1fs filho-s que podem realmente ser gerados e educados como pessoas humanas.
Então, dentro dessa perspectiva, é importante que nós
entendamos tod_o esse debate sobre os método& e percebemos que, primeiro, nesse ponto, nós vamos nos respeitando cada vez mais, procurando entender os pontos
de vista, sobre os quais são afirmadas determinadas posições, mas, também, aprofundando um pouco nesse
universo.
~claro que a posição que habitualmente se atribue à
Igreja sobre os métodos naturais nem sempre tem sido
bem compreendida e, ás vezes, tem sido considerada
pouco- s-éria. Ora, creio que devemos reconhecer que a
posição que afirma a possibnidade de uma paternidade
responsável valesse dos métodos de observação do ciclo
da fertilidade da mulher, é uma posição que tem, não só
a_ seriedade da ciência mas tem motivações que lhe são
próprias.
Em primeíi"o lugar, esse método da observação requer. para ser aplicado_ pelo casal uma grande colabo~
ração do homem e da mulher. Então, o que se pretende,
realmente, é esta união do homem e da mulher, em outras palavras, a comunhãO conjugal, a felicidade conjugal.
De modo que, quando a Igreja, propondo métodos,
abre uma consideração sobre métodos naturais, ela não
está isoladamente preocupada com a eficácia _de um_de- __
terminado ato, mas com todo o universo de comunhãp e
de participação de vida, de dignidade conjugal, que deve
ser:; e_videntemen_te, promovida desde o primeiro momento do casamento. Então, os métodos naturais exigindo a colaboração do homem e da mulher, passam, digamos assim, para um novo tipo de conSideração, que
não é apenas o da eficácia, mas ê muito mais o- da própria felicidade conjugal. Sabemos que isso, como ideal, é
fácil de afirmar, ffias tanlbém, nos casos concretos, exige
todo um trabalho de educação e de;:tuto aperfeiçoamen-

to.
No entanto, embora reconhecendo os riscos querestam nos métodos naturais, reconhecendo que ele deve se
aperfeiçoar, nós queremos também afirmar que hoje, em
19S3. _e cm breve receberemos aqui no Brasil, aproximadamente daqui a 15 días, a visita do casal Billings, australiano, que está ainda entre aqueles que são promotores, em primeiro lugar, desses métodos de observaçãosabemoS_que nessa data, em 1983, a FIDAF- Fede-
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ração Internacional - que trata justamente dos poblemas de fecundidade familiar, nós temos indicadores que
mostram a técnica muito desenvolvida hoje que acompanha os métodos de observação e,_ também, a exatidão
ciCritffiC<l que esse mêtodo veio obtendo, desde_ que seja
evidentemente aplicado com correção.
Em segundo lugar a dificuldade que se faz- está bem
- rriétodo preciSo, método que i-espeita a consciência,
método que privilegia a saúde dos cônjugeS, método que
promove a comunhão entre eles e o crescimento, até di·
ria na espirítUáHdade conJU.ial, comO é que esse rriétodo
que é_ âparentemeilte difícil pode se tornar um método
popular'? Como é que ele pode descer às camadas onde
justa.mente o aumento populacional é mais desproporcional? Como pode ser explicado e assumido nas Áreas
dos bolsões de pobreza ou nas áreas de miséria das nossas cidades? Quisera dizer-lhes, com muita simplicidade,
_que·tenho me ocupado desse ponto, serp ser médico,
nem ter a pretensão de poder, aqui, apelar para altos conhecimentoS científicos, no nível do que nós chamariamos a ação pastoral, a preocupação de alguém com seu
próximo, temos percebido que esse método tem penetn.iÇãõ-pópD.lai:": Até mesmo no nosso País, onde vivo e
posSo-Constatar casais" monitores que, dúrante meses a
fio. anos, vem acompanhando outros casais, com o resultado magntfico na aplicação desses métodos naturais,
enqUanto que deles têm permitido não só o espaçamento
de nascimentos, mas, até mesmo, o nascimento de uma
vida, quando até o memento ela não era nem conseguida. exatamente por desconhecimento desses métodos de
observação. t. claro que o referido neste caso - não
quero dizer sue a insistência desse método seja _o aumento populacional - mas apenas dizer que o seu conhecimento no !lleio do povo perrniti_u até que casais apareníemente estéreis, incapazes de procriar, com um conhe·
cimento melhor do próprio ciclo da fecundidade feminina chegassem até a obter a_ tão desejada prole. Mas_é claro que o aspecto que nos interessa é o inverso. Se_o povo. as camadas mais simples, meno_~ educadas, que não
têm acesso às bibliografias especializadas pode, a curto
prazo, com rigor de aplicação, chegar a utilizar os mêtodos naturais para assegurar o espaçamento ou mesmo o
adiamento indefinido da maternidade, a resposta é: sim,
naturalmente~ com todo respeito às dificuldades que isso
traz. Temos em áreas da lndía, hoíe, dizem que são centenas - contentemo-nos com a primeira afirmação mas centenas de postos mantidos pela famosa Madre
Te:reza__de__Calc_utá, que têm- exército de voluntários aplicando na lndia esses conhecimentos, quando nós sabemos que na ln dia se partiu para o controle compulsório
da natalidade há mais de dois decênios e, hoje, elas se
deixa conqtirsútr" por esses métodos naturais.
Uma alusão, entre parênteses: quantos de nossos amigos São capazes, de manhã de colocar uma roupa de esporte e fazer o seu Cooper aí pelas estradas de Brasília,
Côfn -ã tnaior simplicidade, descobrindo um mêtodo natural de manutenção da sáude e com a maior simplicidade? Quer dizer, eStamoS jUstamente numa geração Que
descobriU-o parto s-em dor, que descobriu também tantos processos alimentares, que se volta a coeficientesmais naülr3ís de vid3-~-PC:Irque, exatamente numa situuçào q"lú: é tãõTmportãOfe; como a da procriaÇão, não
se pode chegar a métodos naturais, que são jUstamente
condizentes com todas essas recuperações que a nossa
geração está fa:tendo após a geração de remédios, de
alapa tias e de tantos outros processos e até de operações
de.'>necessárias que estragaram organismos de muitos -de
nós'? De modo que, dentro dessa perspectiva, só para
lhes dizer, que um país cOmo a lndia, mais afeito à meditaçãO- e- à ponderação a respeito -do valof dos métodos
naturais, com muita rapidez, depois de dezenas de anos
do controle compulsório da natalidade, por vasectomia
~ oUtros métodos, está chegando agora a reconhecer a
beleza e, digamos assim, a profundidade conjugal dos
métodos naturais. A rilesma coisa coriStatamos hoje em
algumas áreas até da América Latina, como El Salva~
dor, onde o aumento populacional é dramático, um país
que conheço com seus mais de cinco milhões de habitan~
tes-e numa áiea que não é maior do que a antiga Guanahara. Portanto, com reais problemas de aumento populacional e aplicando métodos naturais, quer dizer, não
exclusivamente, mas com reais e bem sucedidas exp.eri-
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mcntações de casais que, em grUpOs, levam adiante os
métodos naturais.
A mesmá. coisa poderfamos dil.çr de algu~~s ãreâS""d()"
Brasil, cito a de São Paulo, porque essa eu a conheço de
perto, onde são dezenas e dezenas.de grupi?S de casais_
que ensinam o 'povo ·as métodos naturais, com bons resultados, porque 95% ~ são estatísticas de Billings ---:da.~ mulheres são capazes, com poucas semanas, de identificarem os sinais básicos da fecundidade e acompanharem. com uma certa desenvoltura e facilidade de segurança. os· sinais de_fecun_Qidade liga4os ao mu_CQ~~-r::vl
cal, essa secreçã() misteriosa que dur.anie muito t'erilpO.,
era considerada até anormal e doentia -~--que hoJC-é o
grande indicador daf~_11_ndidade.
'
'
Entào. a primeira palãvra ein relação à posiçã~ d3. '
Igreja é esta que, em relação aos métqdos, o importante
é redescobrir os métpdos de _Q_bservação, uma vez que
eles têm total aceitação ética, Uma vez qUe não houvésse
intenção dolosa anticoncepcional e antín~talista: úriica,
mas, pelo contrârio, a intenção justificada de procriar de
mÇJdo r_esponsâvel, esses métodos v_ão se tornand_9 ciida
vez mais eficazes, como estamos longe do método. C$-:
tatístíco O_gino Knauto e como estamos perto d-os-ir(éú>~ ·-=dos de experimentação direta, que em outros paísesjâ se
vão aplica~dp.
Em segundo lugar, dentro da apresentação dos métodos por parte da Igreja, é importãnte entender que o método natural tem algo de específico e é que ele apela para
o autodomínio e ele superãjustamente a força instintiva.
E isso é fun_damental para con~tr~ção de um novo tipo
de sociedade, onde __Q_homem bebeQesffil.,didamente,
come desordenadamente e até é capaz de chegar a gestos
sociais cotnpletamente descabidos, como enriquecer ilicitamente e que, no fundo, é um grande desatino ético,
porque ele o faz à custa do seu semelhante. Ora, um método que levasse a pessoa a se exercitar no autocontrole,
no autodomínio e na capacidide de se observar e de_ seguir os tempos próprios da fecundidade, de Comum
acordo decidir, evidentemente, ê um método que tem
um altíssimo teor educativO e que estâ na ráiz da con-Strução de um novo tipo de sociedade.
- -

Em segundo lugar, é impOrtante que enf.end~~~~
mais uma vez, que esse métodO rião pode ser aplicado
isoladamente pela mulher. Esse método exige a com- _
preensão, o consentimento e a colaboração do homem.
É exatamente aí que nós estamos tocando n!;> -ni~tciOo
que chamaríamos conjugal,_ enquan~_O _que só do doiilinio dos dois, o amor dos dois e a capacidade de compreensão e de concó_tdia na própria vida sexual, é que
pode levar à eficácia desse método.
Imaginem os amigos o que poderia significãf pã.i'a ~~
país uma população que fosse capaz de ter um relacio~
namento conjugal e sexua[ não mais paut~do L!_ni~ª-n;u;n
te pelo instint<?, mas pela compreensão da dignidade da
vida e pelo respeito a essa mesma__ dignitia9_ç..
Em relação aos ITtêtodps artificiais, rião se tra~a aqui
de nós agora passarmos-_jsqJadamente a cada um -desses
métodos, mostrando o que eles têm de valor, sob o pon_~
to de vista de eficãcia~ ou o que eles têm de desvalor sob
o ponto de vista de.c.o:ntra-indicações médicas ou o que
eles tt:m de dificuldade ética. Evidentemente", para aqueles que aqui se encontram e estão afeitos a esse tema,
isso é um exercício re[ativamente fácil. No entanto, o
que é importante percebermos, na posição dà Igreja QUe
procuramos aqui trazer, ê que o que não se pode colocar
como critério final de discernimento para os_métodos
artificiais é o valor quase que absoluto da vida sociaL t
como se disséssemos assim: a vida sexual tem todo o di~
reito de ser ativada. Então, é possível escolher o métodó
que seja mais- eficaz, -como se_q sexo fosse na Pi:ssoã. h~u~
mana o valor absoluto. É em relação a isto que é importante nos posicionarmos serenamente e en~ender todo o
alcance, toda _a beje_~ e até mesmo toda necessidade da
vida sexual para o _ca_sal, uma vez que corporeamente é a
expressão mais intensa do amor conjugal, mas sempre
condicionada, evidentemente, ao bem interior dessecasal. Quer dizer, não só a fidelidade, mas ao bem-estar é~
tico do homem e da mulher. Então, é à luz desse princípiO· que entendemos que o carâter da eficâcia não pode
ser nem deveria nunca ser, o critério para a escolha daquilo que seria depo_is assumido por um programa na-
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cional~- Ê a esse respeito qúe gostaríamos de dizer que-al~
guns métodos são evidentemel).te ma~s rapi~ameri.te ex~
cluídos sob o ponto de viSta -étiéo. Por exemplo, a mutilaÇti.o:~qtie euma: este-rilização definitiva, seja ela por li~
gadura de trompas ou por vasectomia, evidentemente
- eriêõritra to-dO-uin Obice ético de uma mutilação que não
teilJ~i,~~Tif.~ent~~ -õ h?m~m_ d!reito de perpetrar. ~
claro qUi nàO queremos Cotn "isso ig"norãr a sitUação das
oonsciên~ias _individuais. P~r _favor,_quem de nós não sabe"riã. -~n\~nder .~-angústia e· a·perple_xid,ade d~ u~_ casai,
-q_e__ L!!Jla-_Il_!J.:IJ_~~r, _9.~- Ufll homem, que sem perceber TTCOmo vtamos antes, o·ilêX'õ'etiCo-enffe os princípios e· o
método- tivesse escolhido, na melhor da boa vontade,
um ·n;étô'do _qu~, OOmo estamos vendo; não Se justifica
ettcam·ente, mas qlle nâ"é5'fi'SéiêficTa inütvidual foi assumido ou por ignorância errónea, ou pelo nlenos com
Umã-ãlta confUsão ética. Queremos, portanto, respeitar
esses casos isoladõs., meSmo que eles se repetissem. M.as
o· que não nos dispensa de tentarmos sempre o fator
educativo; esclarecedor, para mostrar quais são as componentes éticas da aplicação desses métodos. _Uma palavra -muito simples que estâ mais relacionada com o programa ãnu[H:iado pelo nosso Ministério da Saúde.
Prlirieíro~--quero fli:ier ·umã- prõfissão de apreço aos
homens que compõem esse -Miii."istério, seja o Ministro
da Siirde: sijiOS"eCf_eTã;fio:Geral, com _Q_s quais ten_ho
conversa<;l_o ·com_ um_a _r~~~iiYa ff"eqüência: No entanto,
não posso entender que no PrOjCtO OMlrils"tério da Sã:JJde propõe possa estar em prioridade ou_, pelo menos, em
alto _grau de aceitabilidade, a aplicação do dispositivo
Intra-uterino, enquanto que o Ministério da Saúde é
mais severo com as pílulas, por causa dos seus evidentes
efeitos negativos para a saúde, é mais benigno para com
a aplicação eventual do DIU, naturalmente dentro de
·certas escalas de condições.
O DIU mereceria um aprofundamento muito seve:ro.
Enquanto há quem defenda que o DIU não é abortivo,
mas que ele gOZa determinadas propriedades do cobre
que se torJlaria, um·a ·vez aplicado nesse pequenino instrum6~to: esperm~_tícida, ou pelo menos diminuidor_ da
potência de fecundação do esperma sobre o óvulo, enquantO que-reduziria a capaCidade de ascensão do esperma e, portanto, uma vez aplicado, não seria _abortivo,
mas s·eria, digamos assim, prévio a qualquer e toda fecundação e. portanto, não estaria agravado de uma reJeição ética tão séria. Pelo que pudemos, no entanto,
perceber, pelas leituras que nos são facultadas e pelos
pareceres de médicos muito abalizados _--e refiro-me
aos pesquisadores dos métodos naturais -o DIU realmente é abortiVO, e·nquarito·que ele impede a nidifiCação
-uo .ovo uma vez._fecundado, ele ao_cair do útero, não encontra as paredes devidamerite acolhedoras e rola,
perdendo-se. Então, dentro dessas perspectivas, evidentemente que ex.cluindo o aborto, nós também estamos
excluindo o DIU por ser abortivo. "8 claro que isso exige
uma discussão médica e técnica aprofundada, mas só a
dúvida sobre o caráter abortivo do DIU jâ é eticamente
grave para impedir qualquer política que se Vitless~ em
nosso Ministério de uma aceitabilidade do DIU.
Dentro dessas perspectivas, portanto, caberia, no momento em que fosse coveniente, que essa CPI d~s.e uma
atenção muito aprofundada, não só ao coeficiente médico, quer dizer, ao fato de ser ou não Jesiva para a saúde a
aplicação de determinado método, mas também _que
percebesse, -pi'imeiiO, o ca:rater·abortivo, o carâter de
mutilação, e finalmente, nos métodos que_ são meramente- preventivos, o carãter de fechamento à prossecução
da vida. que, evidentemente, como o Papa Paulo VI, na
sua·-tncíclicã Humanae Vitae lembrava, torna-se con- tradit6ri"o com a própria finalidade do _ato conjugal.
Então, dentro dessa perspectiva, gostaria de terminar
e.o;sa ·exposição, para ficar dentro do tempo que me foi
facultado, _chamando a atenção para três pontos: pri~-melro -põnf:"o: em· toda esta açãõ _nacional de reflexão
sobre o aunlel'Jto da população e, indireta ou diretamente, sobre a paternidade responsável, parece que o_que
cabe ·mesmo-é--príVilegiar o desenvolvimento social em
nosSá país. Não se justifica urit ttàbalho de prioridade
para com a paternidade resp_pn:illvel, embora muito_meritória; quando o que o nosso País deveria colocar como
meta prioritária é o coeficiente_ social do seu deSenvolvi-
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menta~ portanto, a melhoria de suas condições de vid~
para os seus cidadãos. Refiro-me especialmente às
criariÇãS. ao~ menOres abandonados, carentes, aos que jâ
passaram até pela experiência negativa da infração e que
são tão numerosos em nosso _País. E faço uma reflexão
óbvia. Por que tanta preocupação com a qualidade futu_~
ra de vida do País, quer dizer, que os futuros brasileiros
p~s_sam ter uma_yida digna e não ameaçada pela superpopulação, se isso não trouxesse de verdade, uma vontade de que o brasileiro tenha vida digna'? Ora, se essa
vontade é sincera, que ela se aplique jâ. Então, todas as
m'e'bcupações com o aumento populacional, se elas são
verdadeiramente justificadas, elas deveriam se traduzir
numa-itjtensa_preoCupação de melhorar a qualidade de
Vida hoje do brasileiro de dar precedência a esses problemas e não de inverter somas que são, sem dúvida, vu[tosas ·pai'a o tratamento do período de fecundidade da mulher, quando o que desejaríamos seria um tratamento
.equilibrado, proporcionado e cada v.cz mais bemsucedido para a qualidade de vida de todo brasHeiro.
Portanto, uma CPI sobre o aumento populacional deveria vir assírri ·muito depois de uma CPI sobre a, quali-dade de vida do brasileiro e dos esforços conjugados que
nós deveríamos fazer, para que o_ brasileiro tivesse uma
alimentação -sadia, uma casa _que desse a ele condições
humanas e tudo aquilo que é indispensável para a saúde
do povo brasileiro. Em outras palavras, perdoem-me a
expressão, mas noto um certo farisafsmo numa Comissão de Aumento Populacional, num País, em que nossos
irmãos estão morrendo de fome por falta de alimento:
Por que tanta preocupação com o brasileiro futuro, se
não há o mínimo de atendimento básico ao brasileiro de
hoje?
Segunda consideração fundamental, é que éimposfvel
resolver esse problema, se não fizermos uma pesquisa de
alto nível. Nós queremos o quê? Importar pílulas?
Fabricá-las aqui no Brasil? Fabricar DIU'? Ou queremos
estudar a vida, analisar a vida, o ciclo da fecundidade e
entender melhor o organismo feminino e mas~lino,
criando condições objetivas de maio_r eficácia, sobretu~
do para a população pobre, de métodos que não atentem contra a saúde? E aqui vai realmente uma leve critica, se me permitem, até uma grave crftica, a todo universo médico brasileiro, que não tem tido condições _de levar adiante uma pesquisa salutar, eficaz, bem sucedida e
bem_ conduzicfa por isso, sobre os métodos naturais.
Nosso País não pode se omítír a esse respeito. E aqui,
creio que deveríamos gastar nossas verbas, para que tivéssemos urn cºnhecimento mais exato de todo esse mistério dã vída e· pudéssemos oferecer à jovem e ao jovem
que têm em mira a vida conjugal, condições de uma
auto-observação fiel e que seja realmente capaz de dar a
ele os parâmetros para uma aplicação daquilo que seria
a reta opção de como procriar. A maior parte da nossa
população não entende ilada de procr~ação. Façam a experiência e poderão pereceber que até casais que tiveram
uma formação universitária, no momento que acedem à
vida conjugal, desconhecem quase completamente o ciclo da fecundidade, e a eficã.cia que poderiam encontrar
nos métodos naturais. Culpa de quem? De quem, não
aprende ou de quem não ensina? E se não ensinamos,
culpa d~ quem? Culpa de quem não pesquisa. Quais são,
no Brasil de hoje, os centros que temos de pesquisa
séria, sobre aquilo que chamamos a observação do ciclo
da fecundidade e da fertilidade?
Finalmente, não é possível resolver problema nenhum
em nosso País, sem educação. O problema do aumento
populacional e o prob[ema mais concreto da paternidade responsâvel só tem uma solução, é a educação. Se fizermos qualquer outro processo, estaremos mais uma
vez violentando a liberdade de um povo, estaremos receitando e impcindo receitas a üm povo que não tem
cOrldições de decidir por si mesmo, porque não teve as
condições de se formar, de formar a sua consciência
para optar dignamente sobre todo o seu futuro e, de
modo particular, sobre a escolha de uma missão procriadora ou de uma vida conjugal, onde é necessária
muita re.o;ponsabilidade para assumir a paternidade e a
maternidade. Assim, mais uma vez quero somar essa
breve exposição à de outros que passaram aqui por esta
CPl e que insitiram sobre o fato r educativo. É realmente
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fundamental que se inverta em educação, porque é na
inversão sobre educação que temos a base indispensável
para a aplicação de qualquer método, que queira realmente encontrar a dignidade da pessoa humana, através
do conhecimento daquilo que são as leis básicas da natureza.
Então, agradecendo a paciência de todos e, realmente,
colocando-me à disposição, não somente para respoildcr, mas ouvir alguma pergunta, e desejando que fique
em aberto. particularmente, este, campo de estudo, terminando dizendo que a posição que a Igreja tem procurado anunciar, ensinar, é viver é de um sim à vida, de um
sim que acate o dom da vida e que ·a-de responda, reconhecendo a dignidade da pessoa humana. É a esse propósito, também, que, sem dúvida, a Igreja, embora com
uma voz modesta, também quer colaborar para a busca
de uma solução eqilitativa para esse problema, dentro
de tudo aquilo que é o universo, em que se insere esse
problema, que é justamente a busca de uma qua·lidade
de vida mais humana para o brasileiro e isso com apenas
um passo, para entendermos o que seria uma sociedade
mais justa, solidária e mais fraterna. E é na prosecução
desta sociedade, que nós chamaríamos, também, de civilização do amor, que onde houver necessidade de colaboração e de contribuição, gostaríamos também de estar
presentes, para somarmos modestamente o nosso esfo.rço com o dos outros que têm esta meta. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Vou suspender a reunião por 3 minutos, para que o Sr. Secrefâr10
corra a lista de inscrição junto aos Parlamentares presentes, para inquirir o D. Luciano Mendes.
A reunião está suspensa por 3 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está reaberta
a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que
investiga o problema vinculado ao aumento populacional brasileiro.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo,
para inquirir o depoente, Don Luciano MendeS. O SR. JOÁO LOBO- Sr. Presidente, Don Luciano
Mendes: ouvi com muita atenção a brilhante exposição
de V. Ex~ que deixou bem claro no nosso .espírito a posição de Igreja. Fiquei mesmo muito feliz por saber que
esses pontos são esposados pela Igreja, porque coincidem, em parte, com os meus. Acho realmente, Don Luchinó Mendes, que o problema grave não é o controle da
natalidade, não é o planejamento familiar, porque não
há no Brasil ainda uma explosão demográfica que tenha
caracterizado a má qualidade de vida deste País. Sou
nordestino c posso testemunhar que, no Nordeste_e no
Norte do Brasil não existe nenhuma densidade demo~
gráfica capaz de ser responsabilizada pela má qualidade
de vida daquelas populações e, talvez, inconscientemente acho que estava cedo demais para o Brasil se preocu~
par com o planejamento familiar, com o controle da natalidade. Acho muito mais urgente, Don Luciano Men~
des, nós darmos assistência ao atual do que ao futuro. b
claro que devemos tomar precauções em relação ao futuro. mas os dados que temos a oportunidade de compulsar e de ver são taxativos: os índices de fertilidade ou
de natalidade das populações são decrescentes com o
aumento dessas populações. No ano 2.020, Por exem--~
pio, e nós vimos hoje o índice exibjdo- pelo Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social, o índice de crescimento da natalidade é de 1,2 é um índice bai:dssimo, talvez seja este índice. Q de um país dos mais adiantados da
Europa hoje~ Então, não haveria razão, é uma projeção,
não haveria razão de nos preocuparmos com o· futuro da
explosão demográfiCa deste Pais. Acho muito mais grave deixar este País desabitado do que fazer uma política
orientada nesse sentido.
Dom Luciano Mendes, eu vi na Europa aquilo que V.
Ex~ denunciou: cidades inteiras habitadas por -velhos,
onde não existe a alegria da mocidade, não há vitalidade
naqueles países e tudo isso contrariando os esforços dos
governos que tentam motivar a natalidade. Mas, parece
que ela teima em não voltar! Eu vi na França, eu vi na
Holanda. eu vi na Dinamarca propagandas doS gõVernos. orientandas no sentido de estimular a procriação, o
aumento da natalidade nos casais sem nenhum resulta-
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do. Parece qui 3- natureza está se vingando de um processo de contenção desses nascimentos.
.
Enlào. _Dom Luciano Mendes, não quero propriamen·
te_ fazer nenhuma pergunta a V. S• Concordo com esse
ponto a que V. s~ se referiu. Acho que, na realidade, o
Brasil não precisa urgentemente, pelo menos, de fazer
uma política de controle familiar, de c_ontrole da natali---dade: o sr·asil Precisa, istO sim;iirgeniemCnte, é de uma
política alimentar, de uma política habitacional, de uma
polítíca- educacional, isso, sim, é o mais urgente.
Faço parte desta Corriissão ·e quero, neste momentO,
prestar o meu testemunho da grande contribuição que
exposição de V. Revm' trouxe para a nossa Comissão.
Ml!i~o ?~rigado.

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Concedo a
palavra a Dom Luciano Mendes.
DOM LUCIANO MENDES ---Qubro- agradecer
a colaboração do nobre Senador João Lobo e dízerlhe que é, para mim, Um prazer saber que o nobre Senado~ está nesta Comissão com esses princípios. Sempre
pensei Ctue os componentes, de fato, comungassem nessas mesmas perspectivas e aguardo, _nesta mesma Comissão, também uma orientação bâsica para o País, que
superem os mal-entendidos, criados ultimamente por algumas vozes que, infelizmente, tiveram grande audiência em alguns meios de comunicação, mas que não refletem, realmente, a consciência ética do nosso País.

,.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado José Mendonça.
O SR. JOSÉ MENDONÇA- Sr. Presidente, O. Luciano Mendes:
_ Também fiqUei encantado com a serenidade da exposição, com a ética na colocação do ponto de vista da
Igreja, representada- Por V. Revm~ Também concordo,
com o Senador João Lobo, de que precisamos e devemos ocupar os claros desta Nação. numa política de melhor obediência à- vocação de cada região e, para ali,
conduzindo. o desenvolvimento que levaria, que arrastaria, os brasileiros, naquela ânsia de auto-realização, um
desenvolvimentO abrifldo fronteiras.
-Há pouco tempo, li um comentáriO, que" sei ser de
membros da Igreja, que a nossa Preocupação não devesse ser tanto retirar d_a mesa os fi1hos _da vida, mas colocar na mesa meios dos filhos continuarem vivendo. Então,_ acho que a nós- homens públicos, parlamentares,
lídCres de qualquer organização social, voltados para a
protecão ao bem maior que·e a vida- cabe ciirecionar
meios, métodos, planos políticos, para que nós não te__rtharnos as deficíências necessárias na sustentação da
própria vida. Não sei por quê? Que. planos talvez diabólicos ç_stejam engendrados na cabeça de pessoas que
realmente menos precisariam de aplicar esses planos,
porque são as pessoas mais abastadas, mais intelectualizadas, mais fartas de tudo, que estão a defendei- aquilo
que felizmente não lhes aconteceu antes da sua existência extra-uterina. Se abortadas fossem essas pessoas, talvez hoje tivéssemos menos perigo Para tentar tanto contra a vida.
É a colocação que faço, como advogado criminalista
q!Je fui durante muitos anos antes de ingressar no Parlamento. Aprendi do meu ex-Professor Pedro Aleixo que
melhor seria para que as mães que gostassem de praticar
o assassinato que o fizessem com crianças com m-enOS de
Um anO, recém-nascidas de dois meses, que ainda teriam
o choro como um pedido de socorro e de defesa, mais
que matar a vida na fonte, seja pelo ·método DIU, seja
pelas divei'sas modalid$ abortivas, seria uma crueldade, seria uma insensatez, por que s_e vida tivesse aquela pessoa exteriormente ao útero materno, a própria
mãe a aceitaria, talvez não a matasse. Dizia o professor
para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, para nós, alunos dele naquela época.
Vejo que, lamentavelmente, nó~ temos lei criminal,
mas que não é lei que vai sanar esse problema, de jeito
nen-hum,_i! a consciência crítíca de respeito à vida. Essa
colocação, acho que todas as col{?cações de igrejas, sejam cristãs ou não, mas de igrejas que buscam a defesa
do bem. da vida, todas elas deveriam encampar essa defesa como uma defesa da ética vivencial, não de: uma
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moral religiosa dessa ou daquela seita congressional,
mas da ética vivencial.
Parabenizo V. Ex•, como Secretârio da CNBB, e também a Igreja, de modo geral, por essa postura amena,
materna, mas coerente e corajosa diante desse problema
sério do planejamento familiar. Entendo que a responsabilidade deve ser levada para os nossos pais, para nós
cjue somos pais, mas esta responsabilidade não vai crescer e nem diminuir com certas formas que estão pregando por ai.
-Para fazer a minha colocação de perguntas, eu teria
dois aspectos que gostaria de deixá-los de uma vez, para
que V. Revm• pudesse abordá-los, como achar conveniente~

O-prírileifO, quãnao V. Revm• disse que a estatíStica
vem mostrando que, proporcionalmente, diminui a natalidade dos brasileiros, gostaria de indagar se V. Revm~
tem- conhecimento de quais as motivações dessa -diminuição. Seria pela prática abusiva do aborto? Ser_ia pelo
conhecimento ou pela consciência da responsabilidade
dos pais? Seria por uma deficiência da potencialidade de
transmissão da vida, seja da mulher-ou do homem, a fal~
ta de fecundidade? Ou seria apenas, vamos dizer assim,
a colocação científica jâ usada pelos casais?
Sob o aspecto ético, o que seria menos gravoso: seria a
mutilação, vasectomia, desligamento de trOmpas, etc. ou
cortaria apenas a expectativa de vida, a potencialidade
de Vida, ou seria usar esses métodos que ainda a ciência
anda debatendo? A vasectomia, por exemplo, esterilizaria o homem; o desligamento de trompas, esterilizaria a
mulher; mas no resultado casal não seria mais ético praticar uma dessas duas medidas médico-cirúrgicas do que
esses- outros métodos?
O SR._ PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo_ a palavra a Dom Luciano Mendes.
DOM LUCANO MENDES ---Agradeço, em primeiro lugar, ao aceno à consciência crítica de respeito à
vida. E isso mesmo, é o grande critério. Por outro lado
também, lembrando que onde falt!J.SSe essa consciência
crítica de respeito à vida que se inicia já no ato abortivo
nós teríamos um tipo de sociedade onde a vida não valeria maís, nós partiríamos para aquilo que hoje constatamos em vários lugares do mundo e no Brasil também,
que é uma violência que agride a vida alheia. É claro que
isso chama um pouco a nossa atenção e até nos deixa entris_tecidos. ])_o ponto de vista éticO, é a mesnla coisa que
o aborto. QUer dizer, toda essa violência nada mais é do
que-o _eco, se nós quisermos, desse ato abortivo inicial.
Mas dentro_ dessa consciência crítica há, então, duas
perguntas concretas: primeiro; já que há uma diminuição
de crescimentO, quais são as diminuições das explicações
da diminuição desse crescimento'?
Não creio que haja uma opinião comum a esse respeito, mas há vários fatores que creio que muitos de nós
aqui aceitaríamos sem mais ...
Em primeiro lugar, a educação funciona como ilumi-n-adora da digni.dade_ da pessoa· humana, por um lado, e
também de uma série de valores que uma vez que são in~
tensamente buscados, por exemplo, educação dos filhos,
o bcm-estar da saúde da criança, isSo vai se constituindo
como meta concreta para o casal que se desdobrando
para obter, também, esses beneficias, evidentemente,
equaciona melhor o problema da procriação.
De modo que, em outras palavras, a compreensão- de
como é importante que a vida gerada tenha condições de
ser uma vida indispensável para a sua dignidade obriga
muitos casais a pensarem bem sobre a sua própria procriação. E isso evidentemente tem como conseqaência a
busca de um método, mas pode ser, às vezes, como método até a própria continência pode ser também - e nós
sabemos que alguns casais com grande dedicação e sacrifício são cãpazes diSso. Há também ou_tr_os processos,
por exemplo, o aleitamento materno que de novo vem
sendo recuperado como um fato redutor da fecundidade
imedíata ou também apficaçào de métodos naturais ou
- ai aceitamos como um dos elementos- a alta divulgação de métodos contraceptivos, evidentemente uma
incjdéncia so_bre a diminuição do crescimento, também,
do Brasil.
O _que nós lamentamos é que seja esse um dos fatores
que não foí bem pensado, mas subliminarmellte amplia-
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do na compreensão e aceitação das classes tambéni populares.
E claro tarribém que o aborto, que no Brasil vai para
dois ou três milhões arn.Jafs_.~_-um:a das causas da diminuição do aumento populacional. Então, quando nós
queremos diminUir o aborto, nós não queremos com isso, sem mais, que auinente ci crescimento dá população,
mas que aumente a consciência de valores éticos que tem
essa, como-conseqUência, o espaçamento e o adiamento
até indefinido do nascimento conforme o caso e o casaL
No entanto, gostaria de salientar o seguinte: que hádois tipos de explicação q-ue podem ser melhor desenvolvidos.
Há estudos atuais que revelam que quando um casal
chega a um _certo nível de vida, concretamente, a uma
alimentação mais sadia que há densidade e maior protei~
ca, ela tem como conseqUência uma diminUição, tam~
bém;- da fecundidade. Em outras palavras, o cidadão
desnutrido, a mulher desnutrida é mais fecunda do que a
bem nutrida. São estudos interessantíssimos-que mos~
tram justamente a melhoria de condição proteica inchi-:.
dindo na própria qualidade de vida. Mas iss-o é um fator, creio, que merece estudo. E outro elemento que merece também estudo para explicar essa diminuição é a
idade com a qual se casam as pessoas. Nossos avós se
casaram maiS- cedo do que nossos pais e nossos irmãos e
os filhos de muitos que estão aqui têm esperado a idade
dos seus vinte, vinte e dois, vinte três anos,- Seriáõ que,
antigamente, com mais facilidade as mulheres se casa~
vam, nas antigas famílias, até com dezessete e dezoito
anos. De modo que hâ uma diminuição a esse respeifo
que não é suficiente, m-as que, no conjunto dos fa{Of_es;explica o porquê quando há um aumentei d~ população.
Evidentemente, o aumento de educação do povo acarreta, também, uma diminuição no crescimento populaCional.
O outro aspecto é uma pergunta que, se entre- as ar:
mas de fogo há alguma que seja inOcUa. A reSposta- é: todas matam. Então. n_ã_Q_se trata de saber se ê coro calibre.
38 ou 22 que a gente mata, mas é saber que o problema
aqui não está em encontrar o méto_do artificial, digamos
assim, de menor coeficiente letal, mas entender que, eticamente, são realmente reprovados aqueles métodos
que impedem a colocação do ato, na fidelidade à sua estrutura naturaL É claro, sob o aspecto médico, há métodos que são menos lesíveis da saúde do que outros; hâ,
também, sob o aspecto éticO, Umã--diferença entre- o.
aborto e uma vasectomia. Mas todos eles ficam naquele
lado do ajuizamento ético que os reprova. Só que hã
graus de reprovações. Creio que temos que compreender, com bastante clareza, que uma coisa é o aborto que
atenta contra a vida de um inocente e outra coisa é um
.ato que naturalmente seria prossecutivo da vida e _que
eventualmente, por razões subjetivamente até aparentemente justificadas perde essa condição ao ato procriativo.
-- -- -Então, temos os métodos de barreirã e outrOs qtie não
são métodos abQrti_~QS, e que, numa determinada condição da consciência, podem ser até s_ubjetíva_rnen_te jus_tificados, embora, objetivamente, não o sejam.
Agora, só para dizer que entre esses métodos, creio
que ficaria ainda toda abertura dos métodos naturais
que, por culpa nossa, não temos sabido aplicar e que
são, hoje, uma grande descoberta. Volto à_analpgia do
Cooper. Se alguém quiser continuar iomando pastilhazinhas, para não morrer de enfartes, que o faça, mas se
ahcar que o bom exercício favorece, tente-o. Por que
não podemos partir para métodos naturais, que não são
nada lesfveis da natureza, pelo contrário ajudam ao bom_
funCionamento da natureza, e queremos realmente insiStir, já 'deixando de lado os aspectos éticos, com métodos
que são destruidores da própria saúde da mulher ou do
homem? Sem contar os efeitOs psiCológicos que hã, no
Caso-da vasectomia e da ligação de trompas.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) palavra à Senadora Eunice Michiles.

Copce<l_o_ª--

A SRA. EUNICE MICHILES- Gostaria, Oonl Luciano, de começar pelo firri de sua palestra,
parabenizando-o pelo sim à vida e pelo desejo manifestO
que V. S~-expressou de que a Igreja quer colaborar com
uma solução equitatiVa par~ melhorar a qualidade de

vida dos brasileiros. Isso me parece que foi o ponto alto
de -li.!!ª- Qrllhante ~nosiç_ão. N..Q!.~~ª'mbém, com muita
satisfação, qu_e a posição da Igreja Católica, ao discordar de métodos__ç.Qi)trac~tívos não discorda da filosofia
que a Igreja chama de paternidade responsáveL
Na sua explicação ao Deputado Mendonça "d~via
abrir até uma janelinha para os métodos de barreira.
Entendo, perfeitamente, que não si::ria oportuno se discutir aqui métQdos. _Acho _que realmente não caberia,
ne:.•;te momento~ Mas _concordo, inteiramente corp V.
Rivm•. de que a posição da Igreja deves~ respeitada, de
qUe oS métodos natUrais devem ser desenvolvidos, devem··seYtrl"aispeSqüisaaos, pará qUe eles fiquem à disposição daquelas mulheres que, em respeito à sua consciência, não querem usar outros métodos. Acho que esse
respeito à consciência dos indivíduos é a da mais absoluta necessidade. Mas, seria muito_ interessante, também
-seria assim o reverso_dã-medãlha, o reverso da_m_oec;la
_---:: que se respeitasse a decisão de outros casais que
_acham que podem e devem usar outros métodos, que
também essa decisão fosse respeitada. O ilustre e queri~
do colega, Senador João Lobo, citou que não hâ necessid~dc. nest~ momepto, de o Brasil se preocupar com sua
explosão demográfica _que, segundo ele, não estaria em
pauta, porque nós temos ainda grandes espaços vazios.
-Acho que isso é verdade, até certei_ ponto, mas, também,
não poderíamos desconhecer que em 108 anos o Brasil
cresceu em 1.009%. Quer dizer, quando as Nações ditas
civilizadas crescem, dobram a sua população de cem a
cem anos, eu jâ n~o diria que isSo Seja o'ideâl, longe de
mim isso, mas que essa cifra realmente é alarmante, disso nós não poderíamos fugir.
Agora, dizia, também, o meu colega João Lobo aqui,
quando conversávamos, no iiltervalo, da sua preocupação com o seu Estado, com as dificuldades que enfren~a_ 12_este m_ome_nto _com a seca e do grande esforço
que o GÕver~O eStá fazendo para- mantar Um -milhão e
meio de pessoas nas frentes de emergênciaS, atendidas
de maneira precária, mas é aquilo que se pode fazer. E
_d_isse ele a_i_nda _QLI~Jo_cj.o aquel~_esf~rço, que eu comentava que a Rede Globo tinha feito nesse último domingo,
numa grande demonstração de solidariedade, fraternidade, quando toda a sociedade brasileira se manifestou,
procurou ajudar, deu de si, ele me disse; "Senadora, isso
é uma gota d'ãgua, dividido por esse milhão e meio que
estão na frente de emergência ... D_a"ria quanto, Senador?
C?_ SR.
um.

JOAQ __~Q~Q -::--Doi~ mil c~uzeiros para cada-

A SRA. EUNICE MICHILES- DoiS mil cruzeiros,
para" cada um! Então, isso me faz pensar, e me faz perguntar: Qual seria a fórmula mágica que esse País teria
parã ·melhorar a qualidade de vida do brasileiro? Porque, quando proponho, com todas_ as minhas forças,
d~J]d$10_p~_m_elh_QI _Q_o_meq_~e_s[_ofç<)_. p_ªHl_ que esse País teoh~ uma pOIItiCã de plane]aiTieõto-f3.mitiar, eu não dirül
de população, porque a parte populacional é discutida,
interessa... enfinT, Chega até as discussões estéreis. A parte_ que me interessa, realmente, é a do planejarrie-nto fa~
miliar, é o direito qUe entendo que devam ter os casais
·a~ poderem ter os filhos que desejam e que podem criar.
Então, eu perguntaria: Quando todos nós propomos
que essa medida seja tomada pelo Governo como um
-elemento, como um instrumento de melhoria de qualidade de vida, eu perguntaria: Que fórmula mãgíca têm
a-queles que dizem que isso não é prioritário, para que se
resolva, como em passe de mágica, a situação de dife-- rença_~[mtrim®.ili!!:. ~nt~~- -~s_Jtrsii'd:~.uos? _!"Q!que, veja
bem: enquanto os ricos crescem, em proporção aritméti~
ca: a·s ·pobres crescem em propo-rção geométrica. Enquanto eu não diria nem os ricos, a classt? média para
cima - enquanto uma família de classe abastada tem
um ou dois filhos, a de classe humilde tem dez, doze, dezoito e- vinte, que, por sua vez_terão outros dez, doze,
quinze, dezesseis, vinte filhos, que, como nós sabemos
- isso é muito repetitivo -já nascem cOm carências
alimentares, ~m_ s_eqUelas, mentais, físicas e que serão
desnutridos, flobres, porque também não têm c-ondição
de .se desenvolverem, física e intelectualmente, gerarão
filhos pobres. Portanto: pobreza ge"rando Pobreza- repetindo a~ palavras do Ministro do EMFA. Pergunta-
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ria, então: como reSolver isso? Qual seria a forma mágica? Porque me parece que isto se distancia, cada vez
mais, à uma equit:it~distribuição de rendas. Uma vez
que a cla:-'>.~e pob~e se agiganta, enquanto que a classe de
elite vai, cada vez, se afinando.
V. Rivm•, realmente, dizia que 1% da nossa população tem 17% da renda, euquanto 50% tem apenas 13%.
Is-to parece-me quase que uma conseqUência deste estadO de coiSas. Então, diria que manter, na minha visão,
salvo melhor juízo, o crescimento do Brasil nestes limites e--dessa forma, só pode interessar aos marxistas a estabelecerem o comunismo no Brasil. Não me parece que
pudesse servir a nada mais.
Mas, esquecendo tudo isto_, nós não poderemos nos
esquecer ~e uma coisa, que é o direito do casal - e eu
aqui jã particularizaria ~o direito da mulher de ter os
filhos que ela acha que pode que quer e que deseja criar.
Acho que é muito fácil, nós aqui, dentro desta Comissão
tendo à nossa disposição um serviço mêdico, tendo à
nossa disposição toda -ã estrutura médica de Brasília, de
um grande dentro, citar normas, para aqueles que não
têm esse mesmo tipo de assistência, quer dizer, uma mulher no Ceará, uma mulher no Piauí, ela não tem os- filhos que deseja, ela tem os filhos que não deseja, que
não quer. Mas que é obrigada, pela sua ignorância.
Quer dizer, sonegar essas informações que nós, da classe
média,-dessa classe privilegiada brasileira tem, aos mais
humildes e mais pobres D. Luciano, parece-me no mínimo. anti-cristão, no lnínimo desumano.
Continuando, dizia V. Revm• que as nossas prioridades deveriam ser primeiro melhoria de qualidade de vida. cuidar do menor carente, do menor infrator. Eu lhe
perguntaria: De onde vêm esses menores carentes, estes
menores infratores? Acho que a resposta ê óbvia. Eles
vêrri-de famílias grandes, pobres, filhos que não foram
desejados, filhos que vieram apenas por uma conseqaência biológica, ·seio nenhu-ma assistência, sem nenhuma
condição de serem criados com dignidade.
Adiante, V. Revm• citou que o Brasil não deveria estar preocupado com esse tipo de coisa, porque para isso
gãstaria somas vultosas uma soma muito vultosa no sentido de criar um programa de planejamento familiar.
Acho que não. Acho que, ao contrârio, isso, imediatamente, só se, tomassem os um dado, que nfs o número de
abortos que o Programa de Planejamento Familiar, diminuiria, faria cair só a economia de plasma, de sangue,
só a economia de leitos hospitalares que, segundo dados
sabemos que metade dÕs leitOs obstétricos são-ocupados
por seqüelas de aborto, metade do sangue de estoque é
gasto com seqüelas de abono, acho que apenas, se tomassemos esse dado já- teríainos um retornO de um pro~
grama di!ssa -ordem. Veja que acho que toda estrutura
brasileira está pronta para acionar um programa desse
nível. Temos o Ministério da Saúde, o Ministério da
Previdência Social, o Ministério do Trabalho, através
dos Centros Sociais Urbanos, temos o MIC, através do
Projeto Roildon, o Ministério da Previdência com a
LBA, as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, as
Secretarias Estaduais e Municipais de Serviços Sociais.
Enfim, temos tOda uma estrutura pronta- e aqui acrescentaríamos ainda, lodaS as igreJãS- e paróquias, em nú~
meros de 35 a 40 mil espalhadas pelo Brasil, afora. Quer
dizer, se tOda essa sociedade, os clubes de serviços, enfim, se tudo-íSso se juntasse, para levar apenas uma coisa, a iilforinação e os meios, respeitada a consciência,
respeitado o casal como fórum último de decisão, apenas isso, acho que estaríamos levando uma grande contribuição, a contribuição mais patriótica e talvez mais
bãrãta que nesSe mOinento e-poderemos levar, para buscar equnibrar ou diminuir um pOuco as diferenças patrimoniais dos individuas. Não vejo, a curto prazo, uma
outra maneira de o fazer.
Concluindo, eu diria que não acredito também, que
um planejamento familiar uma política nesse sentido,
fosse a solução, fosse a panacéia de tudo. Claro que não
é. Mas que é um elemento altamente contributivo, acho
qUe isto não há como negar. Muito obrigado.
O SR. PRESlDENTE (Mário Maia)- A -Senadora
Eunice Michiles não formula pergunta. Apenas faz considefações. D. Luciano, V, Revm• tem a palavra, para
tecer comentários sobre o assunto.
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O SR. LUCIANO ALMEIDA- Quero agradecer a
participação da Senadora. Venho acompanhando, também. toda a sua preocupação, na militância desta Casa.
Já não é a primeira vez que-rios encontramos,- também,
numa conversa desse tipo.
Em primeiro lugar, quero respeitar muito a ótica sob
a qual se coloca.
Agora. com muita brevidade, infelizmente só tem um
avião que pode me levar a São Paulo ainda hoje. Mas,
com muita brevidade, não para diminuir a importância
das perguntas, mas simplesmente para deixar ainda a
palavra a outros, gostaria de fazer pequeninas ponderações sobre as considerações que V. Ex.• fez.
Em primeiro lugar, o argumento do respeito à pessoa
humana é fundamental. Nesse sentido, nós sabemos que
é com Deus que aprendemos isso, Ele que respeita a
consciência e a interpreta como um Pai. Portanto, nós
não queremos, aqui, lançar crfticas ou juízo severos
sobre ninguém. No entanto, nessa atitude de respeito à
consciência alheia é muito importante, também, que não
vendamos carne estragada. Então, o problema é sabermos o que vamos propor ao povo. r=: a carne sadia, ou é
a carne estragada? É o arroz de terceira ou ê o de primeira? fsto é que nós estamos procurando saber: que vamos, como respeito ao povo, entregar como elemento de
amadurecimento de todos os valores? Então, nessa perspectiva, por exemplo, nós achamos que é muito -mais importante o sim-à vida do que o sim ao aborto; muito
mais im-portante o ·método natural que os outros métodos. Se alguém diz já. sei o que eu quero, respeita-se a
consciência. Mas se alguêm pergunta o que deve ser feito - e todo o planejamento nada mais ê do que uma
proposta. Senão, para que planejar? Para deixar tudo
como estã? Então, se a proposta é algo novo, pretendese que seja algo melhor. Então, aí é que estã todo o esforço desta Casa, é em buscar qual é o algo melhor. E,
evidentemente aí, o respeito se traduz numa oferta de
melhores valores.
Em segundo lugar, estou plenamente de acordo - e
se nãQ_O disse antes, eu lamento, porque quero respeitar
essa colocaçã.o- que o problema é sério. Apenas eu disse que não é o primeiro, ele vem bem depois de outros
problemas que se apresentam, embora a questã.o de saber qual é o grau de necessidade mereça, também, um
debate. Talvez possamos reformular até e dizer que esse
problema merece um atendimento com mais urgência:
Não insistiria tanto neste argumento, .porque vou mais
longe, não é porque.o Brasil tem terras, que pode nascer
muito brasileiro, porque pensamos no mundo inteiro.
Não podemos, também enfartar uma área Hvre, desco~
nhecendo que há pafses como a Holanda, como a Bélgi~
ca ou como El Salvador, que precisam, numa compreen~
são maior,-de encontrar também lugar para sobreviver,
que estas nações não fiquem aí, abusivamente constrin~
gidas, e que nós tenhamos a grandeza de abrir espaços.
Portanto, não faria um argumento só sobre o Brasil. Entendo, perfeitamente, a -sua colocação.
Em terceiro lugar, qual êa fórmula mágica? b uma só,
é o amor. E não pensem que estou aqui fazendq poesia.
Se nós elogiávamos o pessoal que estava fazendo pedâ~
gio, e ontem, nas ruas, com chuva, em Fortaleza encontrei um rapazinho fazendo pedãgio no meio do movimento, que entrou de carona no carro de D. Aloísio, que
deve estar chegando hoje a Brasflia. E disse eu estou
aqui, desde manhã, e jâ arranjei 1.500 cruzeiros, paia levar para o meu colégio, a fim de comprar leite para gen~
te que não tem. Vejam, o amOr ê unfarhor OperatiVo. Ê
um amor de partilha. r=: um amor de solidariedade, sem
o que essa campanha seria vazia e oCa.- Recolher dinhei~
ro como um gesto que não fosse profético não tem valor
nenhum, mas recolher gêneros e dinheiro, num gesto de
aprendizagem da solidariedade de um país, issO é graVís.:_simo, é de altíssima importância, é a fórmula mágica,
porque a Senadora lembrava muito -bem que há um aumento aritmétiCo--dos ricoS- e geQmétrii::o dos- pobres,
porque a ganância dos ricos aumenta, tambêm, irifelizmente, geometricamente. Esse é o problema. Por que os
ricos fícam- mais rícõs? Não é porque-eles sejam inais numerosos mas mais gananciOsos. Basta- Ver os súbterfú~
gios que há neSte Pafs com relação ao Imposto de Ren~
da. É uma técnica -·a ilusão do Imposto de Renda,
quando é um dever, porqu-e esse imposto vai reverter
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para o mais pobre. E há gente que se vangloria, de como
ilude,_ de como deixa dinheiro no estrangeiro. Isso é um
pecadol E um País que precisa dessas reservas e tem dinheiro no estrangeiro.
Então veja que não é tão séria apesquisa, é séria, digamos assim, a barreira que se coloca à solução, que é a
partilha. Porque, se uma pessoa está convencida de que
ela tem que ver com o seu semelhante, com o seu irmão e
ela acumula bens, em vez de partilhar com eles, aí está
toda a explicação. O problema não estã realmente na paternidade responsãvel, mas está no juízo da pessoa humana que não entende o seu compromisso social. Enquanto nós tivermos pessoas se locumpletando de diversos modos, não só com o bem-estar, mas acumulação de
bens, num País onde nós sabemos que na frente de emergência se está dando 15 mil cruzeiros e daí se tira, ainda,
4 mil para pagar um cesto de alimento e que nesse cesto
há alimentos que são insuficientes. Pergunto se isso não é
irrisório? Não porque seja pouco, mas p-orque a nossa
doação é uma doação extremamente constringida, uma
espécie de atrofia do amor. Então, o que nós temos é que
nos reeducar para e.c;sa solidariedade. Acho que essas
campanhas têm um grande valor, porque realmente a enchente do Sul, o desemprego do Centro e a seca do Nordeste deveriam ser uma grande ocasião para a gente
abrir, de verdade, o coração. Senão não teremos mais
condição de reestruturar este País.
Além disso, quando se falava que a mulher deve ter os
filhos que deseja, eu diria, também que ele deveria ter
, também o alimento Que deseja, a casa que deseja, a escola que deseja. De modo que esse argumento é brilhante,
mas ele vem com as outras coisas básicas e primárias.
Porque nós tiramos, como uma carta mágica, um 2 de
paus do baralho, para dizer que é isso que ela deseja e
não consultamos çssa mulher, para saber se ela não ·quer
feijão e arroz na panela? É _uma coisa muito séria, porque
nós usamos um argumento brilhante, mas numa escolha
que nós fazemos. Vamos perguntar a essa mulher, se oque~ ela quer é que nós lhe restrinjamos os filhos, ou que
lhes demos condição de decidir, ela mesma, por seus filhos.
Ora, nós temos estatísticas que, em Manaus, há 32%
de mulheres esterilizadas, por vontade de quem? Isso é
uma coisa gravíssima. Foi essa mulher que desejou ou
nem sabe o que aconteceu? Conheci uma mulher de 17
anos, criança, já esterelizada para a vida. Vai me dizer
que ela quis? Claro que é um caso particular, que não faz
argumento. Mas creio que o argumento do desejo é tão
brilhante que v~ i muito long~ e ele_exige, eVidentemen~e.
uma _condição de educação.
~- Quando_:;e diz que o ~enor abandonado é frutO da inconsciência dos pais, eu acredito. Mas é preciso qUe notemos que não se trata aqui de saber quantos filhos pode
ter um casaJ, mas de saber por que um homem vive com
mais de uma mulher'? Por que a mulher se prostitui? O
problema não está em saber os filhos de uma fãmília,
mas está em saber qual é a educação cívica e ética de um
país-, Façamos um exemplQ, que não houvessem mais filhos, senão na famíli"!. Nínguém procria fora do caSa-=mento. Já estaria re.~olvido o probelma do Brasil por inteiro.
EntJo_,_ o prob[ema não é este de saber como límítar fi~
lho~~ _de uma família, mas como alcançar a educação êtica
de um país. E, agora, por que há criança abandonada?
Nenhuma criança se abandonou. É porque, de novo, o
adulto abandonou a criaiwa. E esse adulto continua
abandonando a criança- e não é só o adulto pobre que
abandona a criança, mas é aquele que tem condição de
atender a essa criança mas que não a levà para casa; leva
para casa um cachorrinho - e às vezes tem mais de um
c..•chorro dentro de casa: periquito, papagaio e mais não
sei o quê- e não são os pobres. (Risos.)
mOdo que é imporiante percebermos que é tudo
um contexJo_ Por isso, ç:oncordo plenamente com a Sena-dora quando ela chama a atenção sobre esse ponto.
Isso que eu digo, quando pega o 2 de paus, vem o baralho inteiro. Então, temos que abrir as cartas e ver realmente quais São aquelas que têm, neste momento, precedêm:ia de jogo s~ocial. -E ~ dentro dessa perspectiva que
n-ós vtimoS; também, que a- qUestão de consumir sangue
em abortos ou em coretagem de abortps, é evidente que
esse é um ind_Tcado_r dentro- do qual nós nos inclinamos
- não fni eu quem fez essa estatística, mas dizem Quei -é

- oe
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assim - quando eu digo: e quanto dinheiro se gaStam
em armas no País? E o que sustenta o poderio militar do
País? E para quê? Para matar alguém? O que gasta mais?
Então, se o problema ê saber em que se gasta mais di·
nheiro, o equipamento de um soldado vale 60 vezes o leite de uma criança até a idade de 1O anos. Então, se nós
vamos racionalizar esses gastos, vamos racionalizar os
plasmas, então vamos fazer isso direito e não pelo lado
mais fraco. De modo que aí estou plenamente de acordo,
mas é toda uma hierarquia de valores que nós temos que,
sentados em volta de uma mesa, estabelecer. f: como um
pai de família que, no fim do mês, comprasse um revólver e dissesse; meus filhos, desculpem, mas eu comprei
um revólver, então não tem comida - e no outro mês
comprasse outro revólver. 1:: -evidente que vai faltar comida na mesa - evidente.
Então é toda a visão de sociedade que está em jogo-:
De modo que, sem dúvida, alguns desses princípios sãomais do que comuns mas é, evidentemente, o que acontece. como naquelas grandes descobertas que fazem de pedaços de osso, aí, não sei esse paleontólogos encontram
lá pedaços de osso, com uma costela desses animais do
passado e reconstroem tudo aquilo com gesso através de
um ossinho e é capaz de fazer toda a carcaça do animal.
Também acho que através de_ um indicador de injustiça
como esse pode-se reconstruir toda a carcaça do animal
da injustiça.
Então. temos uma sociedade que, através desses indi·
cadores a que V. Ex• se referiu pode ser reconstruída na
sua macro-injustiça. Mas eu_ digo: depois de reconstruir
o animal inteiro, vamos ver por onde começar. Que através de um indicador se possa reconstruir tudo, perfeita~
mente de acordo. Mas qual é, então, no processamento
de dados o_ que tenha precedência para a rearticulação
sociali Creio que, realmente, aí, então sim, que uma
Cas<,l como esta tem precedência para indicar ao País
qual é o escalonamento de valores, qual é o escolanamertto de prioridades e evidentemente aí se poderia tentar fazer este País não só viável, mas exemplar para tantas outras nações que nos deram exemplos gravíssimos
de destruição, da desperdício e de opressã-o. Porque o
que gasta um cidadão nos Estados Unidos ê27, 28 vezes
mais do que V. Ex~ gasta, do _que eu gasto. Quer dizer,
então, não é possível sobreviver numa nação em que as
cQndiçàes de sobrevivência São totalmente diferentes daquele país junto ao qual nos endividamos.
Então, é toda uma série de valores c de fatores que têm
qUe- ser reorgarilzados. Agora, nada disso tira a importãncia desse problema, desde que ele seja colocado nos
outros eoeficit::n_tes de importância que merecem a nossa
atenção priç.ritária.(Muito bem!)
~O SR. -PRES-JDENTE(Mário Maia)-Cóncedoapalavra ao nobre Deputado Euclides Scalco.
'
O SR. EUCLIDES SCALCO- Sr. Presidente. Srs.
Congressistas:
Seria uma redundância parabeniGar Dom Luciano.
Sempre que participa em qualquer mesa-redonda o brilho é sua característica.
Não tenho nenhuma pergunta a fazer, nem qualquer
questionamento a colocar a Dom Luciano. Mas concordo em 100% do que ele aq~i afirmou. Porém, é preciso
colocar alguma coisa e n_ão vou perder oportunidade já
que, na Câmara dos Deputados, em algumas vezes me
ocupei com esse problema de controle da natalidade. O
problema é político. E não é por acaso que o Senador
Roberto Campos, neste ano, apresentou no Senado um
pronunciamento em que defendia o controle da natalida·
de.
Em 1969, o Senador Roberto Campos participou de
uma comissão do Banco Mundial que fez levantamento
sócio-econõmico dos países do Terceiro Mundo. Em
1969, quundo o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, o
Senador Roberto Campos junto com a comisSão nomeada pelo Banco Mundial, pelo Sr. Macnamara ... defendia
o.Co_nt_ro_le da natalidade. Então, não é coisa nova, é um
probkmu de orde poHtica, e que transcende as nossas decisões internas. Ele é de ordem política e transcende as
nossas decisões internas por quê? Porque vãrios problemas que são implementados no Brasil têm vinculações
externas. A BENFAM faz seu trabalho no País distri.:'
buindo pílulas c outras coisas mais, financiada pela
IPPF. O Dr. Coutinho, na Bahia, faz suas experiências
p-ãra encontrar a pílula do homem, que anunciou há
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poucos dias em .Porto.A,\egre, com os hormônios do

La-

boratório Russel de França. E clínicas estã_o distrib11ídas

neste País, suportadas pela Fundação Hospkinson. En'{emo_s_ que o problema é político, que transcende as
decisões nacionais. a quem o ilustre S_e!!ador Roberto
Campo::. está multo vinculado em to_da a sua história de
vida.
Então, o problema brasileiro - e e1,1_ concord_o p}enamcnte inclusive com aquilo que falou o nobre Senador
João Lobo, que não há necessidade de termos um projeto. uma proposta de controle da natalidade, por problemas dcmogrâlicos no País. A Bélgica tem 380 habitantes
por quilómetro quadrado, o Brasil tem 29. Vimos, hã
poucos meses, na Bélgica um quadro triste e que poderá
ser o nosso, se essa irresponsabilidade for levada~ frente. Dizia-me um homem do Ministério da Educação, em
Bruxelas, que numa sala de aula _de curso primário em
Bruxelas, de 30 alunos, entre 22 e 25 são estrangeiros, filhos de marroquinos e turcos. A nacionalidade belga está
em perigo, porque l milhão e meio dos 10 milhões de habitantes, hoje, da Bélgica, são estrangeú'óS ou filhos de
estrangeiros.
__
A França. a partir -do terceiro filho, está dando à
família mil francos, que COrrespondem a mais de 80 mil
cruzeiros e-chegando o auxílio à família em três mil francos e dá mais de 200 mil cruzeiros de ajuda para quem tenha mais de três filhos.
O quadro que foi descritO aqui sobre a tristeza da Europa poderá um dia nos alcançar. E _a falácia de que o
problema brasileiro de miséria é __o número -de filh,os é
utópico, -é por interesses poHticos, inclusive de instituições que não são brasileiras.
A China, com um pouco mais de quilómetros quadra--dos do que nós, I milhão de quilómetrOs quadrados mais
do que o Brasil, tem mais de l bilhão de habitantes, e a
população da China não passa fome, como passa o brasileiro, embora a renda per capita chinesa seja d_e 400
dólares e a nossa \800 dólares, só que a !lossa é mâ distrt~
buida - e por isso temos miséda.
Então·, esse quadro que nós percebemos dedomina,çãQ
política, e nó_s verificamOS que, n·o Brasil, o maior índice .
de crescimento demográfico é do ~ardeste e Nort_e,_prín~_
cipalmente, do Nordeste. E lá no NordeSte 20% d"ãs ln-u:lhcres em idade fértil estão es_terilizadas. Ent~o, o problema que estamos enfrentando no Pafs é um problema de
ordem polítiCa que, na condição de brasileiro e responsável, também, por uma parcela da população a que represento, nessa CPI de Controle de Natalidade, manífestõ-ó
meu repúdio ã decisãP.. de GovernO de estabelecer um
programa de paternidade responsável, que é similar ao
controle de natalidade, porque é a isso que nós queremos
che!Jar.
tàQ.

Quero, com essas considerações, cumprimentar a V.
Revmf, Dom Luciano, pela brilhante exposição e coritribuiçào que trouxe para esta C PI, e que eu espero que o
Relator desta Comissão seja sensível àquilo que V. Revm~ aqui colocou_.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O nobre Deputado Euclídes Scalco não r~ nenhuma pergunta. QueriU fãzer uma advertência aqui aos presentes e ao Sr. Relator, que o depoente me advertiu que terá de tomar o
avião agora às 19 horas e 45 minutos, de modo que se
pudermo.s cooperar, para que efe não perca o avião ... Pediria aos demais que não fizessem mais perguntas, inclusive o Senador Almir_ Pinto se dispensasse de fazer aigumu pergunta, para permitir que ele chegue a tempo ao
aeroporto.

O SR. RELATOR (Aimir Pinto)_--:- Não _serã por mim
que Dom Luciano irá perder o aviao hoje, indusive poderei mandar deixá-lo, no meu carro, até: o aeroporto.
Apenas eu dirià para S. Revm!- o que, pela manhã, disse
ao Ministro Hélio Beltrão. O Ministro Hélio Beltrão
queria ser o último, na idéia de que os últimos sf:rão os
primeiros, corilo diz a Bíblia, mas nós deixamos a ÇN BB
para o firo para que ela abençoe a Comissão Parlamentar
de Inquérito, para que todos nós nos iluminemos e encontremos uma saída bem honesta e patriótica para o
problema do planejamento familiar.
Eu ia responder um pouco ao Senador L.o~o, mas a
Senadora Eunice Michiles, praticamente, deu uma ligeiru resposta, porque o Senador t.em a idéia de qu~ o aumento populacional no Brasil não existiu. A_gora, Já tive~·-.

mos um aumento de 3.2%, e é sabido que todo país que
tem alüTICi'ltÓ POplilacioilal- acima de 5%, dois pontos
pa"ru -frente, todOs~ eles são paíse-s sUbdesenvolvidos.
Mas, não vou mais tratar do assunto, porque a exposiçij_o_ foi .muito bem feita, eu atê anotei aqui uma coisa
que V. Reym~ disse: ''A igreja é pela vida.'' A medicina
talvez seja ainda mais, porque nós manuseamos com a
vida. Essa que é a grande realidade. A medicina é uma
ciência que prOtege a vida e não facilita a morte. Tanto
que nós não concebemos o aborto.
Queria apentls lhe dizer que, quando aqui esteve a Ministra Esther de Figueiredo, uma bacharela, falou sobre
a questão da le_galizaç:ão do aborto, e ela disse exatamente isso: Que o aborto, de uma certa maneira, dentro do
Código Penal Brasileiro, é legalizado, porque a mulher
que c·orre risco de vida com o seu -reta na gestação tem a
gruvidez interrompida e os casos de estupro. Não sei
como a rgreja vê, em particular, o que está de.terrninado
no Código Penal Brasileiro.
Mus, quero, exatamente, felicitar V. Revm~. porque
preencheu aquilo que nós queríamos para o reiatór.i.P. da
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Vou p~dlfâTUCfuigrafia, o quanto antes, o pronunciamento de V. Revri1•, porque teremos que anOtar muita
coisa que, de certo, irá nos servir pará o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo apalavra ao nobre Dom Luciano para se despedír da Comissão.
O SR. LUCIANO MENDES- Não é u•a despedida, mas é um ·agradecimento à paciência de todos, à boa
vontad~• .à atenção. Fiquei muito gratificado por ter aqui
as ressoas que estiveram. PossO lhes dizer, também, que
nilo fui eu ·quem inventou esse horário de avião, é que ó
último de hoje, estou vindo de Fortaleza, viajei duas noite:; de avião, para Poder fazer tudo que esfaVa programado, Mas, fico à disposição, para ser requisitado a_f1rn de
levar" aâiante a conyersa qUe tiver ficado incompleta. E
n·em quero pensar que., por responder brevemente algumas da:) perguntas que foram muito sérias, tenham ficado suficientemente esclarecidos, de jeito nenhum, sei que
~ probl~ma-pe~ma~ece.

Mas, é este sim à vida, que a medicina dâ e creio que
todos nós, também, que, naturalmente, está nos orien~
tando em todo esse caminho, não é? Como dizer sim _à
vida que Deus nos dá, dentro de todo respeito à sua dig~
nidade, criando condições objetivas, para que essa vida
possa ser digna como aqui se falou. Portanto, com a
muior veneração a todos os trabalhos que estão sendo
feitos aqui, quero também lhes dizer que, se em alguma
coisa nós pudermos continuar colaborando, a vontade é
permanente de contribuir, desde que não seja sob essa
forma assim mais solene, tudo aquilo que for possível
nós queremoS é que a soma ·desses esforços tr~a um
bem-estur completo às populações desfavorecidas de
nosso País._( Palm~s.}
O SR, PRESIDENTE (Mário Maia)- Dom Luciaqo,_ a Comissão sente-se agradecida com a presença de V.
R!-!VI}J~, e por essa oportunidade de fechar com chave de
ooltrO-õs seus 'trabalhos, cOm um depoimento brilhante e
substancioso que V. Revm~ acaba d~ fazer. Nós nos sentim-os grutificUOos, porque,- no início dos_ nossos-trabalhos, nós afirmamõs aqui que o método anticoncepcionat"Tnais eficiente é a educação e-vemos que o ponto de
vista de V. Revm~ coincide com o nosso.
Muito agradeCido. Esur-encerradaa reuníão.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUf:RITO,
DESTINADA A INVESTIG!Ql A GEsTÃO DAS SOCIEDADES~DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÁRIA.
7' Reunião~ realizada em 25 de junho de 1985
Às dez horas e quinze minutos do diavinte e cinco de
junho do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, presentes m> Srs. Senadores João Calmou, Presidente em exercicio, Severo Golnes -(Relator), Carlos Lyra, Milton
Cabral e Albano Franco, reúne-se a Comiss?o Parla,ft'ú:ntar de lnquéríto, "destinada a investigar a gestão das
Sociedades de Economia Mista nas quais a Uni_ào detenha maioria actonâiria".

Novembro de 1985
Comparece, ainda, o Sr. Deputado Mário Lima.
t dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que
~m sc_guida é dada como aprovada.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
João Calmon, declara abertos os trabalhos.
~o-·sr. Vres1dente solicita ao depoente que proceda a
leitura do juramento, em seguida, concede a palavra ao
Dr. Armando Guedes Coelho, Diretor da PETROBRÁS, que apresenta Sua exposição e, logo após; se
coloca à disposição dos Srs. Senadores para quaisquer
esç:larccimentos.
Na fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem, o
Sr. Senador Severo Gomes (Relator) e o Sr. Deputado
M-ário Lima·.
O Sr. Presidente agradece a colaboração do Dr. Armando Guedes Coelho e determina que as notas taquigr::ificas, tão logo traduzidas. e revisadas, sejam publicadas, em anexo, à presente A ta.

Nada m-afs
p.aril.COnsi~r..
da Comissão,
será assinada

havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
Cti," ·s-õnía de Andrade Peixoto, Assistente
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÀO DA COMISPARLAMENTAR DE TNQUIJRTTO DESTINADA A INVESTIGAR A GESTA O DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A
UNIJO DETENHA MAIORIA ACIONARIA,
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 1985, DESTINADA A OUVIR o DEPOIMENTO l)~Q DR.
ARMANDO GUEDES COELHO. DIRETOR DA
PETROBRÃS. QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORfZAÇAO DO SR. PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
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Presidente: Senador César Cais
Relator: Senador Severo Gomes
(Integra do apanhamento taquigráfico)

O SR.PRESIDENTE (João Calmon}- Havendo número regimen"tal! declaro aberta a reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito sobres as empresas estatais.
Hoje, vamos ouvir o depoimento do Dr. Armando
Guedes Cóetho, Diretor da Área Industrial de Refinação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da PETROBRÃS, e Presidente da INTERBRÃS.
Eu pediria ao Dr. Armando Guedes Coelho que prestwsse o jur~:~mento previsto em nosso Regimento.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - Juro,
como dever dç consciência, dizer toda a verdade, nada
omitindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados a cargodesta Comissão. Parlamentar de Inquér-ito, que investiga a gestão das Sociedades de Economia Mista, nas quais a União detém a
maioria acionária.

O SR. PRESIDENTE (João éalmon)- Concedo a
palavra ao Dr. Armando Guedes Coelho, que vai prestar
O ·seu de{)oirtlento.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Antes de
tudo, iniciando, gostaria de agradecer e de dizer d.a minha honra de corilparecer a esta Comíssão Parlamentar
de Inquérito do Senado, porquanto é aqui que realmente
nó.s..terem_os condições de demonstrar toda a atividade
qUe a· Pb"TROBRÂ.S vem exercendo, para que o Legislativo possa conhecer e julgãr da qualidade dos serviços
que a PEiROBRÃS vem prestando a este País.
Eu, como Diretor da PETROBRÃS- a Direção da
PETROBR}.S é __ c9legiada, como V. Ex•s sabem, mas
cada Oiretor tem a sua área específica de atividades,. cabendo à minha área, como Presidente, como o Senador
João calmon indicou, uma área de contato correspondente à parte industrial da PETROBRÃS, refinarias,
porque de refino do País, bem como a área de de tecnologia do _Centro de Pesquisa da PETROBRÁS e, també-n~, mais recentet?ente, soU responsáVel pela Presidência da INTERBRÁ$, a subsidiária da PETROBRÁS
que trata do comércio internacional.
_
Então, a minha palestra, evidentemente-na medida em
que ror de interesse dos Srs. Parlamentares, poderemos
ahordar outros assuntos, mas a minha palestra vai ser
mais específica nessas áreas que mencionei.
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V. _E_x._~s_já tivera-m a oportunidade de ouvir a respeito
de outras áreas da empresa, porquanto aqui jã estiveram
vúrias personalidades da empresa, que abordaram as
áreas de exploração, as áreas de comercialização, área financeira e, por último, o Presidente da Companhia, que
apresentou um panorama bastante completo sobre a empresa como um todo. Então, eu vou procurar abordar a
contribuição que a área industrial da PETROBRÃS deu
a este País nesses últimos anos, procurando se adaptar a
uma condição bastante diferente de atendimento de mercado, que nós tiveinos de fazer em decorrência dessas últimas crises que o País tem- enfrentado, provocadas evidentemente por fatores externos. Cabe salientar, inicialmente, e isso inclusive para que V. Ex•s sintam a impor~
tância da área, o parque de refino que a PETROBRÃS
detém - cerca de li refinarias - corresponde a qualquer coisa da ordem de__ lO bilhões de dólares em valor
alw:J.I. t realmente um parque industrial bastante sofistícado, ba~tante completo, de um valor tremendamente
allo e que a boa gestão dele, sem dúvida, é bastante importante para que a área energética tenha um bom resullu.do no seu todo,

Então. a minha palestra vai ter como base bastante
pronunciada a gestão dessa área.
Eu começaria, para situar o problema em si, colocando o problema originalmente que nós enfrentamos,
quando das crises de petróleo que o Brasil teve que enfrentar, em função dessas mudanças mais r~centes na
economia internacionaL. Valeria a pena mencionar tam-

9

bém que esse parque d.e refino, que a·PETROBRÃS detém, começou por volta de década de 1950, qUa-ndo o
Pais sentiu a necessidade de ter uma -indústria de refinuçUo que procurasse produzir os derivadoS que Consumia, ao inVés de importar os derivados acabados. Era sabido, naquela ocasião, que a indústria mundial de petróleo colOcava. o seu principal resultado nessa área de
refinação, e evidentemente quem comprava produtos
acabados sempre pagava mais do que aquele que comprava o produto original, no caso o petróleo. Evidentemente o Brasil seguiu o mesmo rumo e procurou se estabelecer de forma tal a poder processar, refinar o pe_tróleo
que comprasse, para que pudes·se suprir o País adequa- da mente dos seus produtos derivados. Vale a pena mostrar o reflexo disso, e eu tenho aqui uma transparência
em que procura mostrar a evolução dos preços de petróleo, que V. Ex•sjá estão acostumados, já viram vãr_ias
vezes isso, mas simplesmente para situar bem o problema que a área industrial da PETROBRÃS teve que enfrentar. A indú.triade petróleo veio basicamente sem alteração de preços até por volta de 1970, quando, então,
nós tívcmos as crises conhecidas de petróleo de 1973, e
depois, outra vez, uma crise bastante forte em 1978, que
tiveram elevações sucessivas em dois degraus, em dois
patanfares,- qtie elevaram. substancialmente os preços do
petrólt.:o, originalmente na faixa dos 2 dólares para 11
dólares e, posteriormente, --para 34 dólares, que todo
mun_do tem conhecimento.~ evidente que isso prOvo-cou. aflcraÇOeSSubstancialmente grandes em toda a ec_onomia
mundial~ e particularmente no Brasil, que era um impor-
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tador bastante grande desse tipo de produto, ou seja, o .
Brasil importava, nesse período, qualquer coisa da or_dem de 70 a 80% do petróleo que consumia. Então. é evidente que a repercussão na economia brasileira desses
dois eventos, dessas duas crises de petróleo, foram bastante sérios, e é claro que isso provocou profundas alterações, que nóS vamos procurar examinar, aqui, no decorrer desse depoimento.
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO E ESTRUTURA DE PRODUÇÃO
Estão presentes na memória e-na consciência de todos
a!> Qcorrências das crises na economia mundial verificadas a partir de 1973 e o seu impacto na economia do
mundo, em especial na do Brasil. No final de 1973 o·cor- _
rcu a primeira crise do petróleo, decorrente do embargo
dos países árabes fornecedores do_ produto, usado como
arma políticu no conflito ocorrido com Israel. Naquela
ocasião, deu-se o primeiro salto nos preços do petróleo,
que subiu de 2,47 para 11,51 dólares por barril (preço de
referência ofici~,t.l da OPEP). (l)
Em 1979, sobreveio a segunda crise do petróleo, motivada pelo desequilíbrio na- oferta do produto, decorrente
da revolução iraniana e do virtual desaparecimento temporário desse grande produtor como fornecedor da
matéria-prima, quando o petróleo atingiu o valor de 34
dólares/barril.

VALORES FOB MÉDIOS DOS PEmotfOS II!PO~TAOOS PELA
PET~OB~AS

I :
I

!

(1)

I

Encontra-se no ir;,.í'd,;;te ·~' ,;;;,;_ r~if,;"da, siglas
Utillzadas _

considerarmos as operações conjuntas do sistema PEEssas abruptas alterações nos preços unitários causaBPJ:? em 1979), seus elevados preces e nossa baixa elastiTROBRÁS (exportações da INTERBRÃS). É de se preram elevação acentuada_ dos preços industrializados, ao
cid<.tde na produção de divisas acentuaram o desever qUe, a curto prazo, o balanço importações X exporme....;,mo tempo em que se acentuaram as baixas valori_quilíbrio na balanÇa de pagamentos do Pais. Com a subtações do Grupo PETROBRÃS tenda para zero.
Seq-üeiHc elevação -das taxas de juros internaciOnais a
zações dos produtos primários.
_
O Brasil, com baixa capacidade de geração -de divisas,
problemiltica do déficit _de divisas se acentuou.
E interessante mostrar como a importação desse pese viu diante de impHsses, dentre eles, o de adot:u uma
Rektti\~amente a_Qvalor das importações globais, o petróleo inOuenciuva no nosso balanço de pagamentos.
política recessiva e de contenção de consum~;u1Q períod~
tróleo representa JO% antes da primeira crise.
.
Cntào,
te_m_uroa_transparência núnlero dois, que procura
considerado ou manter uma alta tax;a_de desenvo(vim~n~
dar uma idéia, que também V. Ex.~s já tiveram çonhecito indu_strial e agrícola, Caril" reflexos no aurriénto de a~Em !982 _atingiu_43%. Porém, graças a uma política
manda de derivados.
lirm-~OGOvcrno e da PETROBRÃS.,_em várias frentes,--- -mCtito cfn depoimentos prévios, mas também dentro da
posição de situar o problema em si.
O elevado incremento no consumo de_deriyadQS qc~_·___ a participação da conta petróleo caiu, sensi_velmente,
tróleo (passou de 776.000 SPD em !97Tparif 1.113.000
ulingindo 35%, cm 1984, e com perspectiva,s_de queda, se_
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RELAÇÃo DO SALDO DAS IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO E DERIVADOS
%

NAS IMPORTAÇÕES GLOBAIS

]~
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Fig.
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PARTI~Il'ACÃO DA IMPORTAÇÕES OE
PETROLEO. EDERIVADOS NAS ,
IMPORTACOES GLOBAIS DO PAIS

Nós que, em 1970, tínhamos um impacto do gasto
com petróleo de cerca de 10% rias importações brasileiras, a partir desse período, tivemos elevações sucesslvas
dessa parcela de gasto com petróleo, chegando a um
nível próximo de 50% por volta de 1982, 1983, para depois termos-decréscimos bastante significativos, de'cféScimos esses decorrentes de uma série de providências e ai:
terações que foram feitas dentrO desse regime de atendi-

mento do mercado nacional brasileiro.
Em função desse impacto que a nossa economia teve
que sofrer, o Governo e a PETROBRÁS, procurando se
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ajustar a essa nova situação, tiveram que tomar algumas
providênCias. ESsaS providências se situaram. basiCamente cm duas grandes linhas de açào. A primeira linha foi
uma orientação evidente que o Governo tomou e. a PEIROBRÁS procurou executar, de aumentar a produção
iwclonal de petróleo. Isso, V. Ex•s têm conhecimento,
U.tlflbém foi ·motivo de depoimento aqui, de todas as providêncigs que a PETROBRÃS procurou tomar nesse
sentido. Quer dizer, a empresa redirecionoq todo o seu
p·rógra'rria de investimento para essa ârea. E tem uma
trU·nsparên-cia que mostra, também, a figura 3, que jã é

do conhecimento da maioria aqui, de como a PETROBRAS se posicionou no que tange à alocação de re-

cursos para as suas vàrias áreas de atuação.
Dois caminhos se apresentavam para atenuar o impacto dos dispêndios com petróleo e seus derívados no balunço de pagamento do Puís, de imediato.
I)

Aum·ento da produção nacional de petróleo no

p~.:ríodo 1973-1984, com intensificação do investimento
D<l pesquisa e produção de petróleo e gás, seja na pl~ta

rormu marítima, seja na Amazônia.

Fig.3

INVESTIMENTOS

DA

PETROBRÁS

!:XP1..0"4ÇÁO
t
PtiCIOVfiO

OVTI'IOS

Novembro de \985

Por volta de 19n. nós tínhamos praticamente cerca de
4Yí:, dos invc.:.;timentos da empresa cm outras atividades
que não a exploração e a produção, e, a partir de 1978, a
empresa tomou uma providência, em decorrência dessas
duas crises do petróleo, de procurar orientar todo o seu
invc..'ltimento, ou a maioria do seu investimento, para
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produção. Evidentemente, a figura seguinte mostra tam- .
bém como isso teve repercussão- e isso já foi mostrado
para V. Ex'!s através de outras palestras-, o número de
poços perfurados cresceu nesse período, não só os poços
cm tcrm como os poços cm mar, procurundo mostrar a
liriha de açào que a PL"TROBRÃS estava tomando.

essa órCll. E essa transpurênda procura mostrar exatamcnlc isso. O pique de investimento nosso, por volta de
1982, pegou como quase que 90% do nosso investimento
para cssu área d_e exploração c produção, e a política
continua seguindo dentro dessa mesm<tlinha de uçào, no
sentido de que, pelo menos, 80% do nosso investimento
continue a ser alocado para essa área de exploração e

Fig.

4

POÇOS PERFI,JRADOS
1.122

956

824

1982

c::::J TERRA

A segunda grande linha de ação, que a empresa procurou seguir, foi em relação à política de redução de
cons_umo dos derivados.
Nesta área de ação tivemos que tomar algumas providências, algumas decorrentes da própria ação da empresa e outras decorrentes das açêies governamentais. A primeira das providências, na ârea_de consumo de derivados. foi a de procurar utilizar mais racionalmente os derivados na área de conservação de energia. Foram desenvolvidos esforços e criados incentivos para que a in:..
dústria promovesse a utilização mais eficiente- desses
combustíveis. Evidentemente que isso trouxe um resultado bastante positivo, o que veremos logo mais adiante.
A segunda linha de ação nesse campo de redução do
consumo dos derivados foi a substituição por fontes ai-

946

1983
-

MAR

ternativas de energia. ~do conhecimento de todos, o esforço que foi feito na ârea do programa de álcool, no incremento da utilização de carvão, na eletrotermia, que
foi uma outra alternativa também procurada para efeito
de suhstituição de energia; também contribuiu, nesse
campo. uma política que o CNP intrOduziu: quotas de
fornecinienfO de alguns produtos, que ele entendeu por
bem criar: esse tipo de restrição, mãiS-Com o objetivo de.
fazer Com que a einpresa; que utilizasse aquele insumo,
procurasse se conscientizar da neceSsidade de economizar, de melhorar a sua eficiência, e com isso o CNP procurou introduzir restrições para efeito de consumo.
Finalmente, a terceira grande linha de ação, dentro
desta área de redução de consumo de dc!rivados, foi a
atuaçào- na política de preços desses produtos; o Governo. através do Conselho Nacional do Petróleo, procurando_ traduzir o entendimento de que determinadas

áreas Poderiam ter maiores restrições do que outras, implementou uma política de preços que procurasse orien~
tar o consum~o ,de_ derivados para_ aqueles energéticos,
cujos--preços tivessem menOr repercussão- na econOmia
n<Jcional. Dentro dessa linha, o Governo- demonstrarei isso na tra.OSjjarência seguinte - forçou alguns
rreços e liberou outros. Esse dado é interessante, porque
ser4 utilizado •. posterio!"mente, para mostrar a reação,
ou modificação, que isso promoveu no cenário da economia nacional.
Conforme mostra a Fig. 5, desde 1979', somente a gateve um real aumento de preço, o que foi um dos
fatores -para diminuir o seu c_orlsumo. A redução no consumo de_óleo combustível foi devida mais a uma politica
de restrição de quotas e estímulos à sua substituição por
outras fontes alternativas.
sol_~n<!
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E.<>sa transparência procura mostrar o preços reais,
quer dizer, todos os preços ·estão refletido.s_ para uma
mesma época, dezembro de 1984;-ao longo-desse" peito~
do procuramos traduzir todos t;s~es preços a nível de de-._
zembro de 1984, procurando niOsrrar realmente o gue
se passou no País, de 1978 para-agora, em termos de.
evolução dos preços.
Podemos notar, por exemplo, que alguns produtos ti·
veram os seus preços reduzidos em níveis reais, o diesel,
o GLP, são típicos exemplos desse tipo de comportamento, e a gasolina e o óleo combustível, que estão na
transparência como ATE (alto teor de enxofre), sofreram algum incremento em termo_s de valor reaL Isso V.
Exfs poderão ver posteriomente, ou seja, que praticamente foi responsável por uma série de coisas que se
passaram neste País, que foi uma re~uç_ão significativa
do consumo de gasolina em decorrência da elçvação_ do
preço, um acrésCimo_s1gnificativo do consumo de~çliesel,
em decorrência da não r;levação de preço; um acr~cimO
significativo do GLP, ~a.mbêm e~ decorrência, neSie
caso partiCular, até de um _descréscinlo do pr~~o real, e
uma redução também significativa no consumo de óleo.
combustível em decorrênc.i~ deg;a ~Jev~ção _de p~eço. _
Vale a pena assinalar que essas medidas forarn toma~
das conscientemente. Qüanto à elevação do preço da gasolina, é evidente que o G~:wemoJevou em consideração
o fato de que ela atingia uma fração do consumo que, na
avaliação do GoVer_no, Oão teria uma: grande inCidência
a nível de economia, porque esse produto seria Utilizado
por uma camada de população de renda mais alta, ou
seja. seria mais "para o" uso "pt'iVãcfo, e, por outro lado,
procurou não mexer no preço do dieSel, que é produto,
segundo entendimento das autoridades que analisãrama questão na época, que teria uma grande repercussão
nos custos e evidentemente haveria de interferir na inflação etc.
O GLP, por sua vez, por ser um produto de economia
popular, o Governo também entendeu, na ocasiãO, de
não fazer uma elevação de preço, porque isso traria mais
dificuldades para as classes menos favorecidas no que
J:~~ a~ acesso a ele._ E o óleo combustível, durante um
largo período de temp~o- o Brasil teve o óleo combústivel mais barato em comparação com outros países- e,

ponderam bem a esse esforço de redução, e, no caso do
óleo diesel e do gâS liquefeito, a resposta foi muito merios eficaz, pelas-dificuldades técnicas na substituição
desseS -derivados (Fig. 6).
Disso resultou u_~ novo perfil de consumo para o
qual a PETROBRÁS foi obrigada a exercitar sua criatiVidade a tim de que, coin custos mínimos, pudesse alterar o seu perfil de produção para atender à nova confif!uracão do mercado.
Examinemos, a seguir, o perfil de demanda de cada
derivado separadamente.

a umtt certa altura, o Governo entendeu que estava distorcendo a nossa economia e também achou por bem fazet u-ma _Çdffe:ç~e-preços r~ür;~errfão reflete tambêm
esS~ _tipo de posicionamento.
A consec:]üência:- desse fatO pOde ser vísta na ttailspa- ·
rênCiã segurnte~
Era _d~_ priver·-se que esses_ programas, atuando na
:lrea de corisümo de cada derívado separadamente, haveriam de _ser mais eficazes em determinados derivados
que em outroS. Pãi-tícularmente, a gasolina e os óleos
combustívejs, pela conjugação dos_fatores descritos, i:'es-

Fig.
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Ela mostra, de maneira bastante clara, os efeitos dessas
providências, na evolução do consumo desses produtos.
V. Ex~s podem observar que o óleo diesel teve um crescimento e depois uma·certa estabilização, um decréscirn.o·significativo no consumo do combustível, um decréscimo significativO do consumo de gasolina e um acrêscimo bastante razoável no consumo de GLP .. Esse fato
também é marcartte e muito, conseqUência principalmente da função preço.
Em seguida procuro mostrar como cada um desses
produtos se comportarem ao longo desse período de
1970-il.té 1984, ou seja, num período de IS anos.

Qu~rta-feira

Co.meçando pela gasolina: é um dado interessante.
porque mostra que, de 1970 até 1976, houve um acréscimo desmesurado no consumo de gasolina; e um outro
aspecto bastante· preocupante, na .época em que não
consegufamos-·atender à demanda, o Brasil era um importador sistemático desse produto, a diferença entre a
curva pontilhada e cheia mostra a parcela de mercado
que foi atendida por importação. A partir qesse período,
]975/76"""". Cjü'ando o Governo decidiu agir rigorosamente
nos preços, há uma inflexão, o consumo começa a cair,
evidentemente isso e$tá muito relacionado com a substi-
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tuição pelo álcool, mas, de qualquer maneira, o consumo como um todo cai e, mais especificamente, o consumo da gasolina cai bastante significativamente.
Demandas de gasolina
O consumo de gasolina, que, embora refreado, continuou a subir mesmo a pó~ a primeira crise do petróleo,
chegou a atingir quase. 300.000 BPD. A partir de res~
lrições (preços e utilização de álcool), seu consumo caiu
.J!.Ur<l menos de 130.000 BPD.
·

Pi.g. 7
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A ilustração seguinte mostra a interferência do álcool
dentro desse quadro e mostra como um energêtico desse
alternativo tem seu valor, vamos dizer, quando utilizado
na época adequada. Em 1976, como V. Ex•s podem observar ~antes de falarmos sobre isso seria interess~nte
observar qual seria a tendência, e nós mOstramos qual a
tendência anterior a 1973, do consumo de gasolina; é a
primeira curva pontilhada de cima, depois a tendência
posterior a 1973, que ê a segunda curva pontilhada, e a
tendência atual, que é a terceira curva, do consumo de
gasolina, mais álcool e a parcela correspondente à parti~
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\
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~

~

"

cipução do ái_co_oique é a parcela intermediária entre essas duas curvas .. Existe aí a j:larcefa, dentro do álcoo.l,"
correspondente ao álcool anidro, e a parcela correspondente no h i~ ratado, que é utilizado diretamente nos mo~
tores; Vale a pena salientar, neste p_articular, que hoje o
álcool representa mais de 130 mil barris por dia de produto e que ele participa aproximadamente num volume
maior do que a gasolina. Se pegarmos o consumo de áiC"ool mais gasolina,_h.pje, veremos que o álcool representa çer.C<l de 55%, álcool hidratado mais O anidro, e a ga::
salina representa cerca de 45%.

R
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Entretanto, ·grande parte do consurrio foi substituído
eclo álcool, e assim, o País continua gastando, para movimentar automóveis, urita pafcela significatiVa de energia, cerca de 250.000 BPD.
A Figura 8 mostra a proporção na qual o álcool foi
substitUindo gradatiVamente a gasolina. OS dados mais
recentes, de 1984, mostram que a proporção entre o consumo de gasolina ·pura e o consumo de álcool, que a ela
é adiCionado (atualmente na base de.22%), mais o álcool
hidratado para motores a ãlcool, já está na base de I volume de ·gasoTiri_a_ para I, 12 volume de álcool.

Figura 8

CONSUMO OE GASOLINA +i(LCOOL
(l.OOOm')
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Na _transparência -seguinte proCuro mostrar, dentro
daquela linha dos vários produtos, o que está se passan-

rame.nte o bala.nço produção-d~manda sofreria algumas
conseqüêilclas e ·a nafta - petroquímica de uma certa

do com o gás liquefeito de petróleo.

formu, veio contrabalançar isso, quer dizer, um acrésci-

· '!lenctamente grande de consumo, de t 970 até por volta
de 1980, cjuandÓ o-GOverno eriteTideu agir yig9_rÇJsamenR
te nos preços, e também através de um esquema de fiscaR
lização por parte do Conselho Nacional de Petróleo,
gu?_ introduziu cotas, restrições de consumo, e_tc. substituição ta~_bêm por~ gás, eletrotermia e outras formas de
energia e a conseqüência desse fato é que houve uma inR
nexào, rrmn reversão -de consumo, e esse é o produto
hoje que mais cai em termos de consumo indiv"idualmenR
te.
Na transparência seguinte nós procuramos mostrar o
resumo de todos esses fatos mencionados, qual foi o
comportamento da economia brasileira, em termos de
petróleo, o comportamento no mercado ao longo desses
últimos dez anos, que variações sofreu desde 73 até
1984, com essas várias interferências que nós tivemos na
política de preço, na política de restrições, etc.
É intere.<;sante observar que, em 1973, nós tínhaiilos
dois produtos basicamente comandando o consumo nacional: a gasolina, com cerca de 26% já mencionada, e o
óleo combustível com 28%, o óleo diesel, com cet:ca de
22%, tinha um Consumo expressivo mas não muito significativo~ Essa circunferência seguinte mostra a evolução
dcs>oe consumo, traduzindo todas aquelas mudanças que
eu mencionei.
Em 1979, um ac_rés_cimo não significativo no consumo
de Diesel, passando de21.9 para 27.4, um decréscimo do
consumo de gasolina bastante representativo de 26 para
20% e óleo combustível caindo, mas de maneira muito
pequena. Já em (98 I, este número que ele aparece bem
mais pronunciado, quer dizer, a gasolina continua cainR
do. o óleo Diesel continua_crescendo,já hã um decréscimo mais significativo do óleo combustível. Em 1984, o
ano passado, mostra o Diesel já com 30%, praticamente
com 31%, a gasolina com 17%, e o óleo combustível com
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Este é um produto bastante preocupante, porque ele
mo do consumo da nafta na petroquímica permitiu com.
está tendo um crescimento sistemático e o País sempre
que o decréscimo existente no çon~umo de gasolina, ou
foi um importador desse produto. A área compreendida
por preço ou· por substituição do álcool, ti:vesse a sua
compensação, mas, de uma maneira geral, não há
entre a parte tracejada, que é a demanda, e a parte cheia,
que é a produção, ela é coberta por importação -e sisteproblema em termos de atendimento dessa demanda,
_porque" a 5fis_po_~!l_i~il!dad_e_ de_p~odução t_em sido sufiR
maticamente, o BraSil fq_i ou está sendo importador_ e
com um fato pre"oci.lpante, que mais recenteme_nJ,~. de
çiente para atender às necessidades -dã--indústda, _petro·quh:nica, ___ _
1982 para cá, esta área tem_se alargado,~mostrando_qu~
o País tende a ser mais i_mportador de gás liquefeito de
qu;~s~~~~~nuc~:~ ~1~~~s~~a::a:~eoil~;:i:~n~=p:~t~::
petróleo do que ele consegue produzir. Isso, de uma certa forma, nos preocupa, apesar de nós entendermos os
rosene de aviação, isto é, combustfvel para os jat_os, em
objetivos do Governo ém função dos aspectos, ~orno já
foi menCionado, que 0 gás liquefeito- é um produto de
que mostra também uma certa demanda crescente até a
nível de 1978; depois eu diria quase que estabilizada; a
economia popular, mas não existe esquemas econômi~
produção continua crescente, esse é um pro5futo que o
cos de refinação na área industrial que faça com que nós
Brasil exporta de uma maneira bastante significativa,
.consigamos atender a essa_demanda de OLP nes_se percentual de consumo. o _Consumo de OLP hoje é cerca de
porque, de quase todos os produtos que nós exportaR
II% do consumo total. E na área de re_finação.de pemos,· esse·é:fqu'ele que talvez traga mais saldo em termos
de vantagem, ou seja, é um produto bastante valorizado
tró leo as tecnologias disponíveis e desenvolvidas não
'
no- mercao mundial. Então nós procuramos utilizar a
permitem
produção superior a 7 ou 8% nas_ unidades
mais sofistlcadas para produção desse produto. r:, evi-nossa capacidade de produção e preferencialmente exR
dente que há algumas alternativas, que nós estamOs perportar esse produto. quando possível, em detrimento de
outros, porque a sua. ex~or.ta~~o traz mais reStiltãdõ.
seguindo, para tentar cobrir essa parcela correspondente
à diferença entre a demanda e a produção. Na medida
A mes.m; transparência é feita para o diesel, e aqui
vale a pen_a alguns comentários. O diesel dentro daquela
em que nós tivermos um aumento da produção de gâs
natural, toda a produção de gâs normalmente está asso_política que eu mencionei, é um produto que teria grande lnterfefêrida na economia, ele praticamente não teve
ciada a uma planta de gás natural, e essa planta de gás
natural retirada essa fração de gás natural a parcela
reajuste de" preço, ele ficou a preço c;onstante, e corno
conseqUência disso, houve um acrésciino bastante signiR
líquida, a parcela que nós chamamos de úmida, que é_a
fração de GLP, isso sem dúvida permite que nós possaficativo, dei>deJ270 até por volta de 1980, quando então
ele come.çou a ~atingir índices, em termos rel.ativos~ -preomos produzir um volume adidonal de OLP; mas_ isso está muito diretamente relacionado à capacidade que o
cupantes: a pofiio de todoS nós ficarmos préocupados, e
País terá de aumentar a sua produção de gás. Se nós nos
toda a sqciedaãe-l:i_fasileira discutiu muito essa questão,
19%.
se o acréscimo de ~-nsumo j:le diesel em relação a_outros
tornarmos grandes produtores de gás natural, p_ossivelR
Demanda de naftas
mente nós teremos ess,e problema solucionado. _M8.s;S_e_ --PrOdUtos jierniífiría que nós "fizéssemos esque$aS_ de
Este insumo teve acelerado crescimento, a partir da
esse fato não se passar, nós vamos ter que equacionar
produção, que pudesse atender a esse tipo de demanda.
Implantação das indústrias petroquímicas no País. É imNe.<;sa ocasião, o Governo entendeu fazer um reajuste
esse problema ou admitir unia importação sistemática,
portante salientar, neste caso, que parte do consumo se
que é perigosa, pr1ncipalmente quando ultrapassa certos
em termos reais do diesel, um pequeno reajuste e trouxe,
destinou à exportação de derivados petroquímicos, com
como COT!Seqüência, uma certa estabilização do cousu~
valores, porque o OLP no mercado_ mundial está na
elevado _ganho de divisas, e parte proporciona a substimão de algumas companhias, ou seja, ele é um produto
mo de diesel, que pode ser observada: através- dessa
tuição de bJ::ns que seriam importados, a altos custos, em
cartelizado, e a importação desse produto, em grande
transparência, a parti c_ Qe 1980 até por volta de 1984.
dólares.
escala, sempre é um risco, não só tisico em te_rrilqs de
- - E apresentada também uma transparência para o 'óleo
O consUmo global de cerca de 124.000 BPD deste deR
disponibilidade, quanto econôm_ico, em termos de
combustivel, que foi 0 outro produto que teve 0 comR
rivndo ge~a mais dividas para o Pais do que ê gasto com
preço. Mas, de qualquer maneira, se nós não oonseguirR
1'
, ·
a importação da fração correspondente de petróleo.
mos uma solução interna, que atenda a ess~ aspecto, nós
~ortamento pare-cido com o da gaso ma. Acresctmo tre~
vamos continuar dependendo dessa importação.
Outra providência, eventualmente, se o Governo _asR
Fig.! l_O
sim entender conveniente, seria agir num mecanismo de
prece, à semelhança do_ que fez em outros produtos,
PRODUÇÃO
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para ajustar a demanda desse produto a sua disponibilidade_de produção. Vale aqui dizer um fato, que é imporR
tante, que os preços de GLP, aos níveis do que estão hoR
je, está permitindo o uso inadequado desse produto a
/
outros fins que não o específico a que ele se destina.
1'/
Como ele é um produto de interesse popular, na sua estrutura atual de preço, ele recebe subsídios de outros
produtos, especificamente da gasolina, e até algum
/
subsídio, hoje, já do diesel. Na medida que ele tem esse
preço favorecido, se ele tem um usQ inadequa_do, ele está
tendo uma utilização indevida, é claro que isso é preocuR
pante, porque pelas últimas indicações de que se dipõe, é
"
que uma boa parcela do G LP hoje está sendo utilizada
~
para fins combustíveis em motores, e isso contradiz fun~
damentalmente o interesse nacional de que um produto
de interesse popular, e assim sendo, ele está com preço
favorecido.
Em continuação, vamos mostrar a posição da nafta,
:..
que é um. produto que tem sido muito debatido aqui,
nessa Comissão, quando eu tive oportunidade de assistir
a alguns desses debates. A nafta tem tido, de 1970 para
~
,/
1984, um crescimento constante e crescente. Este cresciR
mento evidente é em função da indústria petroquímica
r--t---v'~'tt---r--t---r--t---r--4---r--t---t--i---1"
que existe no País, uma indústria petroquímica, que se
desenvolveu bastante nesse período e que, de uma certa
' I I
forma, permitiu uma compatibilização bastante interesI 1/
sante entre a produção e a demanda porque, na medida
em que nós fomos substituindo a gasolina, teve dois erer~
tos o decrésctmo total de consumo e a substituição pelo
álcool - na medida em que isso foi acontecendo, segu-
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Vocês-Observam o consumo de nafta da ordem de 9% 1
já nesse período -de 84, em comparação com-3,3 em 73.
Mas o importante é destacar aqui, nessa transparência,

esses dois.extre_mos: 13 ~ 84. O óleo Diesel, que era 22%
em 73, em 1984, ele é 31%._E__y_ale a pena assinalar aqui
que-quando se fala em óleo Diesel, trata-se mais em termos do que nós chamanos produtos médios, que é a
fração que nós chamamos óleo Diesel e querosene. Se
nós somarmos essa fração de 73, Diesel mais querosene,
essa fração aproximadamente corresponderia a 26,5%
ou 21,9 mais 4,6. Em 1984, essa fraçào corresponde,
aproximadamente, a 37 .2, ou seja, é mais de 10% ou seja, se cons{derar um prOduto em relação ao outro é um
acréscimo de mais de 50% do consumo relativo desses
produtos.
A gasolina, por sua vez, -que era 26% em 1973, caiu a
cerca de 17% em 1984. Quer dizer, que reduziu quase
que a metade.
O óleo combustível, que era 28.6, caiu para 19.3. En~
tão, realmente foi o grande desafio que a ârea industrial
e tecnológica da PETROBRÁS teve que enfrentar para
adequar a producão ao mercado,_As refinariaS- da _empresa; que foram construidas e planejadas para atender
a uma estrutura de produção, que estava crescendo a
uma expectativa de mercado de 73, como vocêsjâ obser_varam, quando elas ficaram prontas, por volta de 76 e
77. as gra-ndes refinariaS: da _companhia de São Paulo,
São José dos Campos, Campinas e_ Paraná, as ampliações que nós fizemos em todas as outras refinarias,
foram todas concebidas para atender a uma estrutura de
produção de 1973. Na hora em que elas entraram em
produção, elas tiveram que atender a um esquema de
mercado correspondente a 84, totalmente diferente daquilo para o que elas foram imaginadas; vocês não po~
dem imaginar o que isso traduz, a nível da dificuldade,
seja operacional, seja tecnológica, para fazer Uma compatibilização dessa naturezã.J
Diante desse quadro, algumas coisas começaram a se
mostrar altamente preocupantes. Primeiro, o excesso de
gasolina. Realmente ele_ começou a ficar bastante preocupante no nosso cenãrio. O excesso _de óleo _combustível também nos preocupou demais; o que fazer com o _
óleo combustível? Esse er_a um produto que estava
sobrando muito no Brasil_. A característica do nosso
óleo combustível, de uma maneira geral, não ê: muitO
conveniente para exportação, em decorrência das espe-cificações que nós utilizamos aqui. Por outro _lado, nós
tínhamos uma tendência de deficiência de Diesel, quer
dizer, a tendência de crescimento do consumo de óleo
Diesel era altamente preocupante. E também o GLP.
Então nós tínhamos duas linhas grandes, exatamente em
sentido oposto: um crescimento desmesurado no consumo de Diesel e GLP e um decrê:scimo bastante enorme
no que tange à gasolina e o óleo combustíve( E hidustrial e operacionalmente em qualquer refinaria, quarido
você processa o produto petróleo, no caso, você produz
uma certa gama de produtos em que todos os produtos
saem em pri-nCipiO. Eiitão você Compatibilizar uma ten"
dência dessa d_e mercado realmente é bastante complicada.
Nós ttnhamos duas alternativas bãsicas para resol'<:~
esse problema. Uma alternativa ~eria investir no parque
de refino .da PETROBRÁS -eu não diria sucatar os
existentes, mas, em outras p'a!avras, seria remodelar totalmente o parque de refino da PETROBRÃS, como eu
disse que era um parque da ordem de 10 bilhões de dólares. de investimento. Esses investimentos, nós chegamos
a fazer uma avaliação naquela época, para consertar
isso nós gastaríamos quase- que dois bilhões de _dólares.
A outra alternativa seria, vainos dizer assim, ajustar o
refino do País àqueles produtos que nós conseguiríamos
fazer e importar os faltantes e exportar os excedentes.
Essa também é _uma alternativa, vamos dize"r"assim, não
muito lógica mas possível, factível fisicamente. Agora,
economicamente, ela seria um desastre, porque o principal produto que nós tlnhamos sobrando, que era o óleo
combustível, era o produto mais desvalorizado no mercado mundial. O que se estava fazCrido no Brasil, estava~
se fazendo ·em todos os outros lugares. Então, na medida em que nós quiséssemos exporl<ir mais óleo com"
bustível, seguramente esse se~a um produto mais barato

_ ~ _9

País teria menos_re:ceita, e nós teríamos_que importar
O-niesere õ g·ás liquefeito, que seriam justamente os produtos mais valorizados. Então, o balanço de divisã.s se-ffl:'ramerlte seria_ exlr_etnam~nte desastroso. Diante desse
qUadro, nós, junto com as autoridades do Governo,
é'onselho Nacional de Petróleo, Ministério de Minas e
__E_ncrgia, etc., procuramos equacionar o problema de
uma fOrma que traduzisse ... Outro aspecto interessante
também a assinalar aqui é que, nessa época, a PETROBRÃS já estava__ voltada, no que tange à política de
investimento, para a área de exploração e produção, ou
seja~ todos os recursos, para não dizer 100%, mas praticamente o grosso dos recursos clã. companhia 80, 90% esw
tavam Qrientados para a área de exploração e produção,
e os recursos disponíveis da área industrial não eram suficientemente grandes p3.i-a Tatet essa remodelação, que
seria necessária para atender ou compatibilizar o elenco
de produção com demand<t._
A providência que nós tomamos foi de muita Criatividade e que, de última análise, eu diria: utilizar tudo
aquilo que o corpo técnico da empresa conseguiria- e
aqui eu gostaria de Jazer um_a ressalva, talvez o maior
putrimôr'lio que a- PETROBRÃS tenha realmente seja o
seu corpO léCilTco, o seu corpo· de empregados, seja de_
nível superior, seja de nível médio, porque ele é altamente espédalízado, ele é de uma _qualidade realmente
ímpar. E vocês--vão Vef-que realmente o que foi feito só
pôde ter sido feito tendo em consideração uma_ retaguarda dessa natureza, em termos de qualificação de pessoal.
O outro aspecto que nós procuramos atacar foi O d~
usar de todo_s os meios junto aos órgãos normalizadores,
no caso o Conselho Nacional do Petróleo, pãra analisar
as especificações do produtos que o Brasil consumia; ver
que tipo de adaptação poderia Ser feito nessás especifi"
cações, de forma tã.l a facilitar produções de <J.etermin.a"
dos produtos em detrimento de outros. E uma outra
área de ataque também foi a de mercado, que tipo de
ajuste nós dever(amos (azer no mercado, de forma tal
que procurasse compatibilizar isso.
Essa transparência procura mostrar exatamente essas
três áreas de ataqUe. Nós, de um lado, analisar as especiw
fícações dos produtos. Vocês sabem que produtos de petróleo todos são submetidos a certas especificações fixadas pelo Conselho Nacional do Petróleo. Atendendo a
determinados objetivos, tal e qual produto vai ser usa-
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do, ou seja, qual o setor que vai consumir, quais são as
Cxig.ências técnicas de nattlteta -de manuseio, então são
fixadas detecrnina.das "especificãções. Então, uma ãrea
foi eJ(_U~inar. exatamente, o que se poderia ser feito nisso. Nós vamos falar mais-uri-i POucç) sobre essa área mais
na frente.
A outra área de ataque foi a de demanda do mercado.
O que se poderia ser feito, a nível de mercado, de forma
tal a facilitar ou compatibilizar, vamos dizer assim, uma
necessidade a uma conveniência.
E uma terceira área foi a área interna da empresa. O
que fazer na área industrial, nas refinarias, de forma tal
que pudesse adequar ou procurar adequar a capacidade
de refinação à nossa necessidade nacional de produção
daqueles produtos que o mercado estava pedindo. Mas,
-como eu mencionei, nós tínhamos dois grandes proble~
mas na nossa frente, fundamentalmente dois grandes desafios; um, tentar aumentar ao máximo a prodUção de
óleo Diesel. E o outro era tentar diminUir ao máximo a
produção de óleo combustível, porque eram justamente
os doís produtos conflitantes. O óleo Oí~el porque ele
era escasso internamente e era muito caro no mercado
mundial. E o óleo comb_ustível porque ele era sobrante
internamente e muito barato no mercado mundial. Então. não interesSava importar Diesel nem exportar óleo
combustível. Esse era o nosso desafio fundamental: diminuir a produção de combustível e, se possível, transfoi"rrlar esse-cómbustíVel"emõleo Diesel. Esse foi, vamos
dizer assim, a gr:;~.nde meta que nós estabelecemos para
esse $ie1or da PETROBRÂS: se fosse possível anular o
excesso-de produção de combustível, e se possível, anu"
lar a falta de óleo Diesel. Evidente que isso teve muitos
subprodutos; a produção de GLP adiciOnal, a própria
produção de gasolina que a gente consegue fazer, ou seja, exportar mais gasolina para obter mais divisas, enfim
uma série de subprodutos que foi possível fazer.
Como se vê, portanto, se determinados produtos tiveram seu consumo aumerilado (que é o caso do Diesel e
do gás liquefeito) outros tiveram esse consumo diminuído. e no global houve uma redução no volume total de
petróleo destinado a produzir esses derivados. Daf decorre que, de uma situação inicial para a atual, ocorreu
um granae desbalãnceamento nos percentuais de cada
produto a ser retirado do barril de petróleo (fig. 14).
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ADEQUAÇÀO DA PRODUÇÃO À DEMANDA
O e~forço no.iciánal p-ara- red-uzir a importilção de petróleo provocou a elevação da participação de fontes
energéticas alternativas.
Assim. a nova politicá-de preÇos, bem comO, a substituição de derivados de petróleo por combustíveis- alter-

a ~s~r_!,!_t\.i_(a_da demanda fOi, aos pouc-os, se dis~
tanciando da estrutura ·na qual os derivados eram prOduzidos. Isso porque, enquanto o álcool substitui parte
da gasolina e o carvão entrou em substituição ao óleo
combustível. o GLP e o óleo diesel não tiveram, ainda,
substitutos na mesma proporção. Para que as estruturas
-deprodução e demanda não se afastassem demais foi tomada uma série de medidas, relacionadas na figura_ 15_.
FLg. 15
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Valeria a pena aqui também indicar um aspecto para
que vocês entendam a complexidade dessa ârea: ê que, se
nós nos dispuséssemos, diante de uma estrutura de mercado, como mostrei para vocês, altamente_dependente da
produção de óleo Diesel e com pouca demanda de gasolina, nós podíamos perfeitamente dimensionar refinarias
para produzir esse tipo de produto. Tecnológica e tecnl- camente pode-se fazer refinarias que produzam desde20% até 80% de gasolina, não- existe problema técnico
para fazer isso. O problema é quando você jâ tem a refinaria pronta, ela jâ foi dímensionada para urii determinado mercado e aqui não adianta ficar lamuriando se õ
parque de refino da PE.TROBRÃS estâ-Superdímensionado ou estâ subdimensíonaáo. Ele foi diinensionado
numa época em que o mercado pedia aquele dimensionamento.
Em 1970, quandO
refinarias foram planejadas,
aquele era a trading de mercado, o desenvolvimeto de
mercado era naquele sentido.
O Brasil tinha- baseã.do toda
economia brasileira
num desenvolvimento sobre rodas, em cima de gasolina,
em cima de óleo combustível. Efú:ão, a tendência nossa
de consumo fatalmente era essa, não tinha ninguém, não
havia como prever uma situação inversa. Isso aconteceu
em quase todos os países, piiftcípalmente naqueles pafses
que nós seguimos. Nós seguimos muito a economia americana, baseada no automóvel. A economia americana
consome 50% de gasolina. Quer dizer, quando se pega o
consumo total de derivados do petróleo nos Estados
Unidos, 50% é gasólina. O Brasil foi no ffiesmo caminho.
Quer dizer, instalaram aq-ui as grandes CmprCsas produtoras de automóveis, as grandes índú:itri!lS de automóveis. A tendência nossa, seguramen~, se nós olharm!)s,
como vocês viram aí, antes de 1968, o crescimento do
mercado de gasolin;1 era alucinante, então o. que compe-

-as

a-

tia à PETRÓBRÁS~ como Órgão executor de uffia polÍtica de governo? Seria dimensionar seu parque para aten- _
der àquele mercad(), não só no gue ~ange a volume, mas
no que tange à qualidade, no que tange ao montante de
cada produto.
Ficãi QiSf!,l_tinçlo hoj~, ·se nós tettiOs muita ·refiriarii_ou
se a iefinl1:ria nosS;l é ma1 dimeiiSionada, -issO é ftc.ar díscutin~o o paSSado. Como eu digo, é muito fácil a gente
saber_ o resultad~ d_<! !_ateria esportiya na segunda-feira.
O impor~an_t~ -s_ªbef_flã ª;~ta, anteS ~e~l!l cgrr~. Quan-_
do foi dimensionada, foi dimensionada diante de uma
determinada exp~_tª-_tiya, e o resultado é queª eco_nomia
não se comportou ~aqtJeleje_ito, o mundo mudou, n§s tivemos _que nos a~ãPfar àS novas circunstâncias do mundO e não adianta- nós ficarmos chorando, nós temos ê
que procur~! r~_QJ~er .Q~PI2~lema __~m __que nos defrontamos, e foi isso eiatamentC õ que nOS procuramos fazer.
Para atender a esse aspecto, nós fizenios o que nós
c_hama~os 4€!: U!l:l _programa de ot~mização de refino. São
identificadas as várias áreas de ataque e nós procuramos
ver:_ o_ que nós temos que fazer, na ârea da PETROBRÃS,
para procurar melhorar seu parque de refino para atender o que o mercado está produzindo, e não para atender
ao mercado para o qual era foi concebida. Essa é a dife_ _
rença básica de concepção.
Aí foram iffiaginâdos vârios programas: um progritma
na ârea de lubrif)cantes; um programa, evidentemente,
de CollstruÇão de novas unidades para atender a essa mudança. Ev!9_~n_gmente, um programa, com suas novidat:!~ ele tr!l.ct.u~!L".'~timellto_s futurQs, e _mui_t_Qs deles ainda não estria feitos, ainda vão s~r:feitris; Um programa de
Jl"!.Í!l-Í!1J.lzação,-.:que nós chãmamos de resíduo de vâcuo.
Resíd_!l_º-_de_yªc_l!O_é um produt9 qu_e_dâ origem ao óleo
combustível, então quanto menos produção nós tíver~
mos desse produto, menos combustível nós vamos fazer;
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um programa que nós chamamos de craqueamento de
cargas pesadas. A unidade craque, todo mundo ouve falar, ela ~-o Volkswagen da indústria de petróleo, porque
ela faz qualquer coisa. Então, nós procuramos utilizar
essas unidades que a PETROBRÁS, Oãó" sei Se POr-sOrte
ou por boa idéia de seus planejadores, a PETROBRÃS
dispõe- de uma tremenda capacidade de craqueamento.
Nesse particular nós fomos muito felizes porque essas
unidãdes -são muítO flexíveis, elas permitirarri uma readaptação, um red_ireCionamento que permitiu que muitos
dos problemas fossem contornados. Então nós fizemos
um programa de craqueamento de cargas pesadas. Quer
dizer, cargas pesadas são cargas que dão origem ao óleo
combustível. Nós procuramos craquear essas cargas pesadas para transformar o combustível em derivados interessantes: Diesel, gasolina, GLP, etc. que o mercado estava precisando. Procuramos fazer um programa que
nós chamamos de queima de resíduos, ou seja, procurar
queimar resíduos cada vez mais viscosos, ou cada vez
mais pesados, de forma tal a economiZâ.r .. diluentes"
(diesel), de forma que, ao queimar resíduos mais pesados, nós estaríamos economizando Diesel. Então, fizemos um programa muito importante nessa área.
A par disso, f"tzemos programa de conservação de
energia, fizemos um programa de segurança, porque à
medida que nós procUramos trabalhar de uma maneira
mais serena nos nossos equipamentos, é evidente que
iss__o é -inlPOrtante, que haja a necessidade de um treinamento mais adequado por parte do nosso empregado,
que ele seja capaz de enfrentar essa nova situação. Foi
feito um programa de segurança para atender a esse aspecto. Fizemos também um programa para atender ao
meio ambiente, porque, sem dúvida, na medida em que
nós operamos em condições mais severas, há uma tendência de agressão maior ao meio ambiente. Nós procuramos atender a isso, também.
É claro que nos preocupamos muito com a política geral da companhia no País, que é um programa de exportação; evidentemente vinculado a um programa mais
adequado de importação de petróleo para atender a isso.
E cm tudo isso, evid(mtemente, há toda uma parcela de
tecnologia envolvida, que foi um programa de desenvolvimento tecnológico para atender a todos esses subprogramas que, em última análise, atenderia ao objetivo
maior, que nós traçamos, que seria aquele de adequar a.
nossa estrutura de produção à demanda.
- vme a"p"e-na' aqui mencionar que o objetivo de~ses progrumas, como um todo, era gastar o mínimo, porque não
havia recursos para gastar. Os recursos estavam canalizados para-outrO objetivo, para outra orientação e, digase, a bem da verdade, muito bem orientados na área de
exploração e produção.
Essa era a maior meta do País, e nós entendemos a
meta e procuramos atender ao mesmo objetivo, se possível, não gastando dinheiro. Foi esse, vamos dizer assim,
o grande trunfo desse programa que nós procuramos
aJustar à área industrial da PETROBRÃS.
Dentro daquela linha que mencionei para vocês, daquelas várias áreas de ataque, eu gostaria de mencionar
um poucO as alterações Que foram irltroduzidas nas especi11caç_õ~s--'---c!9.~- !!ro_c_!~t_9~ que o Brasil consome. Essa é
uma área muito interessante; qüe poUca gente se dá conta. e que s-e consegue muita coisa gastando-se muito pouco ou, em outras palavras, gastando-se quase nada. O
preâmbulo que faria aqui é basicamente o seguinte: via
de regra, o Brasil, na sua origem, importoü tudo. NóS
criamos muito pOuco aqui, nós fomos importadores de
tecnologiã, lmjiõrt::idores de especificições, importadores de tudo. Então, as especificações dos produtos de pefróleo do Brasil foram importadas, as emPresas quando
vieram para cá distribuir ·petróleo, a Shell, a Essa, a Texuco, que existem por aí, quando vieram para o Brasil
trOuxer<.tm suas espectfieãções de origem.
Evide.ntefD_ente, essas --~specificações, _quando foram
feitas na origem, elas foram feitas para atender às condições geográficas e climáticas também da sua origem e,
via de regra, esses países possuem clima. totalmente diferente do Brasil, e quando foram trazidas essas especificações não se d_eram conta disso . ~ntão, o Brasil adotou
as_ especificações originais que esses pafses adotaram.
Ao se examinar iss__o, com um pouco mais _de detalhe,
verificou-Se quC O:ós Poderlaffios fazer algu~as modificações, sem nenhUm sacrifício por parte do grande interessado, o usuário, de forma t~l a trazer economias subs-
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wnciais para o País, sem acréscimO, nenhum de despesa.
Então, foi realmente estudado, ou foi escarafunchada ex-

tremamente essa área de especificações e uma série de
modificações foram feitas e essa figura procura, de uma
certa forma, traduzir que objetivos se proCürou atingir
com essas mudanças.
Para que vocês possam entender isso, o que está traduzido nessa transparência, ela mostra como é que se distribui, quer dizer, o petróleo em si não é iinl.a -sUbstância
pura, o petróleo é uma mistura -de vários componentes.
O petróleo são hidrocarbonetos, hidrocarbonetos são átomos de carbono e hidrogénio, que se terll carbono desde um átomo até centenas de átomos, 80, TOO áto-mos de
carbono. Os derivados de petróleo se distiibuem, segun~
do .suas características, proporciOnalmente ao número de
átomos de carbono que têm. Na medida em que se tenha
poucos átomos de carbono, os derivados são mais leves,
e nu medida em que se tenha mais âtomos de carbono,
uma cadeia com mais átomos de carbono, ela fica mais
pesada, são derivados mais pesados. (Fig. nç. 17)
Aí procura mostrar, que os derivados mais leves, com
1, 2 e 3 átomoS de carbono, são a fração do gás com~
bustivcl e do gás liquefeito de petróleo. Depois temos
uma fração segUinte, entre 5 C'-10 átoinos de carbono,
que pega alguma área da gasolina e alguma área de que~
rosene. E por aí, subseqüentemente, temos a fração de
dieset, a fração de gasóleo, e finalmente, a fração de
combustível.
Evidentemente, a fronteira entre um produto e o outro
não é ríg1i:fa, tende a certos objeiivos e gente tem flexiK
bilidade de poder transferir algumas substâncias de um
produto para outro, na medida em que determinadas especificações sejam atendidas.
Um dos objetivos que se procurou, ao se tentã:r maximizar alguns produtos em detrimento de outros, foi exatamente aproveitar esse tipo de propriedade. Então, qual
era o nosso-objetivo? Era diminuir a produção de gâsolinu, porque estava decrescend_o o consumo de. gasolina e
aumentando a produção de álcool, então havia o objetivo de diminuir o consumo de-gasolina. Mas diminuír o
consumo da gasolina em detrimento de quê? Em detrimento de um acréscimo de um produto que nos interessava, no caso o diesel e eventualmente de GLP, que era
um produto de demanda forçada, como já mencionado,
Uma das coisas que se imaginou foi ajustar as espeCificações do diesel de forma tal que ele pudesse absorver alguma parcela de gasolina. Quando falamos gaso_lin~._a_
gasolina é uma mistura de vários componentes, tim-dos
componentes da gasolina é a nafta, e quanto à õafta, temos também nafta leve, nafta média e nafta pesada, de
acordo com o número de ~itomos de carbono, conforme
mencionado. Na medida em que conseguíssemos desloK
cur a nafta mais pesada para o diesel, nós estaríamos
atendendo a esses dois objetivos, diminuir a produção de
gasolina e ~umentar a produção de-dieSel, "que era o obfetivo maior que estávamos coriseguindó.
Então, esse gráfico, de certa forma, mostra isso para a
gasolina, para o diesel e para o óleo combustível; a situação anterior e a situação atual, em que diminUímos a
produção de gasolina, aumentando a produção de diesel;
e diminuímos a produção de óleo combustível também
aumentando um pouco a produção do diesel. Assim
atendíamos o objetivo de aumentar a produção do diesel
e também, nesse particular, atendíamos o objetivo de diminuir a produção de óleo coinbustível, -que é altamente
onerante para a eeonomia nacional.
Então, isso foi basicamente na área de especificações e
na área interna da PETROBRÃS, um dos grandes objetivos traçados.
Vale a pena mencionar que esse tipo de alteração, a
nível nacional, traduz uma economia substancialmente
grande d: divisas, chegamos a fazer cálculos, na PETROBRAS, do que isso traduziu para o Brasil, em termos de que se não se tivesse tomado providência dessa
natureza, a economia de divisaS que o Brasirteve-em decorrência dessas medidas pode ser avaliada em cerca de 1
bilhão de dólares por ano, é um número real e fantastica~
mente grande e que se conseguiu praticamente com nenhum gasto, gastos mínimos, mak de propaganda no
sentido de como o usuário deveria usar ó produto; mais
de conhecimento de como as empresas deveriam man-U~
s-ear o produto, mas muito pouco em relação ao resultado obtido.
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Há alguns exemplos de modificações que foram feitas
nessas especific<i.ções, fias que acho que não vale a pena
coloc-.tr,_ porque j_á -entra no detalhe, eventualmente se
houver interesse depois a gente poderia voltar.
Na figura 19, quería mostrar um outro programa que
com imaginação e pouco dinheiro se consegqç, realmente, muita coisa também. É o que chamamos de um programa de queima de óleos maTs viscosos.

tipo dC experiência na vida, Por exemplO, pegar a cera ou .
parafina e aquecê-la, quando isso ocorre ela liquefaz,
ela fica líquida, fica mais fluida. A mesma coisa acontece
nessa área, o produto combustível pesado, sólido, tem a
característica de, quando aquecido, se tornar num produto líquido bastante fluido.
Então, qual foi a idéia? Ao invés de adicionarmos diluente ao resíduo, vamos aquecer o resíduo a uma temperaüini. tal q-ue ele fique com a mesrila característica de
fluidez, como se diluente tivéssemos colocado. Se tivermos -alguma indústria que possa consumir esse resíduo
aquecido, ao invés de diluente, estaremos substituindo o
diluente pela temperatura; o que se gasta em aquecer o
produto é menos de 1% do valor do produto que se economiza, no caso o diluente.
Então, ~e posse dessa idéia, fizemos os Priffieifos experimentos na própria PETROBRÃS. A PETROBRÃS é o
maior consumidor individual de combustível deste País.
Chegamos a consumir, numa determinada época, cerca
de 5% do combustível total que o Brasil consumia, 50 mil
barris, por dia, de-Combustível. E nós t~mbém utilizávamos o combustível normal que o País consumia. Então,
fizemos as· primeifãÇexperiências nas nossas refinarias,
vamos consumir o combustível sem adicionar diluentes e
o resultado foi óümo, foi excelente, tivemos, em alguns
casos, até melhores resultados técnicos,- vamos dizer assim, de operacionalidade da unidade, do que na condição original. Evidentemente tivemos que adaptar os
operadores, as instalações para esse tipo de operação. ~
claro que a condição de operação é rtluito _mais sofisticada do qu__e a condição anterior, mas o produto obtido era
de tal ordem tentador que Vaiiã a-pena fazer a tentativa.
Fizemos, deu um belo resultado e procuramos transmitir
esse tipo de idéia para o usuário, para o consumidor,
para o industrial brasileiro.
E qual era o_ charme que levávamos? O charme era o
seguinte: _olha, você vai consumir um Coq~bustívt;;) dife-rente, um corríbustível que custa ~menos, é interessante
para o País, porque o País vai gastar menos e é interessante para você, porque você vai pagar menos. Demos
ao consumidor uma vantagem de preço e ele simplesmente fazia a conta de que a vantagem de preço que teria
compensava as modificações que teria que fazer nas suas
instalações ~. v_ia de regra, em qualquer processo industrial, Õ consumo--de energia, principalmente o óleo cmnbustívcl, nas indústrias que assim o faz_em; é um item
ba~tanie pesado.

l:l

Aqui vale a pena indicar, por uma coisa ·muito interessante, qua~do se consome combustível em qualquer in~
· dústría, no Brasil, ele é uma mistura basicamente de 2
produtos: é a mistura de um produto que chamamos de
resíduo de vácuo, que ê o produto mais pesado que uma
refinaria obtém, depois de se tirar todas as fi-ações destiladas, ele, no gráfico, é aquela faixa hachurada, preta,
em baixo,_ que _representa, hoje, 75% do c_ombustível con~
-sumido, e uma fração, que chamamõs de diluente, ou,
em outras palavras, óleo diesel, que é utilizado como bá~
sico diluente para isso.
__ _
_
O combustível consumido no Brasil, basicamente é
constituído de 75% de um resídUo e 25-% -de um diluente,
esse diluente vale diesel e o resíduo vale menos do que o
óleo combustível. Se os Senhores se recordam, o objetivo
que tínhamos era aumentar a produção de diesel e dimiK
nuir a produção de óleo combustível, e esse produto era
formado pela composição dessas duas frações, diesel e
óleo combustíveL
Pois bem, à razão em que se mistura o diluente em
óleo combustível é ele prover o combustível de uma caracterísfíca que é fundamental para o seu uso industrial~
mente, e essa car,acterística que se Chama viscosidade, ou
seja, quão mais fluido ou menos fluido é o produto, industrialmente o combustível é utilizado basicamente em
queimadores, em fornalhas, em caldeiras, etc. Para que
ele possa ser queimado, tem que chegar ao bico do queimador numa condição de fluidez adequada e o que dá
condição de fluidez adequada fisicamente é a viscosida·
de. Então, o volume de diluentes que se adiciona a esse
resíduo é um volume necessário e compatível à viscosidade necessária para que ele possa ser queimado adequadamente numa unidade industrial, caldeira, forno e etc.
Mas, existe uma outra forma de se chegar ao mesmo
objetivo- aí que dig~ que é a imaginação- é, ao invés
- -de se ad~cionar ~iluentes, nós adicionarmos t~~p~ratu
rus, porque quando-Cresce a temperatura, essa proprie. dade de viscosidade tem uma característica que diminui,
ou sej:J, o produto fica mais nuido, todo mundO tem esse•
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E, na maioria dos casos, as empresas entenderam o
Significado económico para elas dessa alternativa, e muitas delas optaram por esse tipo de combustível, e tiveram
resultado económico altam~nte auspic_ioso, e, de contraPeso, o País teve uma tremenda vantagem, que é mostrada nesse gráfico de uma maneira evidentemente resumi-

da, qual seria, vamos dizer ass-im, se nós levãssemos ao
extremo esse tipo de provi<!_ênçia.
Só para- se ter uma idé-ia, o Brasil consumia, naquela
ocasião, qualquer coisa da ordem de 16 milhões de tonelâuJ.s di:: ó'leõ COri'lbusHvel. Esses 16 milhões de toneladas
de óleo combustível eram constituídoS de 12 milhões de
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resíduos e de 4 milhões de diluentes. Se nós conseguíssemos cconomizar4 milhões de toneladas de.dilucntes, se~
riam 4 milhões de toneladas de diesel a mais que nós
farfumos por ano, e reduziríamos u produção de _óleo
combustível nesse mesmo montante. Então, realmente, o
programa tinha um objetivo enorme para o Pais. E essa
trunsparéncia sintetiza -isso de uma forma muito interessante.
Para cada 100 toneladas de óleo combustível comum
que nós. substituíssemos com esse novo combustível, tem
um resulta.dQ em que mostra que nós faríamos uma reduç_Uo :na oferta de 33 toneladas, de I/3 <fc óleo combustível, ou seja, estava diminuindo a_ produção daquele
produto que eu queria diminuir, e um aumento de 33 tondadõ.Js, de I }3 de óle_o diesel, que era o produto que eu
estaria também querendo aumentar. Então, é um programo que não traz_despesa praticamente nenhuma, traz
um resultado enorme para o Pais e traz um resultado
enorme para o- usuário.
- A transparência seguinte mostra, em tennos práticos,
o que se conseguiu com isso no País.
_ ;\_primeira providência na implementação deste programa foi a utilização de óleos combustíveis m~is vi~co
sus.no consumo da própria companhia. A partir de 1980,
foi intensificada a queima de óleos c_ombustiveis ultraviscosos-em nossos fornos e caldeiras e, hoje, estamos praticamente utilizando somente óleo combustível com viscosidade acima de 7.200 SSf a 659C.
Já, para o atendimento do mercado, a primeira providéncia foi a intensificação das_ vendas de óleos combustívds E e F, que possuem viscosidade de 800.SSF a 50"C.
Ao mesmo tempo foram feitos contatos com ·algumas Indústrias próximas às nossas refinarias, no sentido de que
elas tentassem utilizar óleos combustiveis ultraviscosos,
isto é, com viscosidade superiores a 800 SSF a 509C.
O passo seguinte foi obter do CNP a _devida concordâ_nçiU na Venda desses tipos de óleo, já que os mesmos
não estavam especificados. Obtida essa permissão;- as
vendas foram iniciadas c, como bem mostra a figura 20,
atualmcntejá estamos.com 13% do mercado de óleo_s
combustíveis sendo atençiidos pelo tipo ultraviscoso.
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Ao longo desses 3 anos, que nós criamos esse tipo de
combustível, diminUímos o uso do combustível comu_9;1 1
que é o combustível chamado 509 SSF, que tem viscoSi~
dade comum, aumentamos substancialmente o consumo
do combustível SOQ SSF, e criamos um combustível, que
nós chamamos de combustível ultraviscoso. que é de
mais de 1.200 SSF, que é o núrilero de viscosidade, e que

é feito por detenninadas indústrias, que têm condições
de ad~ptaç_ã'? _~n:~is sofisticada no seu parque.

A transparência seguinte mostra, em te"rmos de díesel,
o que isso trouxe de econo~ia para o País.
Como já foi dito, este programa propicia uma diminuição na produçrío de óleos combustíveis, ao mesmo

tempo que libera uma parcela do diluente, que serâ inM
corporada ao pool de diesel.
A figura 2f mostra que a parcela desse diluente, que já
e.<;tú sendo incorporada ao diesel é da ordem de 40.000
l/mês. equivalente a um ganho diãrio de cerca de US
90.000.
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Fig. 21
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É um número interessante, que sem fazer quase que
nada, nós aumentamos a nOssa: prOdUÇãcYde diesel da or-

voale a peila um parênteses, porque essa foi uma área que
exigiu_muito esforço operaciõi1ã.l e tecnológico. O Centro de Pesquisa da PETROBRÃS _teve que fazer muitas
alterações nessas nossas unidades. E essas alterações fodas por ano, e reduzimos, evidentemente, a produção de
óleo combustível nesse mesmo número. Essa economia_,
ram fcit:is fundamentalmente com conhecimento inter- .
em termos de País, é da ordem de 100 mil dólares por
no, desenvolvimento tc:;cnológico feito pela próPria equidia, ou seja, é uma economia da ordem de 30 milhões de - _pc que a PETROBRAS dispõe, altamente qualificada,
-seja na árCa de desenvolvimento de pesquisa, no CENPE
dólares que o País faz, simplesmente utilizando um pouco mais a imaginação. E, evidentemente, eu não estou _
-Centro de P.esquísa da PETROBRÃS, seja nas refinacomputando aqui a vantagem que- o usuârlo- desse prorTiis- da nossã empresa. O que se passou, na realidade, foi
duto teve, por ter acesso a um produto mais barato e,
o seguinte: a PETROBRÁS dtspõe de um parque de refino bastante sofisticado, _e na área de craqueamento cacomo c:onseqiiéncia, evidentemente, agregar alguma coitalítico, ela tem realmente o seU: peso, de I milhão e 200,
sa aos seus lucros, ao resultado da sua companhia.
-o~n milhãp-e 500, dependendo da forma como se conceNa transparênda seguinte eu procurO mostrar um oube o parque de refino da PETROBRÁS, em termos de
tro programa, que é um programa que tem muito appeal,
btiffis por di[!, uns 300 mil barris por dia é em capacidaque todo mundo fala nele, que é o crack, o que nós fizede de refino.
mos com as unidades de crack da PETROBRÃS. E aqui
dem de 40 mil toneladas por mêS, ou seja, 500 mil tonel_a_-

PROGRAMA DE CRAQUEAMENTO
DE CARGAS PESADAS

-o progriiiná de craqueamento de cargas pesadas é frutO de experiências feitas, tanto em nosso parque industrial, como em nosso Centro de Pesquisas. Foi uma solução encontrada para transformar parte do óleo combustívd eXCedente em produtos mais escassos e nobres,
como óleo díesel e GLP (fig. 22).
-EsSe_ programa rem sído possível, graças a uma série de
medidas tomadas, com relação às nossas unidades de
cráqueamento catalítico (FCC), que incluem: mudanças
nas condições operucionaís, projetas e execução de modificações ·mecânicas, escolha de catalisador adequado e
sdeção de tipos de resíduos convenientes ao craqueamento.

TRANSFORMA PRODUTOS EXCEDENTES EM PRODUTOS QUE
FALTAM NO MERCADO, ATRAVÉS DE CRAQUEAMENTO CATAlÍTICO
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Tivemos um aumento de receita, a nível de País, da ormação, 50 mil barris por dia, que fizemos nessas unidadt;.
Nós temos uma capacidade de refino da ordem de25%
dem de 670 mil dólares por dia, issó é qualquer coisa da
de Crack, ela sCria equivalente a um gasto aproximado de
aproxim~damente da nossa capacidade total dç processumcnto de petróleo. E não s.ão muitos pafses que disordem de 250 a 300 milhões de_ dólares d~ diferença no fi~
250 rriilhões de dólares, seria isso que o Brasil teria de
gastur, se tivesse -que colocar ou construir plantas adena! do uno entre produzir combustível e produzir destiht~
põem di~o. talvez os Estados Uni<i_os um pouco mais-;
quadas para fazer esse trabalho, que foi feito nessas unicorno eu disse, o nosso camínho foi -o caminho america~
do.
dades.
no, a Europa não dispõe, o Japão não dispõe, o Brasil
Vale a pena anunciarmos aqui um dado interessante:
Considerando o atual estágio do programa nas diver~
dispõe de uma capacidade de craqueamento bastante
sas unidades de craqueamento (li), temos, como mostra
grande, e essa capacidade foi cons~ruída dentro da filoexiste tecnologia disponível para trãn$forri1ar resíduo
sofia de que o País estaria demandand_o _cada vez mais
ncss~.produtos, essa tecnologia para fazer essa transfor~
a. figura ?3, um ganho diúriO de cerca deUS$ 670,000.00.
gasolina.
Essa unidade de crack catalítico,_ a conc_epÇão básica
dela é para produzir gasolina. Ela foi desenvolvida tecnologicamente para produzir gasolina, e por isso nós a
instalamos no Brasil. O Brasil precisava de unidade que
trunsformusse outros produtos, inclusive o diesel, em ga~
salina. As últimas Unidades de crack da PETROBRÁS
em São José dos C~mpos, por exemplo, forarn conceOi~
das para transformar parcela de diesel em gasolina, por~·
que nós não tínhamos consumo de diesel, nós tínhamos
consumo de gasolina e cada vez maior. Então, _na con~
cepçào da unidade, uma das origens da_ carga dessa uni~
dade seria o_ diesel que estaria sobrando no mercado, e
CRAQUEAMENTO OE CARGAS PESADAS ( PROCRAPl
esse diesel deveria ser transformado ~m gasolina nessa
unidade. O que aconteceu depois de 1973? O __ m~_rça.Q.o
começou a pedir diesel: e seria muita estupidez da nossa
parte botarmos diç:sel nessas unidades para produzir ga~
PAOOUÇÃO
salina, então nós pegamos o diesel e entregamos ao mer~
lo3BPO(T]
cada~ em conseqUência as nossas unidades de crack fica~
rum sem carga.
IOOU /Ta>!
GÁS
(2,311 1;2,90) (o,!l9) 108,68
Então, qual foi o desafio nosso? O que n6s podemos
RESDUO .
fa:ter com a capacidade das nossas unidades de erack,
!5cl000BPC
que originalmente foram concebidas para processar die64,39
61,60 S4po 2,40
GLJ>
sel, o que nós poderemos botar no lugar do diesel para
produzir outras frações que fossem mais interessantes,
77,00 09,90 12.,90 4:38,2.0
GASOt.JNA
GLP, eventualmente até mais gasolina,' porque tem valor
grundc no mercado internacional? NÇ!s que n~o_ queda~
mos produzir diCSct, agora passamos a ser altamente fn~
72,SO 94;!0 21,60 769,32.
O.CIESEL.
teressados em produ:.dr diesel. Então, esse espàço das
nossas unidades de crack. que se tornou ocioso_depois da
17,60 27,00 9,40 ~.oo
crise de 1973 e 1978, n6s idealizamos uma experiência:
muito interessante, que foi botar combustível pafa ser
craqucado nessas unidades. Nós tínhamos excesso de
(1,7!5} (4,04 (2,29) -22.9,00
óleo combustível, então o desejo seria usar o espaço que
apareceu disponível, porque não estão mais crãqueaildo
GASÓLEO
diesel, vou botar óleo combustível, e vou ver se consigo
220.000 BP!l
SOMA 1.424,!59
produzir desse combustível, que eu não quero, que tenho
em excesso, gasolina, GLP e o próprio diesel.
~·,oo
VALOR CARGA
.2.00U$1TON
Nós fizemos algumas expcriêticiaS no--Centro Qe Pes~
669,&3
A
quisa, em algumas unidades da PETROBRÁS, e verifi~
camas que determinados tipos de petróleo, com determi~
nadas características, têm algumas frações, se não tiver
alguns componentes inadequados, que devidamente uti~
li:mdos nessas unidades de crack, têm um comportamento quase que se gasóleo fosse. E foi exatamente isso _que
nós fiZemos._ A transparência seguinte mostra isso. Real~
mente foi um resultado f<\,ntástico, isso trouxe Uníá eco~
nomia para o País, que eu diria que -é de maiS de 500 mt:
lhàes de dólares por ano, porque nós conseguimos trans~
forniar 50 mil barris por dia. Essas unidades de crack
originalmente con_s_u_miam 220 mil barris por dia de uma
fraçã_o que era gasóleo, na medida em que nós ilão podemos mais adicionar o diesel nessas unidades, ficou com
A par disso, passando~se à transparência seguinte, o
quefcito, em princípio tem o dobro do valor no merc~do
espaço c nós botamos 50 mil barris por dia, que es{á indl-outro programa que tivemos, como jã foi mencioriado,
mundial de um resíduo, no caso óleo combustível. En~
. cada, de um resíduo, que ê aquele produto que ninguém
tão, t9da ve~_ q uc se desloca 1% de um resíduo para um
de: redução de resíduo, é uma experiência muito inte-res.:.
mais queria saber dele, que nós queríamo& acabar com
santc que envolveu aspectos profundos de alteração de
destilado, estamos agregando ao produto o dobro do seu
ele. E com as transform_a_çõcs feitas nessas Unidades, e
valor.
equipamentos na úrea de Lec.nologiu, e aqui mostramos a
não foram transformações pequenas, cu diria que as
situação anterior comparada à atual. Conseguimos redu~
PROGRAMA OE MINIMIZAÇÃO DE RESIDUO
transformações foram nãO só de natureza tecnológica,
z.ir a produção de resíduos de 53% para 43%, quase I0%
DE vAcuo
mas também até, no que diz respeito a alterações nas
de redução de resíduo. Feita esta ~omparação, ei"ttre an·
unidades. Nós tivemos que mud~r a concepção de ope_tcs e depois, verificamos o que equivale, em termos de reComo o nome está indicando, este programa tem
ração dessas unidades.
- ~_d_y__r..:à---º-º--~ produção, de um produto que não desejávacomo finalidade a diminuição da produção de resíduo de
mos, simplesmente com modificações
natureza técnivácuo, o que resultará numa menor produção de óleo
Os nossos técnicos, os nossos hmens, os nossos opera~
ca.
combustível. Isto tem sido passivei graças a uma série de
dores, tiveram que se adaptar a essa nova condição, que
Aqui existe uma transparência que mostra uma refina~
modifie<tçõcs efctuadas no sistema de destilação a _vácuo
é umu condição substunciulmcnte dife_n:_nte. Só para que
ria~da e-mpresa, a Refinaria do Paraná, qual foi esse retenham uma idéia, nóS- ti\lf:fnõs que trocar a superinten~
das refinarias.
sultado; mostra uma situação de produção de todos os
As vantagens deste programa estão evidenciadas_n_a_fidência de qunse t6das as refinarias, para introduzir na
rrodutos antes e depois de introdução desse programa.
gura 24, onde aparecem as produções~ dõs sistemas de vá~
mente desses novos superinte-ndentes o que nós estáva~
Mostra como foi fc::lto o up grade, nós aumentamos a
mos querendo fazer, para eles não se amarrarem às si~
cuo nas duas situa<,;àcs limites. Obteve-se um ligeiro auprodução de GLP, de gasolina, de óleo Diesel e diminuimento na produção de gasóleo teve, que podenl ser in~
tuaçàes originais, porque é muito difícil mudar a mente
mos a produção de óleo combustível. Quer dizer, todos
de uma pessoa que está viciada com determinada coisa.
cmporado uo Diesel e um substancial aumento de ga~
os
produtt)S
qUe
foram
aumentados
sãO
produção
deva~
l::ntüo, novns idéias, novas pessoas. Foi basicamente este
sôko pesado, o que s.ignifica aumento na carga do era~
lor associado muito maior.- Só pum (j_ue V. Ex~s tenham
o principio utilizado nessa área e o resultado está aí indi·
qucamcnto catafítk:o (produção de Diesel, gasolina e
unúi idéia, o destilado, sçja gasolltfã.~ Diesel, seja g_ás licudo.
Gt.P).
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Fig .24
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Resu!La daí, como efeito principal, uma redução na_
produção de resíduo de vácuo de_ cerca de 4%, em relação
ao petróleo.
Outro efeito deste programa é o ;esultado obtido nas
unidades de desasfaltação a propano com as modifi~

RESÍDUO DE ~CUO 53,5%
( RV)
(23)

44,3%
(19)

c;,~çõ_es nas condições operacionais das mesmas.
---Ã ligura 25 ilustra ~ma comp:tração entre os rendi·
mcntos obtidos rta. REPAR (Refinaria Presidente Ge-

túlio Vargas- Araucária) após os efeitos das referidas
i'nãdilicações.
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Também aqui, na transparência, é mostrado, a nível
de novas unidades, o que a PETROBRÃS anda fazendo
nessa área.
Fizemos, evidentemente, uma série de melhorias, praticamente em todas as refinarias da companhia, procurando ajustar o parque de refino da PETROBRÃS a
uma situação futura, porque essa situação estâ em constante mudança; estamos procurando acompanhar e ajustar essas· unfdades; algumas jâ em operação, outras em
montagem e outras ainda em projeto.
Gostaria também de falar sobre uma ãrea que a PETROBRÂS tem tido muita preocupação, que é a ãrea de
qualidade. É evidente que, na medida em que essas coisas todas são feitas.- não se faz nada na vida impunemente - temos tido a preocupação de, na medida do
possível, procurarmos entregar o melhor produto para o
usuário, para o.consumidor. E uma ãrea Que tem gerado,
de certa forma, alguma reclamação- somos modestos e
conscientes em saber que, na maioria das vezes ou boa
parte das vezes, a reclamção procede- é que na ãrea do
diesel, o produto que a PETROBRÁS tem entregue ao
mercado, eventualmente, não tem atendido adequadamente ao mercado ~não é muito difícil explicar.por quê.
Realmente para atender ao montante de diesel que o
País demanda, fizemos tal ordem de modificação que seria necessário que o consumidor de diesel estivesse muito
a par das características desse produto, de forma tal que
ele tivesse um comportamento idêntico ao diesel que! ele
originalmente consumia. Mencionei que algumas providências que tomamos, na época, foram exatamente no
sentido de ilustrar o usuário da necessidade de se adaptar
à nova condição, não Só de manuseio mas, também, do
uso do produto, porque o produto não é exatamente
idêntico- digo idêntico no que tange a certas características ao que originalmente tinha - e necessariamente
nem todo usuário está perfeitamente a par dessas operações. Então, eventualmente, ele não dá um tratamento
adequado ao manuseio do produto e se este sofre alguma
transformação, ele_ fica pensando que o produto está
pior. Assim é que; em fUnção disso, temos tido a preocupação de, na medida -do possível, procurarmos levar ao
_consUmidor um produto que seja tãO ou mais próximo
do que era originalmente o- produto que ele consumia.
A empresa tem investido um pouco nessa ãrea ou pretende investir Um pouco. E nosso objetívo dentro de
dois, três ou quatro anos, no máximo, entregarmos um
produto independente do manuseio que o usuário faça,
que ele tenha características imutáveis ao longo do tempo, de forma tal que ele seja exatamente idêntico ao original. O produto, na forma que é entregue hoje, se não
for, insiSto, manuseado adequadamente. ao longo do
tempo, pode sofrer um processo de transformação, de tal
forma que o resultado pode ser não exatamente aquilo
que se deseja.
Então, essa tem sido uma preocupação e, dentro dessa
linha, ao lado de melhoria de tratamento para adequar o
produto à sua característica, também estamos tentando
lançar alguns produtos novos no mercado, de forma tal
que atenda a essa faixa. Por exemplo, o caso do diesel: a
PETROBRÁS, em trabalho com o Conselho Nacional
do Petróleo, procurou criar um novo tipo de diesel. Que
objelivo é esse? t o segui"nte; na maiori:i dos países, não
existe só um tipo de die.:;;et, porque tem diesel que tem
que ter característica para uso, por exemplo, diesel para
motor de caminhão e o diesel que vai ser consumido no
motor estacionário, ou o diesel que vai ser consumido
numa caldeira ou o diesel que vai ser consumido num determinado equipamento, assim também para motores
pesados, de maneira geral.
Então, quando .se faz um diesel para atender uma melhor condição, seguramente estamos utilizando um diesel
supervalorizado, não há necessidade daqu'ele tipo de diesel que poderia ser um tipo inférior. O que os países fazem é criar alguns tipos especiais de diesel para determinados tipos de uso, e via de regra, esse tipo tem preço diferenciado.
-·
Também, paralelamente, aqui queriam fazer a mesma
coisa: lançar um tipo de diesel para determinado uso
com preço mais barato, de forma tal que o País ganhasse
e que o usuário também tivesse o seu benefício, que tivesse também uma t!-COnomia ao utilizar um produto mais
barato, mas que atendesse ao seu fim. Nessa linha de
ação, a PETROBRÃS -propôs c está sendo testado um
diesel chamado "b", que é mais pesado e, evidentemente,
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na medida cm que conseguirmos infrodu:úr no mercado
esse tipo de produto, é como se fracionássemos o con~u-_
midor de óleo diesel cm dois consumidores bâsicos: _Q
universal, que é o consumidor de dit!sel para caminhão e
o que não tenha necessidade daquela característica do
consumidor dO_ caminhão. ConseqUência: poderemos
produzir mais diesel para Caminhão e de melhor qual_idadc, esse consumidor especial terá um diesel mais barato,
e o Pais saíiá ganhando. ~ssa a linha de ação que estamos seguindo na área de qualidade, procurando íntroduzir novos produtos.
O SR. PR_I:;:SIDI;~TE (João_Calmon)- A Presidência ie'in üimlConsulta a formular a V. s~: a sua excelente
exposição foi inrciada uno horas e 15 minutos e, como
sua palestra já se estendeu por mais de uma hora, indago
de V. S• se seria posSível abreviar a parte expositivã, a
fim de que a CPI possa ter mais tempõ Pãra o debate, já
que nós aqui, no Senado, estamos em fase de esforço

concentrado c_ devemos comparecer ao plenário do Senado.
Seria p;ssível abreviar a parte ex positiva? V. S; teria
até mais de~ minutos para concluir. Nós, então, iniciare..
mos os debates.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO nào.

Pois

O SR. PRESIDENTE {JoUo Calmon)- Muito o9r_igndo a V. S•

Novembro de 1985

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Então,
existe realmente, claro que está disponível, eu vou deixar
com a Com is são este relato; existe aqui uma série de
programas nessa ãrea de qualidade de produtos em que
todos eles são feitos dentro daquele objetivo básico, produzir mais sem complicar a vida do consumidor, sem in~
vestir e o País lucrar. Esse programa existe na área do
lubrificailte, na área do GLP, e na área do 'asfalto.
Na área do asfalto o problema é fantástico a nível do
País, a PETROBRÁS pretende lançar um tipo de asfalto
mais durâvel, em que seguramente o Brasil gastaria muito menos que gasta hoje na área de manutenção das estradas. Nós fizemos uma avaliação junto ao DNER, a
uma certa altura, se fosse implementado adequadamen~
te. o Brasil poderia economizar mais de um trilhão de
cruzeiros por ano em matéria de manutenção de estradas, adotando um asfalto que fosse mais resistente, mais
durável e seria um benefício para todo mundo. Mas, de
qualquer maneira, isso é uma área bastante ampla, exigiria, vamos dizer assim, um tempo maior em outra
oportunidade.
Eu mencionaria também, como sou responsável pela
área tecnológica, que, em todos esses trabalhos, nós utilizamos desmesuradamente o Centro de PC$quisa da PETROBRÁS. Tem aqui também uma série de dados do
Centro de Pesquisa, do tipo de investimento, do tipo de
que se gasta no Centro de Pesquisa, quais são os oQjetivos do Centro de Pesquisa, quais são as prioridades básicas do Centro de Pesquisa, enfim nós temos aqui uma
série de dados, que podem atender à curiosidade da Cow
missão Parlamentar de Inquérito sobre a atividade da
PETROBRÃS. Está aqui o Dr. Franklin, Superintendente do Centro de Pesquisa que, eventualmente, se
houver algum questionamento mais específico, ele poderá responder.
Eu também sou_ responsável pela área de comércio in_ternacional da empresa, a INTERBRÃS, que também é
uma tremenda área de enfoque, vamos dizer assim, c de
foco por parte de várias camadas da sociedade brasileira.
Ela tem prestado uma grande contribuição para esse
País. Eu trabalhei no comércio mundial 1 mas de dez
•mos, e tenho convicção disso. O Brasil hoje estaria
numa outra situação, se não tivesse uma empresa como
a INTERBRÁS. O apoio que ela tem dado ao desenvolvimento. do~ comércio internacional brasileiro, possibilitando congregar a área de petróleo é um grande negócio
para o País. As operações de counter trading que tem
sido feitas_ com os países produtores de petróleo permitem que· o Brasil exporte uma série de produtos manufaturados que. seguramente, não conseguiria exportar, se
não tivesse uma empresa, ou uma conjugação de interesses dessa ordern. Então é uma empresa que, sem dúvida,
realmente tem o seu lugar. Também estã aqui o Vice..
Presidente da INTERBRÁS, de forma que poderã dar
os esclareçimentos na medida da especifícidade da per,_ · ,.. _
gunta.
-· Só para ilustrar, as vendas da INTERBRÁS, no ano
passado, para o exterior foram da ordem de três bilhões
de dólares. A INTERBRÁS é, de longe, o maior-exportador das tradings brasileiras. Ela representa mais de
40% das tradings brasileiras em termos de exportação e,
no comi!rdo internacional do Brasil, ela representa mais
de 10% das exportações totais brasileiras efetuadas. Exw
porta uma gama de produtos altamente interessantes
para o País e, na medida da oportunidade, também nós
estaremos aqui disponíveis para perguntas.
Desculpe, Sr. Presidente, a extensão mas, realmente, é
uma área tão intere:;sante. Eu procurei tornar a e-xposição menos técnica possfvel para maior alcance a todos;
e eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que seria necessário nessa área ou, eventualmente, em
outras áreas da empresa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Muito obrig~_QQ_a

v..

~·

Pois

TenhO-O Prazer de conC-eder a palavra ao nobre Senador Severo Gomes, Relator desta CPT e, em seguida, ao
Deputado Mário Lima.

O SR. PRESIDENTE (Joi:ío Calmon)- Muito obri-

O SR. SEVERO GOMES --Sr. Diretor, Dr. Armando Guedes. o Sr. nos trouxe uma massa de informações

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO nüo.

g<!Jl) a

v.

s~
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extremamente rica, que certamente ilustrará os traba-

lhos dessa CPL Eu tenho algumas qçestões a colocar, a
primeira delas é a seguinte: Na página treze, figura dez,

nós temos um quadro que mostra a produção e a demanda de nafta. Em determinadQs _momentos, nós te-

mos uma demanda bem maior do que a produção interna. Vamos pegar uma data, por exemplo, 1983; qual foi
o preço da nafta ímportad~a e por que preço essa narta
foi vendida à indústria-que utilizava essa matéria-prima?
v. s• tem esses elementos?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO~ Veja Se·
nadar Severo Gomes. evidentemente eu não posso estahelecer a precisão dos elementos, mas eu tenho dados
hásicos. para o que V. Ex~ deseja. b o segui~te: em de~
terminadas épocas o Brasil importou nafta, inclusive
continua, algumas vezes, importando, E vale aqui dizer
o seguinte: a importação de nafta tem uma característiCa
que, muitas vezes, é complementar, e essa importação
nec_essaríamente não mostra que nós tivemos falta de
nafta na época. É quase que um ajustarrien-to do parque
de refino nosso, nacional, a uma necessidade externa.
Pot exemplo: a Arábia Saudita é um grande exportador
de_ nafta no mercado mundial, porque ela produz, ela
tem refinarias no Golfo Pérsico de grande porte e que
produz uma gama de produtos inclusive naftas. Então, a
Arábia Saudita, em determinadas épocas, por dificuldade de colocação no mercado, ela força essa colocação.
Ela vincula a colocação de nafta à venda de petróleo.
Então. em muitas oca.siões, o Brasil foi obrigado a comrrar nafta da Arábia Saudita, pai-a conseguir comprar
petróleo da própria Arábia Saudita. A nafta que a Arábia Saudita vende tem um preço tabelado. Ela tem uma
certa gama, três ou quatro tipos de nana que ela produz,
e são preços de listas. Então eu diria que, prímeiro, respondendo a uma parcela da sua pergunta, a importação
des.o;;a nafta era obrigatória, nós não tínhamos opção;
para adquirir um certo volume de petróleo, nós éramos
obrigados a comprar um certo volume de nafta. Mas, recentemente inclusive, só para exemplificar o que eu estou dizendo. ela fez issO também na área de gás liquefeito. Ela construiu grandes instalações de processamento
de gás, porque até então ela queimava todo o gás que
produzia. Recentemente ela investiu muitO ria ârea de
gás. e_stá píoduzindo um grande volume de gás liquefeito. então ela obrigou os patses que compram petróleo na
Arábia Saudita, a comprar algum volume de gâs liquefeito. Esse é um procedimento natural da Arábia Saudita. Quanto aos preços da nafta e muitO fácil V. Ex• verificar. porque a PETROBRÃS a importou como matéria
prima: essa nafta entrava num pool de importação de
matéria-prima, e, t!videntementemente, isso compunha
o preço global de todas as matérias-primas que a PETROBRÃS importava para efeit_o de formulação da estrutura de preço do CNP, depois de distributa esses
preços. segundo os preços derivados. Seguramente o
preço dessa nafta é muito parelho com o preço de petróleo. Eü não tenho condições de dizer para o Sr. o
preço cex.a_t_o. Mas o Sr. toma, grosseiramente, como
preço do petróleo.
O SR. SEVERO GOMES - __De qualquer maneira,
Sr. Diretor. Como havía uma -demanda maior do que a
produção, na verdade tínhamos nós necessidade de importar.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Era con·
veniente.
O SR. SEVERO GOMES obrigação tão forçada, não é~

Então, não era uma

OSR. ARMANDO GUEDES COELHO- Mas, ve.
ja, Senador, o que nós fizemos aqui foi o seguinte:-ni::sseparticular, quando V. Ex' coloc.a a produção, porque eu
adequo a produção à _demanda. O -sr. tinha que importar alguma coisa ou diminuir a produção, deslocava a
produção da nafta para outro subproduto. Quer -dizer,
isso dentro da refinaria sempre dá para fazer.
O SR". SEVERO GOMES- Qe qualquer maneira o
Sr. poderia, depois, mandar à Comissão os dados exatos
com relação ao preço de compra da nafta e o preço de
venda para a indústria petroquímica ..

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Esse

dado é disponível..
O SR. SEVERO GOMES- ... para o ano de 83, para
que possamos ter uma visã_o tnais clara disso.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Grossei·
ramente essa nafta deve estar na faixa de 24 a 28 dóleres
por barril aproximadamente.
O SR. SEVERO GOMES petroquímica a que valor?

E vendida à_ indúStria

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Segura·
mente mais baixo.

O SR. SEVERO GOMES -

Como?

O SR. ARf,{ÃNDO GUEDES COELHO~ Segura·
mente. mais baixo, porque o preço da indústria petroquímica _é tabelado. Eu não recordo hoje exatamente. Cid,
você tem aí o preço da nafta para a indústria petroquímica? Se eu não me erlgimo é 580 cruzeiros por litro.
O SR. CID RODRIGUES -

Cr$ 630,00.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Então,
seg_urdmente é mais baixo o preço da nafta para a indústria petroquímica.
O SR. SEVERO GOMES- Isto dá quantos dólares?

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - O-Sr.
pode far.er uma conta, Senador: CrS 630,00 dividido pelos dólares de hoje ... tem alguém com uma máquina de
calcular aí?
O SR. CID RODRIGUES- Ela deveria estar a 90%
do preço do óleo bruto.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- O Sena·
dor está querendo saber o preço que nós vendemos a
nafta à petroquímica. Então é pegar esses 630 cruzeiros
e transformá-los em dólar por barril. Quem tiver uma
máquina de calcular é só dividir pelo valor do dólar e
passar para barril. multiplicar pelos I 59 litrOs Por barril.
Mas seguramente, Senador, é mais baixo.
O SR. SEVERO GOMES- A segunda questão -diz
rcsrcito ...
O SR. _PRESIDENTE (João Calmon)- Nobre Relator, eu gostaria de aproveitar a oportunidade apenas
pa.r'a encaixar uma pergunta sobre o tema que V. Ex~ focalizou com tanta objetividade.
Sr. Armando Coelho, um dos mais admiráveisjornalisas deste País pela sua objetividade, pelo seu patrioHsmo. pela sua permanente preocupação em defender os
interesses do País, publicou recentemente na Folha de S.
Paulo, no dia 19 do corrente, já depois do depoimento
dO Ministfo -Hélio Beltrão, um artigo em que ele- faz
uma grave-acusação e não pela primeira vez. À certa alflii'If. ele declara no seu comentário: •• ... afinal a PETROBRÁS confirma oficialmente, através do depoimento do PreSidente Hélio Beltrão, o que dissemos aqui
durante esses anos todos: a indústria petroquímica esta=
va-recehe-lfdo subsídios anuais superiores a l bilhão de
dólareS". Adiante o jornalista Rui Lopes diz: " ... -Só
com a nafta, com a utilização de uma linguagem pretensamente técnica, a nota escamoteia um desconto da ar~
dcm de 60 dólares por tonelada ... ". Adiante: •• ... Tendo
cm vista o nível de consumo, essa pequena imprecisão
vocabular - que é para esta nota da PETROBRÁS e.~c0i1de um subsídio de 750 milhões de dólares".
-Mais adi_ante, ele faz es_sa afirmação, qile é extremamente grave partindo de quem parte. É a própria imag<;m da pessoa objetiva, imparcial, isenta.
"Embora a PETROBRÀS compre petróleo em-dólar,
repassa oS deriVados em cruzeiros, o cálculo do subsído
pfCcisa ser feítci sObre o valor médio da nafta entre dois
aumentoS~ O resultado apontará seguramente uma imptlrt;incia muito suPerior a T bilhão de dólares anuais",
E termin-a corri um desafio, que ê dirigido a todos nós
pa-rlamentares ... Agora,eu quero ver quem-tem coragem
de mc:-.er nisso, por causa dos nomes e··dos valores envolvido~."

Eu-creio que essa é uma oportunidade ex._c_epcional, a
___ primeira que se nos apresenta depois do depoimento do
Prcsdente da PETROBRÃS, para V. S• nos prestar os
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esdarecimcnto_s sobre esta grave acusação do jornalista
Rui Lopes. Porque só ela justificaria a Criação _de uma
CPI para tratar exclusivamente desse assunto. Desculpeme a intromissão. mas apenas para.,.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO

~_Olha,

Se_na_Q.or e_Prçsidente_ da ComisSão, essa é uma ãrea realmente interessante. Eu fuí Presidente da PETROQUISA
pOT três anos. Trabalhei no comércio de petróleo por
mais de 15 anos da minha vida. Então, realmente, eu me
julgo em condições de fazer uma avaliação razoável do
que_ s~ passa nessa área. E existe, _eu diria, muita mistificação, muita confusã_o_em torno desse assunto no Brasil.
E valeria a_ pena colocar alguns pontos aqui para que
nós meditáss"emos; se nós e os Srs. evidentemente como
legisladores, colo_cando a preocupação com toda a razão
Como o Sr. estã Colocando: será que nós não estamos
dando_ be.nefíçios'dC$":'-_~urados a um segmento desse?
Então começaria colocando para o Sr. o seguinte: primeiro, a indústria _petroqufmica, em qualquer lugar do
mundo, não_ ê uma indú~t_ria isolada. OutrO dia, houve
um depo-imento aqui no Brasil até muitO interessante,
do Presidente da Dow Chemical, que é um dos maiores
~oryglomerados de__empresa qutmica no mundo, particularmente petroquímiCa ..
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Muito nosso
por sin~l.

conhecid~,

O SR. ARMANDO GUEDES

COELHO~

Exata·-

mente. Trabalhou no Brasil muitos anos. Ele fez uma
afirmação, que eU apoio e com a qual concordo em
100%, -porqüe eu Conheço oS dois lados da história. Ele
disse que, no futuro, não vai sobreviver a indústria petroquímica que não ·estiver embaixo de um guardachuva de uma indústria de petróleo, A afirmação dele ê
da mais alta valia. E is-so vem corroborar Uma tese, que é
da época do Rockfeller. Rockfeller, quando introduziu
a indústria de petróleo no mundo, ele foi praticamente o
introdutor ou criador do grande conglomerado de indústria de petróleo _nos _Estados Unidos. De um lado, os
american-os, o grupo dele de Ney Jersey e, do outro lado,
a Shell na Europa. O Rockfeller introduziu a indústria
do petróleo integrada. O Sr. se recorda que o Rockfeller
tinha o que se chama do poço ao posto. Ele fazia áesde a
perfuração, o transporte, o refino, a distribuição e a industrialização. Porque ele defendia a tese, que foi a que
prevaleceu finalmente, de que ele alocaria as vantagens
dos segmentos onde fosse mais conveniente na época.
Inclusive, dentro da filosofia que ele defendia, que era
no caso a filosOfia da mu[tinacicinal, e com isso ele se defendia de eventualmente de algum país que quisesse fazer alguma coisa isolada. Se algum país iritfoduzisse na
refinação, ele tirava o valor da refinação e botava no
transporte. Se alguéiTI fíiesse uma g-rande frota, ele tirava do transporte e botava no produto acabado. Então
ele tinha uma flexibilidade.
Veja o que os árabes fizeram agora. Os árabes tifil.ram
de todo mundo e botaram na produção. Então, o Sr. repare Corria o conglomerado de petróleo no mundo foi
evoluindo. Ele procurou sempre alocar os recursos de
acordo com a conveniência do segmento que estava dando mais dinheiro. Hoje, por acaso, é a área de produção_.
No passado não foi. Por que é a ãrea de produção? Porque aquele que detêm o controle do grande volume de
petróleo comercializado no mundo estâ com essa área
na mão. Então, hoje, o grande parque está na área de
produção. A tese do Rockfeller era píocurar alocar, vamos dizer assim, a grande vantagem do segmento da indústria de petróleo, onde ele tivesse o controle.
Pois bem, então como é que vem a indústria petroquímica nesse negócio.
Aí vem a colocação do Presidente da Dow Chemical,
que diz exritamente isso: "A indústria petroquímica que
nào estiver agregada a uma indústria de petróleo ela não
vai sobreviver". E não vai sobreviver mesmo. Porque a
relação de capital, que ela tem que investir com o preço
da matéria-prima e com O produto que ela vai vender,
ela não tem condições, Então, como é que funciona-a indústria petroquímica no mundo? O Sr. 'vai à Europa,
Roterdã. As grandes companhias de petróleo no mundo
têm as suas grandes refinarias em Roterdã, que detém
talvez uns 20% ou 30% da capacidade de refino que está
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na Europa. Ao lado de cada_refinaria que existe em Roterdã, seja da BP, seja da Shell, seja da Essa, seja da Texaco, seja da ELF fran"cesa, etC. existe uma petroquímica. Então, lá o produto sai da refinaria para a petroquímica. Qual é o preço que a petroquímica da Shell, a petroquímica da Texaco, a petroquímica da BP etc, qual ê
o preço que essa petroqu{mica paga para a refinaria-mãe
que está do lado? Niriguém sabe. O Sr. vai pi'Ocurar o
preço de nafia em Roterdã, é narta para todos o_s_usos,
menos para a petroquímica. A nafta, que V. Ext.compra
em Roterdã. não tem nenhuma indústria petroquímica
que vá usar esta nafta porque ela quebra. Ela _não consegue operar com aquele preço, o preço que ela consegue
operarê o preço que· -a sua mãe, a sua holding entrega
para ela e que ninguém o -sabe. Esse-preço não~. claro,
aberto a ninguém. Pois bem, isso é o que se pã.Ssâ na eu:.
ropa. No Japão, idem, os grandes conglomerados japoneses, Mitsubishi, Mitsui, enfim, aS grandes empresas
japonesas ..

Ex' fol o c~so de São Paulo, da Petroquímica União,
que antes de completar a unidade, eles não tinham mais
dinheirÕ, o Estado teve que tomar conta dO empreendimento.
Isso, sem dúvida, se reproduziu em todas as áreas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que essas empresas se
instalaram sem capital, isso é um fato rC:illmente, foi
com capital do Estado, atravês de financiamento da SUDE~~. financJamentos do BNDE.
O SR. PRESIDENTE (João Càlmon) -Quais foram
os critérios utilizados?

O SR. ARMÁNDO GUEDES COELHO- Bom, eu
não fui governo na época, não tenho condições de afirmar, mas foram critérios, sei-lã quaisl mas que definiram que teriam que ter condições adequadas de finan~
ciumento para essas emptésas, para que elas pudessem
sobreviver dentro de um sistema daquele tipo, que é um
s[stema alt-ªm(!nte competitivo, aí já não é mais estatal, é
totalmente privado, quer dizer, se instala empresas de
polietileno, de polipropileno e pvc e, enfim, o Governo
teve a preocupaçãoi de procurar não permitir à instalação de capacidade maior do que aquela que o mercado
comportava, de forma tal que não houvesse competição
desastrosa para o empreendimento, porque ele jã estava
sendo feito sem capital - imagine se fosse ainda brigar
-procurou garantir preços. O CIP procurou- V. Ex•
vai ver como é que o CIP formulou isso- ·o CIP formu"la, considerando os investimentos feitos, a rentabilidade
necessária do investimento, enfim, dentro de uma siste-perm·ae á empresa fazer um certo ganho
-ffiática tal
de poder se _tornar um conglomerado. Aí tem um aspecto, Senador, que valeria a pena mencionar, eu tenho vi·
vência interna e externa para afirina·r iSso; eu dirla o seguinte: o Brasil, para vir a ter grupos privados- eu não
entro no mérito, como o Senhor disse, quais foram os
critérios que permitiram que os grupos originais foram
privilegiados, eu não entro nem no mérito.

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Mas V. S•
está falando de países em que não hã monopólio estatal
como no Brasil. V. s~ se referiu. a um guarda-chuva _que
a indústria de petróleo tem que abrir para proteger a petroquímica: v. s• falou em termos de empresas multinacionãis em países capitalistas, que-não têm monopólio
estatal. Agora, no Brasil, que critérios teriam sido usados para escolher os privilegiados que caíram sob a proteção do guarda-chuva aberto pela PETROBRÃS?

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Eu vou
chegar lá. Estou procurando dar uma visão global para
depois chegar na área específica. Então, no Japão é uma
coisa, as empresas japonesas fambém trabalham num
esquema desse tipo, quer dizer, não existe uma companhia petroquímica que compra nafta para fazer" petro~
química. Na Alemenha, idem, as Hoechst, a Bayer, está
tudo vinculado à área de petróleo. Nos Estados Unidos,
a petroquímica não é de nafta, nos Estados Unidos a petroquímica é de gás, como é, por exemplo, nos países
árabes. Então, vamos dizer assim, o gás americano é baratíssimo, o gás, nos Estados Unidos,.é muito barato, é
muito mais barato que a nossa nafta.
Então, como é que a coisa foi montada no Brasil? Evidentemente, o Brasil não tinha indústria petroquímica
nenhuma. A primeira vez que se tentou fazer uma indústria petroquímica aqui fOi a Petroquímica União, em
São Paulo, grupo privado, eles não conseguiram completar nem a parte de instalação do equipamento, porque é uma indústria de investimento muito assado. Sópara se ter uma idéia, o último investimento que foi feito
nesta área, que foi o COPESUL, o COnjunto Petroquímico do Sul, o investimento do__ conjunto Petroquimico
do SuLfoi de 900 milhões de dólares. Quer diz:er, não
tem grupo privado no Brasil, por razões quaisquer que a
gente pode especular, mas que não interessa aqui no
caso entrâ.r nesse detalhe, que teria consistência para fazer uma coisa dessa ordem. Então, evidentemente, o Estado fez as Centrais.
A primeira tentãtiva- de privatização das Centrais, foi
fel ia nã:-COPET:"JE, na Bahia, em que se procuroujuntãr
as empresas de segunda geração, e procurar torná-las
sócias da Central, de forma tal a permitir um crescimento paulatino, mas cadenciado, mais constante, de forma
tal que, amanhã, nós viéssemos a ter grupos industriais
no Brasil que tivessem significado económico, forte.
Dentro dessa colocação, vale aqui também a menção
de que as unidades _de_ segunda geração também são
grandes para o porte brasileiro. Qualquer unidade de segunda geração na área petroquímica, Senador, 100 milhões de dólares2 100 milhões de_ dólares para fora. Que
grupo no Brasil tem condições de investirEntão, a indústria petroquímica no Brasil foi feita ·com o Estado, o_ dinheiro foi do Estado. Na Bahia e em outras áreas foi financiamento do Governo através do BNDE, através da
SUO EN E, etc._ em esquemas que V. Ex' pode questionar mas que tiveram, evidentemente, condições bastante
facilitadas para que isso fosse feito, e não poderia ser de
outra forma, porque não há condições de se formar capitais, no prazo e no horizonte que se desejava, fazendo
com que os-particulares investissem aquele capital de
que eles dispunham, porque nós não tivemos grupos privados no Brasil de porte. O _exemplo que eu citei para V.

que

-

O SR, PRESIDENTE (João Calmon)-- Eles, agora,
se consideram eSpoliados. Não sei se V. S' viu na revista
Senhor, desta semana, uma enorme matéria, matéria especial aqui: Alquimia dos Eleitos. A matéria espedal:
PETROSSALTO. Não sei se V. s~ leu. A certa altu.ra, a
matéria declara: ..Os empresários (desta área de petroquímica) exigem preços mais baixos". Eles acham que
estão pagando pela nafta um praça muito alto.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Bem,

então deixe só eu completar o raciocfnio para chegar lã
onde V. Ex• deseja. Então, vCja, eu· não tenho dúvidas
em afirmar que se o Brasil não tivesse feito isso não teria
indústria petroquímica,_ isso é um fato, ele é real, ele é
· ~lu_ro, para n:tim el(! _é _ins()fi_smável. O_ que se pode discutrr é se querrl detém O-conTrOle da indúStria petroquímica
tcriá Ou não o direito de ter esse controle na época, mas
que ele seria necessário, eu não teria nenhuma dúvida
em_ afirmar da sua necessidadt; porque é um fato, é uma
rea_lidade;. e_ não s~ _formam conglomer_ado~ financeiros
~>uficíentemTn"te fÕrtes a não ser num esquema desse tipo, e o-~ Brasil infelizmente não tinha.
Pois bem, a nafta entra nesse quadro, Sé-nãdor, mais
ou menos dentro da mesma configuração: se for forne;cido nafta a preço de Roterdã, que não ê, como eu disse, o
destino da nafta petroqufmica p·ara esse fim, os produtos que forem produzidos a partir dessa nafta, seguramente não vão competir com os de lá, porque as naftas a
que eles têm acesso são naftas que também são da m~
ma condição, porque elas são empresas casadas. Então,
aqut no Brasil, teve que ser feita da mesma forma, sob o
risco daquele setor não sobreviver, que ê um setor de investimento pesado, capital intensivo, de uma concorrência brutal externa, muito forte.
_
_ _ _
Nós"tivemoS outra vez uma infeliCidade no Brasil, em
deêOrf~ilCfa d~ o_ mercado n·ão t_er t_ido o_ comp-ortamento
Previsto. Quer dizer, foi feito um pólo petroquímica ho
Sul, dentro de uma confrguração de desenvolvimento
que depois não se comprovou; essa indúS.tria hoje exporta 40% do seu produto para o exterior, ~u seja, em competição com todos aqueles que têm acesso na mesma
condição que eu mencionei para V. Ex•, de empresasmães. Então, tinha que ser dado um tratamento para essas empresas à semelhança dos outros. Eu não tenho ne-
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nhuma dúvida em afirmar que há necessidade de se fazer .
isso sob peri3. -desSe setor não ter condições de sobreviver.
Agora. vale também acrescentar, a nível, vamos dizer
assim, de interesse nacional, que esse setor agrega uma
fábula de re_s_ultados no páis, porque se nós não tivéssemos a indústria petroquímica no Brasil, o que nós estaríamos gastando na importação de petroquímicos seguramente seria igUal à conta-petróleo hoje, porque esse é
produto de valor altamente agregado. Só para V. Ex• ter
uma idéia, V, Ex• sai de uma área industrial de petróleo
na faíxa de 250 dólares por tonelada, quando V. Ex' sai
para uma petrOquímica de ·prímeirã. geração, por excimplo as Centrais Petroquímica, V. Ex• sai para produtos
nurria faix-a-de 350, 400 dólares a tonelada. Quando V.
Ex• sai para a segunda geração, que são os propilenos,
os polietilenos, etc. V. Ex• sai para a faixa de I .000 dólares a to~elada:_ E~ tão. é indústria que agr:f1:a muita coisa, ela é lnuito íinportante para um Páis que queira se
desenvolver. Se nós" tivéSsemos necessidade de importar,
nós estaríamos numa situação desastrosa. Como nós estamos exportando, ela tembém agrega muito em termos
de que é preferível exportar a nafta, via indústria petroquímica, quer dizer, se a PETROBRÃS fosse dona de
tudo, como é a SheU, lá em Roterdã, como são os japoneses, lá no Japão, em vez de nós exportarmos a nafta
como tal, nós exportaríamos para uma indústria petroquímiCa, sem dúvida nenhuma. Então, eu diria para o
senhor o seguinte: o caminho ê esse, eu não tenho nenhuma dúvida de que o caminho é esse, agora a forma
de faier, ar ·que eu acho que pode ser discutido à vonta~
de, agora que o caminho é esse, eu não tenho nenhuma
dúvida, caminho diferente desse nós não conseguiríamos trilhar, sob pena de nós não termosessesetor, que é
muito importante, para a economia nacional. Eu não sei
se respondi, Sr. Senador, o seu questionamento, mas a
min-hã visualização dessa ãrea é esta.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Agradeço ao
Sr. Relator a oportunidade que me deu de fazer essa rápida intervenção.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)--:- Sr. Armando
Coelho, dentro deste mesmo tema, quando o Sr. tem,
como é o caso de Roterdã, as refinarias de-petróleo ou a
indústria petroqUímica ligada às empresas-filhas, lã para
baixo, é uma situação diferente da nossa em que temos a
PETROBRÁS, que é uma empresa estatal e estã subsidiando uma empresa privada, está provocando uma
transferência ..

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Sr. Senador, me permite, a palavra subsídio é altamente perigosa. Tenho participado de alguns desses debates lã fora
e -eles vivem tentando nos pegar.
O SR. RELA lO R (Sivcro Gomes)- Não. Uso a expressão subSídio, por quê? Porque, se uma empresa petroquímica, se instala sem capital, a única maneira de
ela poder sobreviver é Co~S"eguir receber recursos através
de matérias-primas baratas, financiadas, por quê? De
certa maneira:, Po-aemOs usar a palavra que quisermos,
mas é transfáêncía de renda para um determinado grupo. Se a SHELL transfere renda para a sua subsidiãria,
ela está no r:nesmo conjul)tO de; i:nteresses, ao passo que,
se uma empresa estatal transfere renda para uma empre·
sa privada, como são empresas praticamente oligopolistas dentro de mercado, só tem determinados produtos
uma ou duas empresas e não passa demais, disso, em
virtude da próPria natureza da indústria petroquímica.
Mas a questão que colocaria ê a seguinte: a relação
entre o custo da nafta baixo, e não estou discutindo a
tese colocada por V. S', é do interesse nacional, temos
que fazer alguma coisa, não é isso? O que estou colocan- do é- a relação entre o preço da matéria-prima e os
p~r"CÇO_s-- aO cOnsumidor. Aparentemente temos inforrriaçãq de· que os preços cjlie o Consumidor brasileiro
paga pelOs prOdiitos-pi::(róquimicos são m.uíto mais altos
do que aquele~ praticados em outros países, eventualmente com nafti barata também. Quer- dizer, haveria
uma distância muito grande que, talvez esteja explicada
pela Própria exposição que V. S• fez, quer dizer, a empresa qu_e s_e_ instala sem capital precisa remunerar uma
série de fatores, uma carga muito grande de financiamentos, com juros elevados, para poder sobreviver.
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O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Se me
permite uni. esclarecimento nessa ãrea, Sr. Senador, hoje
realmente a concepão da indústria -

estamos falando

sobre uma área que não é a minha específica, mas na
.qual trabalhei bastante tempo; acho que tenho esclareci-

mentos positivos sobre isso. ·Originalmente a primeira geração da indústria petrOquímica foi através da estatal, então não havia esse tipo.
de risco que o Sr. estâ mencionando, ou seja, a PETROQUISA, que é uma subsidiária 100% da PETROBRÃS,
e o BN DE. que era o outro grande acionista, eram acionistas de todas as centrais. - - -Então, podíamos até ter a ftafta de graça porque fiCaria tudo no mesmo bolso, na concepção bâsica que estâ
sendo mencionada. E essa preocupação surgiria na medida em que essa primeira geração, que produz os básicos petroquímicos,- fornecesse, vamos dizer, produtos,
para uma segunda geração dentro do mesmo critériO.
Então, se o Sr. fizer uma comparação entre o preço da
nafta que fornecemos e-0 preço- do petroqu[mico de primeira geração, o bâsíco petroqu[mico, prOpeno, eteno,
aromático e etc., o Brasil está muito bem posicionado,
como_ praticamente todos os outros países que têm indú.o;tria petroquímica. Então, o Sr. vai ver, por ex.e"rilplo,
qual é o preço de um indústria de segunda geração quando falo de indústria de segunda geração, é aquela
que recebe da central um petroquímico_básico, no Brasil
vis a vis na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão, o
Brasil está muito bem posicionado, essas empresas recebem produtos a preço competitiVo. O etenci, o propeno,
o benzeno, etc... uns para mais e oUtros para menos,
mas eu diria que, em média, o preço é bastante competitivo. O problema acontece é da segunda para a terceira
geração e daí em diante.
Então, quais- são as razões que levam a esse tipo d_e
conclusão que o Sr. está mencionando, ou seja, se estamos dando preço, na primeira geração, a nível competitivo, eu diria que não estamos :Subsidiando o empresário
privado. porque o grosso do empresário privado participa da segunda geração em diante, na primeira geração,
o grande empresário é o Estado, a menos no caso da
COPENE, que é muito recente ele fugiu da situação original, da concepção original, que era a concepção da
central ser estatal e essa é uma preocupação que sempre
o grupo PETROBRÃS tem se rrianifestado, quando se
fala na privatização das outras centrais, quer dizer, é
preciso compatibilizar o interesse naciõnal ao interesse
do ev_entual sócio privado que vai participar daquela
central.
Então o Sr. se recorda que no final do governo passado, o sistema PETROBRÃS reagiu muito a privatização
do sistema COPESUL,- porque o COPESUL recebe alguns beneficias, em função de ter sido a última central
que entrou em operação e, evidentemente, está numa época de pagamentos, de uma amortização de grandes
parcelas financeiras, custos financeli-os--devados e etc.,
que difiCilmente conseguiria se manter ao nível de competição -com as demais centrais. Então, o grupo PETROBRÃS d-á realmente a Central COPESUL situações privilegiadas que não d~ a outras centrais. Então, seria vamos dizer assini, injUSto, ou seria não muito
ético, talvez, usando melhor expressão, que se desse
acesso a alguns grupos privados, para ter aquele beneficio que o_utros não estariarri-tendo.
Se estamOs na primeira para a segunda geração, com
preços compatíveis que ex.istem nos Estados Unidos, na
Alemanha, enfim, em outros lugares, eu diria que não
está havendo subsídios. O comportamenteo que talvez
merecesse alguma avaliação mais profunda é o que se
passa daí em diante. Nessa segunda geração o empresário é nacional, que está ein associação rnclusive com a
PETROQUISA. no caso, e com um grupo estrangeiro e
que conhece a nossa preocupação, na medida em que
dermos algum incentivo ou algum beneficio que seja ilão
razoável, ele tem um sócio"estrangeiro participaildo, então, de uma certa forma, estarfamos dando também
para esse sócio estrangeiro.
A nossa preocupação é que, a nível de primiera geração seja estatal ou, no máximo, tenha capital nacional
numa escala não muito pronunciada, que isso seja vamos dizer assim a nível competitivo, porque a partir daí,
estaria lidando com um sócio estrageiro e, eventualmen-

te, o sócíó-estràilgeir'o participando com um sócio naci'6:
na!.
O que se passa na realidad_e, nobre Senador, é que
apesar de essas empresas terem acesso à matéria-prima a
níVel competitivo, em média, a comparação, às vezes, é
malfeita. Diria qUe -tein esse aspecto que disse que-é váli-do, que é razoável, reconheço, são empresas que se instalaram, empresas novas, muitas delas sem capital, à
custa de condiç_ões que o Estado promoveu, com financiamentos adequados, que tem, vamos dizer assim, de se
·Capitillizar, então tem esse aspecto _que o Sr. colocou.
E tem um outro aspecto normalmente a comparação,
"-·noor.e-senador,_não é muito própria~-porqlle eles comparam coisas diferentes. Os preços que oferecemos aqui
no_"B"rji!iil, são preços-em condições de pagamento bastante diferentes_ das condições de pagamento que eles
lêem em Roterdã ou em outros países diferentes, quer
dizer, os prazos. que, em última análise, também são
preços, eles normalmente, têm condição mais favorecida
de prazo do que a condição externa. _Quando o Sr. pega
um preço, em uma lista .qualquer Já fora, normalmente a
_quantia é em pagamento contra a entrega da mercadoria
e aqui ffà Brasil, as empresas todos têm condições de final1ciamento vindo da central para as empresas de segunda geração, que dão benefício. Mas eu diria, de maneira geral, os preços dos produtos de segunda geração
no Brasil são ligeiramente mais altos do que lá fora. Is-so. sem dúvida, existe.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) -A nafta é ven 7
dida, normalmente, em que prazo?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- A nafta
ê vendida normalmente em 30 dias há alguns casos diferentes. mas a -condição básica é 30 dias.
_Esclan:c_i_ o Sr. nas suas dúvidas?
O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Sem dúvida.
Estamos só aprofundando.
A segunda questão diz respeito ao problema do áltóol. O programa do álcool foi iniciado em novembro
de 1975 _e tinha _o_ propósito de dar maior independência
ao Pats, no momento em que estávamos realmente asfixiados com relacão ao primeiro choque do_ petróleo. A
produção de álcool aumentou enormemente, estamos
produzindo hoje o equivalente a 130 mil barris por dia,
mas enfrentamos uma situação curiosa, que é a de termos a ne.cessidad~ de exportar o álcool, temos uma exportação de açúcar subsidiado, que poderia, com algum
investim.ento, ser transformado em _álcool.
Ora, ~e já estamos exportando o álcool, o qUe é que se
precisaria: fazer, na estrutura: do consumo de combustível no Brasit, para que o álcool pudesse ter uma particípação crescente, para que não precisássemos, no futuro,
faiêr esses sacrifíCiO tfêmendo que fazemos em exportar
açúcar por um preço vil, mas transformá-lo em álcool
para até nos -livrarmos "de uma carga maior de importaç_ão. Q~_er ~izer, o que acontece na distribuição, na
forma, v'amos dizer,' do modelo energético,.qu·e O álcool
precí.o;a ser exportãdo e o açúcar, se convertido em álcooL estaríã enfren-tando as mesmas questões?

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - Essa
pergtüffã-;-"Senador, é bastante complexa, vamos ver se
conseguimos traduzir, num espaço de tempo relativamente curto, ·dando assim uma resposta que atenda ao
seu questionamento.
Em primeiro lugar, Senador, o álcool, energeticam~n
te da fo.rma como ele é, não tem um ca~p.po de uso muito
diversificado, infelizmente é uma realidade a que nós temos que nos render. Por exemplo, se se quiser usar o ãlcool no ciclo Diesel, economicamente, é um desastre. O
motor mais ~onveniente para a utilização do álcool é o
ciclo Otto, o motor tipo gasolina. Então, vamos dizer
assim, a área de grande utilização do álcool, sem dúvida,
é l1rea dos motores ciclo Otto. Essa, sem dúvida nenhuma. é uma área que pode ser utilizada em sua totalidade
múxima. se houver conveniência e necessidade. Então,
eu diria que o mercado atendido pela gasolina pode, em
última análise, ser substituído em 100% por álcool, não
há nenhum impedimento que isso seja feito.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Mas, ai teria o
prohlema da gasolina ...
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ÚSR. ARMANDO GUEDES COELHO- Não, a
PETROBRÁS _resolve. _Quanto à gasolinao eu acho que
ning:uéril- deveria se preocupar, porque nós temos meios
de resolver esse problema. Gasolina em excesso nunca
foi problema para a PETROBRÃs;·sempre nós conseguimos uma Solução, e eu diria que uma solução adequada. Por exemplo, senador, à PETROBRÃS hoje seria muito mais conveniente~ ao invés de exportar âlcool,
nós usarmos mais âlcool aqui e exportarmos gasolina.
Porque, vejam, a gasolina não tem nenhuma das impli_cações que tem o álcool. Quando eu entro com ·o álcool
no mercado americano, o governo americano cria um
monte de problemas, .que já cansamos de ouvir aqui,
com a gasolina não, ela é de livre comércio. Então, na
medida em que nós conseguíssemos substituir mais gasolina no Brasil pelo álcool_e_ permitir mais exportaçãode gasolina, o Brasil estaria realizando um bom negócio.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Essa é unia
tese nOVa, não ê?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Não, eu
acho que temos feífo iSso de uma certa forma.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) tese não tem sido defendida assim ...

Mas, essa

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - Por
exemplo, eu não sei se V._ Ex• se recorda, a PETROBRÁS tem lutado enormemente para aumentar a
pacfticipaÇão do volume-de álcool na gasolina. Inclusive
nós temos-demoi1straçõeslâ no nosso Centro de Pesquisas- o Dr. Franklin está aí, pode depois dar mais detalhe.<; - procurando mostrar que nós poderíamos tranqUilamente, ao invês de usar 22% de álcool na gasolin"a,
usar 25%, e que isso traria, vamos dizer assim, um mercado novo para o álcool, sobraría _gasolina e c_onseqilen:
temente exportaríamos mais gasolina, e a gasolina não
tem nenhum dos incovenientes a nível de agressão de
mercado, os americanos lá criando sobretaxas etc., etc.
· Nós temos, por exemplo, a tese de se utilizar mais âlcool_na petroquímica. Eu não sei se V. Ex~s_ sabem que
há algumas unidªdes petroquímicas, hoje, que poderiam
consumir álcool e que estão paradas, que não consomem álcool, por problemas internos de fixação _de
preços; eventualmente há algum aspecto de subsidio
desse.o; que o Conselho Nacional de Petróleo resolveu
parar, porque_disse que não tem mais fundo, coisa dessa
ordem. Nós deixamos de utilizar na indústria petroquímica, e exportar um petroquímica que tem muito mais
valor agregado, e estamos exportando o álcool, enfrentando todos esses problemas por um valor muito mais
baixo, quer_ dizer,_ o País rerdendo dinheiro. Então, eu
acho que nessã áreã do álcool temos muita c-oisa a fazer.
Mas. voltando ao alinhamento, que eu disse a V. Ex•,
é o- seguinte: a substituição natural da gasolina é o álcool. Sem nenhum dúvida eu acho que essa é uma ãrea
tranqUila que ele pode ter acesso.
Na área do Diesel, se entrar no motor ciclo DieSel, eu
acho energeticamente e economicamente desastroso,
nós precisamos de quase duas unidades de álcool para
su.f?stituir uma_de _Diesel. E, evidentemente, nós, praticameilte. a nível di:~ nlercado, temos o Diesel a preço de álcool hoje. Ei1tão, para se colocar o álcool no lugar do
Diesel, nós temos que colocar o álcool na metade do valor que ele tertl" hoje no mercadO, para que ele tenha condições _de poder competir. Isso, vamos dizer assim, a
nível de consumidor. A nível de País, isso é um desastre
enorme, porque--podemos nos realizar muito mais com o
álcool fazenao outra- coisa, inclusive para exportação,
mesmo na situação de hoje.
F.ntàO, a área do Diesel que o álcool poderia entrar seria talvez na área de transporte de pequenas cargas que,
ao invés-de Usir o bie5eC-USB.ría o caminhão com motor
ciclo Otto, isso eu acho que é uma área positiva. No entanto, para'transJiorte na faixa de 8, \0 toneladas, talvez
pudesse ter caminhões com motor ciclo Otto, que pudesse fazer eSSe-tipOde serviço, af poderiá utilizar o ãlcooJ
de uma maneira adequada.
Eu vejo uma outra área de ação para o ãlcool, Senador, e tenho deferidido essa- tese, mas infelizmente ela
não teve, vamos dizer assim, apoio, é no GLP. Eu acho
qUe o álcool pode substituir o GLP. o álcool devidamente manuseado e acondicionado adequadamente, pode
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sus_bstituir o OLP. Tem um problema também de natureza de preços, mas acho que seria resolvido, haveria uma
estrutura de preços do CNP que daria para resolver. E
hã hoje algum~.s demon~trações _que mostram que o â!R
cool atende bem; com fogões adequados nós podemos
usar o álcool tranqGilamente substituindo o OLP, com o
qual nós temos problemas como d~_mostrei aqui.
Nós não vamos resolver o problema de OLP com faei~
lidade. Nessa área o álcool poderia agregar alguma coisa. Na área dos petroquímicos, eu vejo o álcool tendo
um campo de ação límitado, todos_os_ petroquimicoS qUe-puderem ser feitos com álcool sem necessidade- aí talR
vez tivesse que entrar um pouco mais na ârea técnica
para poder explicar isso - por exemplo, fazer os petroR
químicos básicos de álcool é bobagem, o que talvez seja
fácil explicar. A rriolécula de álcool, o chamado etanol,
ela tem um oxigênio a molêcula; o petroquímiCa básico
não tem oxigênio, na hora em que se tira esse oxigênio,
perde-se uns 30, 40% do álcool como produto. Então, vaR
mos dizer assim, fisicamente- está se partindo de uma siR
tuação muito desvantajosa, para se preparar o básico já
se perdeu 30% daquílo que se tinha. Agora, tem uma
gema de petroquímicos que incorpora esse oxigênio à
molécula. Então, vamos dizer asSim, são os acetatos, as
fibras acrílicas que o incorporam, anmf~aua se faZ 'O âlR
coai como tal, o álcool é a matéria-prima direta. Lã em
Pernambuco, nós temos a Alcoolquím!Cã~ a TETROR
QUISA participa do COPERBO, que utiliza o â!cool
dentro da linha ideal para ele, é partir dele como
matériaRprtma para fazer comp"osfos oxigenados como
produtos, ai não tem ninguém que·oo-nSiga competir ó::im
ele. Mas, se ele for coffipetir ·na area dos básiCos, ele sai
perdendo. Por exemplo, no caso da sal-gema, se ela for
fazer O produto dela é a partir de ãlcool, ela tem que ter
subsfdio, porque aí ela não consegue competir cOm o eteno de nafta. Nessa linha, eu acho que o álcool tem um
campo de ação. Agora, pare"ceRme; na minha visualização, no que eu conheço da matêria, que ele atingiu a
grande área a que ele tem acesso; daí para frente seriam
áreas marginais, não seriam áreas de grande persctivas.
Essa é a visualização que tenho do assunta.

Ó SR. RELATOR (sêvero GomeS) ---_Q-UandO fo(
dado inídõ ao plano dO _álcool, nó momento em que baR
via um gra:nde temor de que o estrangulamento externo
mutilasse a economia brasil~i_r_a, os objetívos eram de
que o álcool tivesse prioridade para o transporte urbano,
inclusive com menores ptoblemas de poluição, para tri:l.R
balho de máquinas agriculas e para o transporte de carR
ga. Pelo que diz V. S•, a concepção estaria inteiramente
errada ...
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Permitame a interrupção, Senador. Veja, naquela época nós tiR
nhamos a iminência da falta física. Na falta física eu posR
so usar o álcool até num caminhão a Diesel, eu posso
usar o_ãlcool_até numa caldeira, porque ele é um energético, quer dizer, ele pode ser usado como produto geraR
dor de ca_lor. Agora, termodioarnicamente e economicamente, nós temos outros produtos, quando disponíveis,
que dão resultado melhor do que o álcool, mas na falt~
desses, é claro que o álcool pode entrar. Então, o álcool
será sempre uma opção como é, por exemplo, o óleo veR
getal. Nós podemos usar o óleo de soja num motor, ele
queirri8., ele produz o resultado do trabalho, mas econoR
micamente não ê conveniente:_Então, é dentro dessa coR
locação que estou fazendo observação sobre o ãlcool.
O SR. RELATOR (Severo-Gomes)- A terceira quesR
tão é cO:ril__relaÇão ao problema do gás. Hoje hâ sempre
uma interrogação- sobre a disponibilidade de gás da PER
TROBRÃS e a aspiraçãO principalmente dos grandes
centros industrializados, como é o çaso do Rio deJaneiR
ro e São Paulo de uma utilização mais intensiva do gãs.
Aí se_colocaria algumas questões. Primeiro, o Presidente
Hélio Beltrão falou aqui da vontade da PETROB.RÁS.
de se desccmtralizar. Ele disse da aspiração do Estado do
Rio de ser destribuidor de gás, como também da COMR
GÁS, de ~ã_o Paulo, de ser distribuidor, receber o gás em
grosso da PETROBRÁS para distribir para uso_ domésti~
co e para as indústrias. Nessa primeira questão, hâ um
horizonte _para a ~xpansão desse fornecimento de gãs? E qual seria, vamos dizer, á política da PETROBRAS? E,
segundo, hoje nesse gâs engarrafado existe um subsídio
ao consumidor, ele encontra o_ s_eu preço mais ou menos
equiparado ao gâs de rua ...

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - Talvez
um pouco mais barato.
o-SR. SEVERO GOMES- ... Ora, muitas indústrias
estão-transformandoRse para queimar o-gãs, o que para
mim é de difícil entendimento. Por exemplo, no meu EsR
tado, há indústrias que estão se transformando para
queimar gás; ora, parece uma polítíca que não tem muito
sentido, porque ela está hoje contando com um enorme
subsidio para queimar gás,_ e se tivéssemos um volume de
gás muito grande, talvez até isso tivesse sentido. Então
são essas as que-stões que gostaria que_ V: Ex• respondesR

se.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- No que.
tange à polífiCã da PETROBRÃS na área de gâs, real~
ment~ tem sido para nós uma preocupa_ção fazer~os o
!JSO do gás da mãneira mais adequada po~sível. O gás é
um dos produtos de petróleo que tem uma grande flexiR
bilidade de ser- utilizado, de acordo com a conveniência.
A PETROBRÂS tem procurado utilizar esse gâs dentro
de algumas prioridades, que foram definidas de maneira
sábia pelo Governo e pelo Conselho Nacional do PeR
tróleo, em que o critério de prioridade é calculado em
função da nobreza que está se dando. Por exemplo, a priR
meira prioridade foi- utilízar_ em substituição aO GLP,
porque é onde o s_enhor agrega mais para o País; depois
em substituição aos produtos mais nobres do tiPo do
óleo Diesel, querosene, em alguns casos, a petroquímica
evidentemente dá um valor agregado_ bastante alto, na
medida em usa gás, a área de fertilizantes porque produz
um produto que é bastante útil para a economia nacional
e a última prioridade é a substituição de combústivel,
porque essa substituição menos nobre que o gás natural
tem: Entã~, _dentrt? desse elenco de prioridad<;:s. temos
procuradO -con"dfêloriã.r a dispOnibilidade, Aí é que. vem o
grande problema que V. Ex• mencionou, en passant, que
são os possfveis atritos,-que tem havido entre a PER
TROBRÃS e a CEG no Rio, Companhia Estadual de
Gás, a PETROBRÁS-e a COM GÁS em São Paulo, porque tem do!SiiSpectos que são conflitantes: talvez seja até
problema de formulação de política, porque, às vezes,
quando se formula a política nos esquecemos do que ela
vai ocasionar. A maior margem na distribuição de gás,
onde se tem menor investimento é quando ele substitui o
óleo combustível e é onde menos se desejã que seja feito.
Então, toda vez que fornecemos um certo volume de gás
para uma empresa dessa, a primeira tentativa que ela fará, será procurar um grande consumidor industrial de
óleo combústivel, porque ela, praticamente, sem fazer
coisa nenhuma passa a ter uma receita bastante grande.
Agora, ela alega, com justa razão, que precisa ter essa receita para financiar um outro tipo de consumidor, que ê
aquele que realmente desejaríamos, que é o consumidor
que vai substituir o GLP, um produto mais nobre, onde
ela diz que precisa fazer grande investimento, porque é
verdade, é esse o consumidor individual, é a casa, ou
sjea, ·era· tem que fizer fádo um sist~ma de distribuição
extremamente complexo, onde ela alega, que a margem
de distríOUiçãõ-que ela tem para esse tipo de consumidor
não remunera o investimento que ela tem que fazer. Então, ela vai precisar de uma parcela de gás, para atender
ao consumidor, em grande escala, o consumidor indusR
trüii~ para lhe dar margem e poder fazer esse tipo de investifuenfO~
--- --_
_ _
Esse o tipo d"e~Conflito que -existe: ela quer gás para levar ao consumira industrial, que _ela diz que, num segunR
do estágio, vai gerar receita para investir no consumidor
individuaJ. e nós queremos fornecer o gás -~ó para aq~ele
consumidor.índividual, pOrque esse é_o que estaria subs~
tituírido OLP; assim, esse tipo de conflito õ.ãO é fãcil de
gerir: Inclusive, ·reCentem-ente, o Conselho Nacional de
Pe~óle'? fixou ~a política_p_ara a CO_MGÂS em São
PaUlO," qUe ine paieceU -sábia: -para cada méti-o-õu tonelaR
da de gás que ela entregar a um consumidor, que vai
substi_t~ir_ o óleo _C~!:J1~Ustível, t~r~ que ~riar uma tonela~
da de consumiqor _i_ndjvidual, que é aquele consumidor
que irá substituir o Combustível nobre, evidentemente ela
utilizaria a margem que obtém com um para financiar o
oufró. --~---·
·
Não entr;;i ~ mêrito dos valores envolvidos em cada
1
um-Qar1;1_5 e_r s~ a necessidade de um é exatan)ênte o que
precisa do outro, mas pareceu-me um alinhamento de
política adequado, porque, realmente, até onde conseguimos víSuaJi2:ar, a remuneração que ela tenha no con-sumidor individual não permite que ela ganhe lucros.
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Porque, realmente, fiz um cálculo desse tipo, há tempos
atrás, depende da concentração de habitante que V. Ex'
tenha. Mas o investimento que V. Ex' teria que fazer
para o consumidor individual é quase intolerável, é quase mil dólares dependendo da família, então é um-íri.V"estimento muito pesado, ele precisa ser remuneração para
fazer esse tipo de coisa. Mas, de qualquer maneira, a
política que a PETROBRÃS tem adotado nesse esquema, é procurar atender a essas prioridades, procurar colocar o gás, tão próximo quanto possível de onde é produzido, po·rque, e'lidentemente, fica mais oneroso levá·lo
para longe. Se tiver um consumidor mais próximo, gasR
tará menos do que levar para um mais distante, mas te-mos em mente_a necessidade de que quando o consumiR
dor vai utilizar um prád-uto para um consumo que não
seja o mais adequado, no caso, óleo combustível, aquele
consumo será de caráter precário. Se eu tiver condições
de, amanhã, ter um consumidor que seja mais nobre do
que aquele, ele deixará de receber para que o consumidor
seguinte possa receber.
E o caso de São Paulo está exatamente nessa linha. O
que a PETROBRÁS está examinando hoje, com uma
boa probablida.de de chegar a um resultado positivo, tenho impressão até que o Presidente já comunicou isso ao
Governo de São Paulo, é que a PETROBRÁS se dispõe
a levar um certo volume de gás natural do Rio para São
Paulo, dentro da linha de que, em São Paulo, iria substituir o gás que hoje estâ sendo gerado a partir da nafta e o
gás que seria levado é o gás que, no Rio, está sendo usado para substituir Combustível. Assim, exatamente nessa
colocação que diss_e para V. Ex• de nobreza. Vamos deixar de consumir gâs na Refinaria de Duque de Caxias,
eventualmente na planta de produção de borracha sintéR
tica·, ·que a PETROBRÃS tem junto do Rio e, eventualR
mente~ até alguma quantidade na Companhia Siderúrgica Nacional para substituir combustível e levar este gás
para São Paulo, para substituir o gás de nafta. Já fizemo-s
essas contas e, dentro de determinados valores, justifica
o investimento que vamos fazer para levar esse gasoduto,
desde que a CAMGÂS deixe de comsumir nafta para o
efeito de geração de gás.
Sr. Senador, estã respondida a primeira parte da sua
pergunta?
O SR. SEVERO GOMES- Apenas mais uma quesR
tão: se entendi bem, essas empresas que estão se adaptando para queimar hoje o gás, portanto com enorme
subsídio ..

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Mas, veja, Ex', o gás a que me referi é o gás natural, ·não estava
falando em gás liquefeito. Em se tratando de gás liquefeiR
to, é bom que se esclareça que essas empresas que estão
Se adaptando, até onde estou infofinado, têm que obter
uma quota do_ CNP, que examina essa quota em função
da disponibilidade e em função do uso que o consumidor
está dando, por exemplo, numa indústria de azulego, ou
seja, uma indústria que fabrica um determinado produto, cujo produto será prejudicado pela interferência do_
combustível usado, quando o Conselho examina e verifica que o gâs liquefeito está-substituindo o_ Diesel ou a!R
gum produto, que é tão nobre quanto o gás liquefeito, e
que o Diesel não atende à característica do produto, porR
que altera a configuração do produto final, o CNP então
autoriza uma quota para aquele consumidor, a carãter
precário, até que ele consiga um outro combustível que
substitua aquele.
_ _
Eu diria a V. Ex• que, em termos globais, realmente a
política que nos interessaria, seria criar o máximo possíR
vel de restrição para o consumo do GLP, isso é fora de
dúvida.
O SR. S~VER,O GOMES -

Muito _obri_gado.

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Antes de
conceder a palavra ao nobre Deputado Mário Lima, a
Presidência-suspenderá a ·reunião por 10 minutos.

O. SR. MÃRIÓ LIMA- Sr. Presidente, Srs. SenadoR
res, Dr. Armando Guedes, Dii"etor da PETROBRÁS.
À su.a explanação, a meu juízo, deve juntar as brilhantes intervenções do seus colegas_ de Dir_etoria e particu:
larmente, do _Pre_sidente Hélio Beltrão. Elas, na minl).a
opiniãO;]uStít'iCa-m para o País a Lei 2.004, que foi UI!la
decisão_ acertada para esse País, que a PETROBRAS
vem cumprindo a contento como executora do m9no~
pólio estatal do petróleo. Mais uma vez eu constato que
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todos os que vêm aqui se preocupam muito em explicar o
problema técnico, o problema financeiro. O problema
dos recursos humanos é abordado de maneira muito superficial, à exceção do Presidente Hélio Beltrão, os demais quase que desconheceram o assunto, quando todos
nós sabemos e, particularmente, os que trabalham na
empresa, de maneira especial os que têm cargo especial
nas direções e organizações sidicais, que esse é um assunto dos mais importantes. Eu gostaria de registrar apresença nesse recinto do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Refinaria de Paulínia, Salvador Badeon, e
ex-Presidente afastado do Sindicato da empresa, em conseqüência do movimento_de_julho de 1983, Jacó Biltar, e
de Eustáquio Luciano Zica, operador de transferência e
estocagem, também Diretor de Sindicato. Gostaria de
ressaltar a minha condição de atual Presidente do Sindi~
cato dos Trabalhadores em Petróleo na Bahia, na Refinaria de Mataripe. O depoimento de V. S• ê_realmente
claro e explica- muito bem essas pressões quanto aos
problemas da nafta, do preço administrado, que não é
subsidio e as implicações internacioilais. Uma indústria
de petróleo é de uma complexidade muito grande e é preciso se dedicar bastante, informar, ler e nesse ponto essa
CPI é um início muito bom.
Eu tenho vindo a todas as reuniõ_es, os ilustres Senadores e alguns Deputados, que têm participado dela, têm
demonstrado muito interesse, e com muita seriedade
questionado muito pontoslara ser esclarecidos. Nada
temos contra a PETROBR S nem contra o monopólio
estatal de petróleo. O ilustre Senador Severo Gonle"s, Relator dessa Comissão, tem estado presente a todas as reuniões, o que se quer é que a PETROBRÁS deixe de ser
aquela empresa fria e distante da Nação, e seja a empresa
que o Presidente disse aqui: uma empresa transparente,
onde essas coisas que dizem muito do interesse de toda a
Nação, fiquem ao alcance de todos parlamentares e de
todas as forças interessadas.
Mas, Sr. Diretor, eu vo-u, :atê por força de ofício, me
ater ao problema dos recursos humanos da empresa. Da
sua fala, eu recolhi coisas precíosas. Quando o Sr. disse
que o grande património da empresa são seus técnicos, seus trabalhadores e seus administradores, estamos inteiramente de acordo. Agora, vamos fazer algumas afirmativas, não com sentido de criar dificuldades, mas de alertar inclusive aos Srs.
O setor de relações humanas da PETROBRÁS nos últimos anos viveu quase que a margem. Talvez os Srs.
desconheçam coisas que eu estou sabendo. Eu estou recolhendo de todo o Brasil informações e denúncias
gravíssimas, de violência, de perseguições a técnicos e a
trabalhadores. E eu lhe faria algumas colocações rãpidas. O movimento militar, que se instalou no País depois
de 1964, teve seus momentos difíceis. O autoritarismo vitimou a todos, vitimou a políticos, vitimou a dirigentes,
agora, vitimou mais ainda os trabalhadores. Esses foram
as grandes vítimas do arbítrio nesse País.

E na PETROBRAs não foi .diferente. O setor de pessoal, nos consta, muitas decisões eram tomadas ad referendum da Diretoria. A Diretoria simplesmente ouvia e
homologava. Havia o fantasma criado da subversão, do
comunismo e que agora vai deSaparecer. O Partido Comunista está legalizado, quem for comunista vai e- se filia. Então não vai mais se poder jogar a carapuça em trabalhadores que nunca foram comunistas e que eram
afastados da empre.o:;a. Havia uma divisão e era acusado
de comunista. Mas não havia oportunidade de defesa.
Eram sentenças irrecorríveis. E quantas vidas foram destru(das. Eu conheço trabalhadores que estão margirializados, até_ com filhas prostituídas, porque eram operários especializados da PETROBRÃS, perderam seus
empregos, como é uma empresa monopotística ele não
podia nem trabalhar na PETROBRÁS e nem nas outras
empresas coligadas, subsidiáriãs.
Nós temos um documento aqui e eu·gostaría de ler. É
um documento que é uma tristeza para quem tem-idéias
democráticas. É uma circular da Presidência da empresa,
datada de 18 de maio de 1982, onde se diz o seguillte:
.....Solicito a V. S' determinar- ele dirige eSse dO-~
cumento a todos os superintendentes de unidades,
de departamentos etc. -providências nO sentido de
que nenhum outro ex-empregado da PETROBRÁS,
afastado em razão de aposentadoria, justa causa,
resciSão por acOrdo; ou dispe"iisa por conveniência
-essa dispensa por co-nvbniêncía da PETROBRÁS

tem casos que fazem qualquer democrata tremerseja readmitido ou venha trabalhar para essa com- panhia, a qualquer título ainda, ou através de terceiros."
existe, minha gente. Agora, isso só é observado para trabalhador. Porque eu posso dar um exemplo: o atual Presidente da PETROS é um aposentado da empresa. bum
homem de muito valor, é um técnico competentet honesto a quem conheço pessoalmente, Doutor Orfila Lima
dos Santos. Por questão de descompasso entre o Ministério das Minas e a Diretoria óa empresa, esse homem
não foi reconduzido. A Nação conheceu o vexame que a
PETROBRÁS causou ao Presidente da República,
fazendo-o rasgar um decreto jã assinado para ser publicado no DiáriO· OfiCíal. Esse homem hoje ê o Presidente
da PETROS. E o_ que é a PETROS1 Será que a PETROS
não tem nenhuma ligação ·com a PETROBRÁS? Ele é
aposentado da empresa e é o Presiente da PETROS. Os
h_omens que estão à frente da empresa têm que ter um
cuidado muito grande na maioria dos seus exames.
_ Outra coisa que, no seu discurso, recolhi com muita
atenção; é quando V. S' diz que alguns superintendentes
foram mudados, porque a Direção da empresa considerou que é difícil mudar a mentalidade de pessoas viciadas. Nós concordamos inteiramente com isso. E daí a
luta dos trabalhadores da empresa no sentido de mudar
algumas pessoas que têm a mentalidade viciada no arbítrio e na injustiça. Nilo se diga que nós queremos fazer
_ alguma coisa para tirar técnicos e botar políticos ou pes;.
soas incompetentes, não.
Os quadros da empresa·abrigam dezenas e centenas de
técnicos competentes, honestos, dedicados. E eu daria
aqui um exemplo de um que está aqui presente, a quem
conheço há quase 30 anos, o Doutor Alberto Vadjan,
que é Chefe do DEPIN. Eu faria, na pessoa dele, uma
homenagem aos técnicos rla empresa; competente, dedicado, honesto. Então é isso que nós pretendemos, e da[ a
nossa conversa permanente com o Presidente, com o Ministro das Minas e vamos agora estender ao Presidente
da República.
E no próprio quadro da empresa se encontram meios
como reciclar esses homens que, apesar de tudo, não
querem se conformar com os novos tempos, e que não
querem dialogar com ninguém. Os trabalhadores não
querem nenhum privilégio, os trabalhadores não querem
que haja inversão de valores, de ordem. Em todo lugar
tem quem manda e tem quem obedece. Mas que isso seja
nutp ~lim_a de respe}to, num clima de diálogo democrático.
Feitas essas considerações, eu faria algumas perguntas
práticas: primeiro, na área de pessoal e recursos humanos da PETROBRÁS não tem Diretor que cuide dela especificamente. Hã um chefe de serviço, qUe é diretamente subordinado ao Presidente da empresa, que deve ter
pouco tempo para ele pessoalmente cuidar disso. Então
a gente sente que a área de recursos humanos é meio
marginalizada. E os desencontrOs e desace.rtos.neSsi área
são imensos. Eu-tenho uma coleção de documentos que
me custa acreditar que isso tenha acontecido no País e
numa empresa como a PETROBÃS. Talvez até os Srs.
Diretores desconheçam, pelo acúmulo de trabalho, pelo
acúmulo de preocupaçãoes que todos têm. Eu faria poucas perguntas: primeiro, a PETROBRÁS, com a lei da
anistia, só readmitiu admnistrativamente 7 funcionários.
Eu perguritatia o que receberam esses funcionários de
acordo com a lei? Quanto receberam a que período correspondeu?
Segundo, por força de mandados judiciais, ou melhor,
por força de mandado de segurança, concedido pelo Tri~
bunal Federal de Recursos, retornaram alguma.s dezenas
de funcionários. Gostaria de conhecer a relação nominal
desses funcionários e o que eles receberam. E por último,
em que se baseia, em que lei, em que norma, o atual Su-perintendente da Refinaria do Rio Grande do Sul se
nega a readmitir oito funcionári·os; -que foram recente:.
mente beneficiados com mandado de segurança e, inclusive, já foi baixado um ato pelo Ministro das Minas
mandando retornar esses servidores. E _esse superintendente:- continua a Criar. dificuldades, inclusive alegando
que esses funcionários só poderiam retornar ao trabalho
após uma ComissãO qu~ _foi recentemente criada pelo
_
_
Ministro de Mio<\s_ para examinar.
Outra problemática é a dos anístiidos que tiveram um
tratamento iníclüo- e injUStO ·na PETROBRÃS. -A um
mandado de segurança não cabe contestação de nin-
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guém. ~ uma ordem da Suprema Corte que tem que ser
cumprida. E eu sou um exemplo: eu retornei à PETROBRÃS por força de um mandado de segurança e
nã_o houve nenhuma contestação. Eu retornei tranqüilamente e me readaptei no meu serviço, não tive nenhum
tipo de problema nem com os meus companheiros de
trabalho, nem com os meus superiores. Estou lâ hâ três
anos e o Presidente da Refinaria do Rio Grande do Sul,
hã um mês que esse ato ministerial foi baixado, e ele contesta que tem ainda que _submeter à apreciação ... seria
uma inversão, uma decisão de uma Suprema Corte ser
submetida a uma Comissão instituída por uma portaria
ministerial. Não acredito que seja uma deficiência de interpretação. Não é possível que nessa refinaria não haja
advogado. Eu sou um modesto operador de refinaria,
não sou advogado, mas ninguém pode submeter uma decisão de um Tribunal Superior a uma portaria ministerial. Então é uma das pessoas que eu admito que não
quer mudar a mentalidade para os novos tempos.
E voltaria a abordar, mais uma vez, o problema do autoritarismo na empresa. Eu recebo aqui uma documentação de uma técnica de nível superior que, no dia 1~ de
maio de 83, foi promovida por mérito. Dois meses depois, porque teria comparecido a uma assembléia, que
tratava de aumento de salário, essa profissional foi demitida. Participou de vários cursos da empresa, tem um bis~
tórico escolar excelente e eu gostaria que fosse dado a
essa Comissão uma explicação, porque a empresa investe ...
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Como é
que chama essa técnica, nobre Deputado?
O SR. MÃRlO LIMA -Glória Maria da Silva Martins.
Eu faria uma pergunta específica ao ilustre Diretor: V.
S' é funcionário da empresa há quanto tempo?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- 2Z anos.
O.SR. MÁRIO LIMA- A sua fUnção permanente
qual é?
O S-R. ARMANDO GUEDES COELHO nheiro de planejamento.
O SR. MÂRIO L~MA -

Enge-

Que níve11

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - 4.
O SR. -MÁRIO LIMA -

V. S'- é optante?

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Sim.

O SR. MÁRIO LIMA- V. Sf tem conhecimento que
o Fundo de Garantia vitimou muitos técnicos e trabalha·
dores na empresa. Eu gostaria que a empresa fornecesse
o número de trabalhadores que não são optantes, opcionais e, s_e possível, entre os não optantes os que têm cargo de cllefia na empresa. POrque eu·conheço alguns casos
realmente difíceis de serem explicados. Técnicos que foram ao exterior estagiar com tudo pago peia empresa e,
ao voltarem do exterior, por não aceitarem a opção ... E
está dito na lei: opção.
OUtro documento que nos deixa preocupado é que na
norma de pessoal da empresa diz aqui: "Condições para
se adinitir um -funcionãri"o ~ SEPS --norma 200, 000".
As norma da PETROBRÃS são complicadas, a impressão que se tenl é (}ue elas são feitas para que ninguém entenda. Eu tenho certeza de que a maioria dos funcionários, até graduados da empresa, não têm nenhum
domínio, porque elas se anulam, se entrelaçam, se destroem, se completam. Então está aqui norma da empresa
escrita para admissã·o, diz o seguinte: "Admissão, é o início da relação de um empregado efetivado através de
contrato individual_de.trabalho, assinatura do termo de
opção, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do
pedido de inscrição na PETROBRAS." Eu acho que,
num País democrático, qualquer cidadão só é obrigado a
fazer alguma.coisa se houver uma lei que assim determint;. Não se enten~e que uma empresa do Estado, onde
todos nós somos donos, nas suas normas e da sua Presi- •
dência saíam atas desse conteúdo. A PETROBRÁS não
pode ter esse tipo de.c_omportamento. A PETROBRÁS é
um património de todos.
Por último, Sr. Diretor, ainda vivemos as conseqüêncías do célebre movimento de julho d,e. 83. E_ aqui eu in~
voco o testemunho do Doutor Alberto Vadjan a quem
acitbei de me referir com justas palavras elogiosas, desde
que assumi a Presidência do Sindicato, em julho de 1983,
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no Gentil Neto_- que iria, salvo engano, até o próximo
an_o. Esse técnico foi instado a sair da empresa, se apo~
sentar e, em seu lugar, foi colocado um técnico inteira~
mente alheio à essa especialidade, um técnico que foi Di~
reter de Produção da empresa, que foi responsável por
obras- de engenharia importantíssimas e que jâ era apo~
sentado. Quer dizer, tirararri. Um técilico que estava na
ativa, obrigaram-no ·a se aposentar e colocaram_ em seu
lugar um técnico de outra área quejã estava aposentaôo.
Isso ê para o Sr. ver que realmente a nossa colocação
procede.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Exalo. O
que quero dizer é que o objetivo da coinpanhia, quando
fez ·essa circular, foi evitar que esses fatos se passassem,
ou seja, um pessoa aposentada ocupar o lugar de uma
pessoa que estivesse trabalhando.
Então, nobre Deputado, essa foi a razão de ser da cirw
cular, na época, e que reconhecemos que trouxe conseqüências mtiito inconvenientes para os objetivos a que
se destinava, e eu diria: que, hoje, a empresa não toma
em consideração esse fato, e acho que, talvez, a sugestão
melhor seria cancelar essa circUlar porque o seu objetivo
não foi atingido. Ejã há vários casos-de empregados que
saem da companhia e que vão trahalhar erii outra comw
panhia.
No fundo, realmente, as empresas que trabalham com
a PETROBRAS têm consciênciã, hoje, de que rião ê
válido elas irem buscar na empresa um técnico, qi.te estâ
prestando serviço na companhia. contratáwlo com um
salário maior para, depois, ele vir prestar serviços à
companhia. Essa, no fundo, foi grande mensagem que se
procurou transmitir para essas empresas e elas, hoje,
têm consciência dÍsso, porque sabem qUe no dia-awdia
esse fato é tomãdo em con-sideração, mas o fato que o
Deputado· transmitiu á uma realidade:
GOStaria, nobre Deputado, neste particular, tambêm
sem ter procuração de ninguém, porque inclusive o Dr.
Gentil, quando foi substituído pela nova administração
da companhia, não a administração do Sr. Beltrão, mas
pela administraçã_o que antecedeu às duas, de fazer a se-.
guinte observação: o Sr. Deputado conhece bem, estávamos com um problema com a PETROS, diria um
problema relativamente grande, porque o que estava
acontecendo, na realidade, é que os empregados que estavam se aposentando, aposentavamwse com um salário
substancialmente inferior àquele que seria razoável, em
função da contribuição que prestou durante toda a vida.
Então, em nível médio, o Deputado sabe mais do que
ninguém que a contribuição que a PETROS estava pagando era, em alguns casos, ridícula, era quase nenhu~
ma, quer dizer, no grosso, quem sustentava o aposenta~
do era o próprio INPS. Então questionávamOs com a
PETROS, e havia uina resistência muito grande por parte dessa direção em dar um tratamento que, imaginávamos, que seria razoável que a pensão fosse adequada ao
nível de trabalho que o empregado estivesse fazendo.
Então, nobre Deputado, mais uma vez prevaleceu,
sem nenhuma interferência minha pessoal, aquela idéia
de que o pessoal dificilmente mudaria, houve muita rew
sistência, e uma das tazões da mundança, na época, da
direção da PETROS, foi-dentro dessa colocação.
Eu tenho pelo Dr. Gentil, tal como o Deputado disse,
a maior admiração, pofque é UOfTêCn1cO cOrripetenTe--;-é
um técnico que trabalhou a vida toda nessa área e sem~
pre fez um belo serviço nessa ârea. Mas, uma das razões
que levaram a direção da empresa a promover a substi~
tuição foi esse tipo de comportamento, ou esse tipo de
resistência, e -acabou tendo de ser felta a mudança. E
hoje as aposentadorias, o Deputado pode dar o seu tes~
tcmunho, são muilo mais consentâneas com a contd~
buiçào que os empregados prestam.
O SR. MÁRIO LIMA- Eu acho que há um equívoco de V. Sa. Essa modificação, inclusive, foi feita na gesw
tão do Dr. Gentil, eu estava em Brasília no dia em que a
previdência complementar foi aprovada.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- V. Ex•
tem razão. Mas, com uma resistência enorme da parte
do Dr. Gentil.
O SR,. MÁRIO LIMA - E ele veio aqui, para
Brasífia, e eu até o ajudei no que pude na aprovação por
parte da Superintendência de Previdência do Ministério.
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O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- É fato,

pre.<;.a está preparando a resposta para V. Ex•, conforme
questionou.
Agora, quanto à colocação que V. Ex' fez da REFAP,
de oito funcionários, eu pediria ao Dr. Alberto, se ele
tem a_lguma notícia, porque realmente eu desconheço a
colocação que o Deputado Mário Lima estâ fazendo.
Dr. Alberto, V. Sa. tem alguma noticia sobre o que se
passou? O Dr. Alberto ê _o Superintendente Geral do
Departamento Industrial.

Depu~~d?· _

O SR. MÂRIO LIMA- O que nos consta_eo que é
público e notório, é que a ida do Dr. Orfila foi uma maneira de compensá-lo por não ter sido Dii'etor da Emw
presa e o Presidente atual~ o Almirante Outra de Resenw
de, teriá dado aquilo como uma espécie de compen~
sação.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- E possf·
vel, Deputado. Eu não tenho conhecimento do fato em
si.
O SR. MÁRIO LIMA- Lamentavelmente nós trazemos esse fato aqui porque não houve_condição de dialogar. Inclusive o Almirante quando assumiu, nós, n~
cõndi(;ão- de· repreSentantes ·legais dos trabalhadores,
proPUsemos e ele se negou a n·os receber. O que é lamenw
túvel.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - Mas.
Deputado, a razão que levou à colocação do Dr. Orfila
eu não tenho conhecimento. De qualquet maneira, o
__..que quero transmitir é que realmente essa luta para que
a PETROS traduzisse em realidade foi urna luta bastante grande, que toda a cúpula da empresa teve e que aresistência foi muito grande, Isso eu sei porque, de perto,
tive Uma participação bastante atiVii e fui um dos elementos que não concordaram, de forma alguma, com o
posicionamento da PETROS que não poderia dar uma
melhoria, 'que acabou tendo que ser dada por pressão, e
que hoje eu acho que traduz bastante de perto o interesw
se do empregado.
A questão que o nobre Deputado colocou, área de
pessoal sem diretor, re~.lmente é uma questão que, volta
e meia, é comentada na direção da companhia, e o Deputado se recorda que, no passado, já chegamos a· ter
um Diretor nessa área, que era o General Daltro.
O SR. MÁRIO LIMA -Lamentavelmente eu acho
que se confunde recursos humanos com disciplina e ouw
tros tipos de atividade. Eu acho que recursos humanos
tem que ser com g('.:nte preparada. Uma empresa como a
nossa, a PETROBRÃS, quando eu digo nossa é porque
é. minha, é de V ,Sa, é.de todos os btasileiros, requer gente com preparação, com cursos de especialização. Na
base da ordem unida não se comanda uma emn,resa.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Mas, de
qualquer maneira, sem entrar no mêrito da pessoa em si
que exerceu a diretoria, a diretoria, na êpoca, tinha o
objetivo de atentar mais para a área de recursos humaw
nos.
O SR. MÁRIO LIMA- E, lamentavelmente, depois
·
de dois anos foi extinta.
Q SR. ARMANOO GUEDES COELf{O -Então,
eu acho que a colocação do nobre Deputado merece ser
analisada, evidentemente a empresa deve examinar a
conveniencia de voltar a ter uma ãrea específica. Porque
eu concordo com o Deputado de que essa ârea nas mãos
do Presidente~ ele que tem tantas atividades de importãnda e cOm pressões de tal ordem, que dificilmente terâ
condições de dispor do tempo que a área necessita para
.~fcíto de uma análise mais profunda e mais adequad~.

O SR. MÁRIO LIMA- E no caso específico do ex~
Almirante, ele se negava a qualquer tipo de entendimenw
to com os representantes legais dos -trabalhadores. Sim- _p_l~-?mente há diriientes de sindle.atos que, durante 21
anos,_nunca con-seguiram falar cOffi o Presidente da .em~
presa ou com o seu Diretor. Ao passo qUe com o ·atuãT -Pres1dente Hélio Beltrão, eu duvido que venha haver crise, porque h<i diálogo, há compreensão, há respeito mútuo, não há imposição.
-

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - Mos,
Deputado, prosseguindo nas suas observações, quanto à
ttnistia., eyLdeme_nte, nobre Deputado, eu não tenho condições de responder agora. V. Ex• jã fez esse tipo de _co-.
locação sobre os funcionários que foram anistiados e
que retornaram e o que eles receberam, eu não sei se V.
Ex! rece:beu a r.esposta por escrito, evidentemente a emw

O SR. ALBERTO- Eu não tenho nenhum conhecimento. Eu estou afastado da empresa há duas semanas,
estou em gozo de férias,-mas eu não tenho nenhum cow
nhecimento com relação a esse mandato ministerial, ou
judicial, relitivo a 8 anistiados, ç cóm relação a um acelerado concurso de readmissão ...
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - Essa
parte, Alberto, eu preferia tratar na época própria, vaw
mos ftcar no caso da REFAP por enquanto, Então,
nobre Deputado, eu vou mandar verificar esse caso lá na
Refinaria Alberto Pasqualini ..
O SR. MÀRIO LIMA- Eu recebi uma cópia da correspondência do Superintendente.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO diz a correspondéncia do Superintendente?

O que

O SR. MÁRIO LIMA- Ele diz isso: que, lamentaw
velmente, vai ter que submeter isso a uma comissão criada para estudar assuntos inteiramente diversos.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- V. Ex•
tem idéia de quando se trata disso?
O SR. MÃRIO LIMA- E. recente. Foi da semana
passada.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -Então
nós vamos veiifícar e V. Ex• terá os esclarecimentos de-.
vidos.
Agora, quanto a essa empregada técnica, Glória Maria da Silva Martins, Deputado, eu realmente não tenho
condições ...
O SR. MÁRIO LIMA- Eu sei que é difícil V. S• me
dar uma resposta assim. Peço-lhe que pergunte a quem
de direto e, oportunamente, V. S• nos informe.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Quanto
à questão do número de trabalhadores não optantes
profissionais e que ocupam posição de confiança, também vou verificar, nobre Deputado, e procurarei transmitir-a V. Ex' a informação adequada, no que tange ...
O SR. MÁRIO LfMA ~Eu creio que, 4úanto a
maioria das minhas perguntas, é difícil que V. S' tenha
uma resposta imediata, porque inclusive não é da sua
área.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -Nobre
Deputado, vamos à questão do movimento de julho de
1983, a que V. Ex• deu uma ênfase muito grande. Entenw
do e tenho a consciência do problema, particularmente,
como Diretor da Area Industrial; na êpoca, vivi esse
problema muito de perto, inclusive tendo sido particip-ante de uma das reuniões que aconteceu Já em Pauiínia, ocasião em que tive a oportunidade de comparecer.
Eu começarei, nobre Deputado, transmitindo a V. Ex' o
seguinte: eu jamais fiz qualquer decla-ração sóbre a demissão ou rea.dmis.s.ã_o de empregado, porque não me
conipete fazer isso. Eu sou Diretor de uma ârea _técnica,
e à minha obrigação na Companhia, evidentemente oregime é colegiado. mas a minha obrigação é procúrar faw
zer com que a área que eu supervisiono funciorie adew
quadamente. Mas não sou responsável e nem especialis~
ta na área de pessoal. t: eviderite que, Por dever de ofício, eu tenha, obrigação e me interesse, de perto para ver
o que está se passando, para que a área funcione bem.
Mas eu jamais fiz a declaração de que não adiantaria o
Ministro César Cals fazer isso ou aquilo ... porque é claw
ro, eu não seria tolo nem estúpido de fazer uma afirw
mãção dessa natureza, considerando o aspecto hierár~
quico. Uma determinaçílo ministerial, se chegar no escaw
Ião próprio, tem que ser cumprida, porque é um problew
ma de hierarquia. Então eu não fiz essa declaração.
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A declaração que eu fiz e i!stâ na televisão, porque foi
gravada na época, foi que, quando houve o problema
das demissões, não me recordo exatamente das palavras,
porque já tem algum tempo, foi quando me perguntando a propósito do assunto, eu fiz uma observação, dizendo que a PETROBRÁS--é uma empresa em que, infelizmente, o empregado não podia fazer greve, porque é
uma empresa de tal importância para o País que uma
greve na PETROBRÁS teria tal efeito devastador na
nossa_ economia, que o paralisaria em tão pouco tempo,
que o empregado da PETROBRÁS não tinha o direito
de fazer greve, e isso estava em lei.
Eu não discuto se ·a lei é adequada ou inadequada, se
ela não_ for adequada que se mude a lei, mas enquanto
existir uma lei, ou o que existia, na época, dizia que o
empregado da PETROBRÁS não devia fazer greve, ou
não podia fazer greve, era uma das áreas de segurança
nacional que não podia fazer g·reve, a greve não podia
ser tolerada, e todos aqueles que fizessem greve teriam
de ser submetidos às penalidades da lei, e que se houves~
se, como houve, as demissões, elas teriam que ser cum~
pridas.
Eu gostaria de acrescentar mais, .nobre Deputado, o
seguinte: o esforço feito, na época, para que não houvesw
se necessidade de haver demissão foi enorme, A quantiw
dade de avisos que foram dados para os empregados, inw
clusive no caso de Mataripe, talvez seja do seu conheciw
menta, ou no caso de Paulinia, até às casas dos empregados foram levadas notíci"as, foram levru:las _infor~
mações, de que eles deveriam retornar ao trabalho, sob
pena de serem dispensados, porque nós não podíamos
admitir, na ocasião, que aquele movimento extrapolasse
aquelas áreas que eles estavam, porque, se assim acontew
cesse, a empresa toda se veriá diante de um quadro de
paralisação, e essa paralisação levaria à paralisaçãO do
País num espaço muito curto de tempo, porque todo
mundo sabe o que representa, pra economia do País, o
derivado de petróleo em si.
Acho que, _evidentemente, seria quase que um mandamento, não entro no mérito, não sou político, se o Governo era autoritário ou não, C:sse é um detalhe que não
me cabe discutir, é na esfera política que esse assunto
tem que ser discutido, mas em havendo um Governo, e o
Sr. disse muito bem, em havendo autoridade, alguém
tem que obedecê-la, então, o que se teria que preservar,
naquela hora, era um princípio de autoridade. Se a autoridade a!i não fosse atendida, fatalmente marcharíamos
para um descalabro total dentro_da empresa e fora dela;
e isso, evidentemente, até onde fosse_ possível, teríamos
que _evitar, porque tínhamos consciência do que aquilo
poderia traduzir. Acho, na minha maneira de ver, como
técnico, -insisto, não comO político, que o empregado
que entra na PETROBRÁS, ele quase que teria qUe fazer um juramento, um mandamento, que ele não fará
greve, independente da circunstância, face à empresa- em
que ele trabalha, face ao tipO- -de-·re:Sponsabilidade que
existe no trabalho que ele efetua e em face da importância que essa área tem para a área dO país.-Acho que esse problema.de dar uma conotação política a uma ação dentro da PETROBRÃS é um problema
que extravasa completamente o aspecto que diz interesw
se, que diz respeito a ela; ela tem que atender a uma determinada exigência que é colocada por uma classe dirigente e que essa classe dirigente tem que discutir, tem
que acertar, tem que definrr~ se é válido ou não aquele
tipo de objetivo, mas que não compete, nem na ãrea industrial, e nem da refinaria em si, discutir se aquele obj6~
tivo é bom ou mau.
Posso estar errado, sou um democrata, como o Sr
também o é, aceito que a opinião necessariamente nãc
tem que ser aquela que vá prevalecer, mas, pelo menos, é
um ponto de vista meu de que, nesse nível, temos muito
que atender a determinadas diretiíze5-Cfue, segürãriiente,
estariam partindo de determinadas áreas que deveriam
discutir nesses vários aspectos, da conveniência oU nãõ
de fazer.
Pois bem, colocado isso, o que gostaria de transmitir é
o seguinte: a quantídade de vezes, a quantidade de apelos que foram feitos no sentido dos empregados não fa~
zerem aquilo que estava se propondo fazer - porque
aquilo levaria a empresa a tomar uma determinada ati-
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tude que ela não gostaria de tomar- foi em tal número
que, realmente, não dá para entender por que o fato
ocorreu.
Particularmente, participei de_ uma reunião dessa,
com a_ presença do Dr. Brasil, que é o superintendente
- da refinaria, comó -o Sr. menciona, em que fui. Deputado, sem nenhuma obrigação, não tinha que ir uma reuw
niã_? _dessa porque não fui à refíriilríil, nessa ocasíão,
para tratar dess_e assunto especificamente, mas entendi
da gravid~de do_ fato, ~orno ele estava evoluindo e que,
s_abendo como é que o Presidente Uekrconcebia a coisa,
que seguramente o teyaria a tomar uma decisão de-ssa
ordem, _como jã havia tomado, e esse fato a que V. Ex•
se refere é em parte verdade. Tomei parte dessa reunião,
eu não _fui discutir a weve o_u coi~a parecida, porquejâ
h_a_vi~ ~m~ decisãp tqrQaçla e eU, como empregado de
vin~e anos !la comp_anhiã,_ preoc~pado que estava c~ffi
eis outros empregidos que ali eStavam tomando uma d(;.
cisão da qual não tinham consciência da extensão que
estava tendo, e não sabiam das conseqUências que estavam por vir, em virtude dessa decisão, tive a preocu~
paçào._de chegar lá e pedir aos representantes dos sindicatos na época, para que eles transmitissem aos demais
em PreSados, q~e -estaVam concentrados em um campo
de futebol em Campinas, a gravidade da decisão que esw
tavam tomando e das conseqUências que poderiam adw
vir. E a decisão jâ não estava em minhas mãos, jâ havia
sido tomada_e era esta: se não houver um_ retorno, denw
tro de determinados horârios estabelecidos, haverá demissões sucessivas 'dentro da companhia até o fechamento da refinaria, se fosse o caso. Essa a decisão tomaw
da, e eu então apdei aos representantes dos _sindicatos
para que pedissem aos colegas que retornassem ao trabalho a fim de que não sofressem uma puniçãõ que, com
certeza, lhes tmria conseqUências futuras desagradáveis,
afetando a vida familiar.
Sr. Deputado, gostaria de aproveitar a oportunidade,
5:_fazer maí_S_J.:!ma observação: V. Ex~tem mais tempo de
serviço na cO-mP,anfiia, mas acredite, ninguém niaís do
que eu, dentro da PETRQBRÃS, é mais PETROBRÃS,
po"rque sempre procurei defender a empresa dentro e
fora dela, passei mais de 15 anos pro"curando defendê-la
e ao País lá fora, nas negociações que tive oportunidade
de manler·e--sem-pre o fiz cOm a- maior honestidade e com
a maior boa vontade e esforço, inclusive muitas vezes
com grandes sacrifíCios pessoais, o que não vem ao caso.
Mas tive a preocupação, na época, de transmitir aos su~
períntendentes, que não seria tolerado, em hipótese alw
guma. partisse de onde partisse, nenhuma atitude que
viesse prejudicar o património da companhia, que não
era da companhia mas de todos os brasileiros.
Pois bem, na Refinaria de Mataripe da qual somos
-empregados, foram cometidos atas que, seguramente,
prejudicaram por demais o património da companhia;
determinados-e-mpregados, que não fazem jus ao coleguismo de outros, às vezes, até por desconhecimento, to- maram atitudes que prejudicaram terrivelmente os equiw
pamentos, criando riscos elevados, não Só para a classe
dirigente, mas para os próprios empregados, fazendo
com que a refinaria parasse numa situação fora de conw
trole, o que poderia ter culminado num acidente serifssimo, com con·seqüências graves não só para o património, más para a vida dos empregados que ali estavam.
Dt: fo_rma que ess~ tipo_ de açào me deixou revoltado,
porque partiu de empregados que deveriam ter a obrigação de defender o património que era de todos. Além
disso, a PETROBRÃS não é só a Refinaria de Mataripc, a PETROBRÃS é composto por 60 mil empregados,
que têm de zelar pelo nome da companhia perante o
País, perante o Congresso, demonstrando que sabemos
defender bem O patrímônio que rios foi entregue paragerir, o·que não ocorreu com empregados daquela refi~
naria.__p_ois enxovalh_ar_am o nome dos _outros 58 ou 59
mil empregados das outras unidades, pois temos consciência de_q~,tr;: a maioria era de boa origem, de boa fndolc e que estava interessada em defender o Património da
companhia e que foram malsucedidos em decorrência
da utilizaçãO iiiádequada, por parté di um pequeito número com esse objetivo.
Assim é que, na época, foi tran"sffiitido
áa-=quela unidade_ que, em relação àqueles empregados que
foram apanhados ou que foi constatãdo que i:fetivamen-
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te agiram contra o património da companhia, que, com
estes não houvesse, independente do que a direção da
companhia tinha decidido no sentido de demitir 20, 50,
200 ou 300, que esses empregados não mais permaneceriam na empresa, porque não era justo_que os demais
empregados fossem obrig"ados a ter como companhia
resSoas daquele tipo~
- S_r. Deputado, fiz questão de_dizer isSo- aqui, pois poucas vezes foi da9-o.oportunidade de que a opiniãO ·pública tomasse conhecimento de fatos desta natureza.
O SR. MÁRIO LIMA~ Infelizmente, Sr. Presidente, vou ter que usar mais uns dois minutos, porque o Dr.
Armando Guedes deu uma resposta que se ateve mais a
aspectos doutrináriOs do que aos fatos a que me referi.
Se entrarmos nessa polêmica de que se deve obedecer a
autoridade, eu concordo, mas acho que a autoridade
não tem o direito_de resvalar para o autoritarismo, para
a ileg_alidaâe, setiào _ãhdiCamos da cidadania. Na PETROBRÁS, Se nãO quisermos desgastá-la, temos que es~
quecer muitas coisas: dirigentes que chegam lá, estão
num quadro da empresa e se vinculam em funções- e
aproveitaria até para fazer um pedido de informação:
quais ex-presidentes e exwdiretores que se vincularam ao
quadro da empresa e em que função se vincularam?
Dirigentes hoUve que abusaram dos seus cargos e
criaram na empresa um clima de opressão mesmo, de injustiça. Os Srs. que estão lá em cima, não sabem de cer·
ta.s coisas. Não houve uma apuração e eu vou revelar
uril fato: o Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, tenw
tau dialogar com a Presidência da PETROBRÁS, e na
ânsia de dialogar, o Presidente da PETROBRÁS já ia
para a televisão e anunciava os nomes. E os jornais
publicavam. E por que a inclusão dos cardíacos entre os
demitidos? Esses fatos são deploráveis, Sr. Diretor! Não
se pode atírar pedra num trabalhador. Por que não houve um inquérito para apurar e individualizar a culpa?
Por que se generalizou a culpa? Quem foi que mandou
parar? Eu sou um operador, eu só paro uma unidade se
o meu superior mandar. Alguém deu a voz de_comando,
quem deu essa voz de comando? Isso até hoje não se esclareceu. Não houve uma preocupação da empresa para
se chegar a esse detalhe. E por que demitir, por exemplo,
um dirigente sindical que era suplente, que não tinha nenhuma responsabilidade legal; s_ó um regime de arbítrio
permitia isso. Se você é suplente de uma diretoria, nã.o
tem legalmente nenhuma responsabilidade. Eu sou suplente de um Senador, o titular comete um descaminho,
qual a minha responsabilidade se não estou no exercício
do mandato? Então, Sr. Diretor essas coisas, eu como os
trabalhadores conhecemos de perto.
Agora, a origem de tudo, na minha opinião, era_ a maneirã autoritária que, particularmente, o Sr. Presidente
dirigia a empresa, ao ponto de contestar a autoridade do
Presiden~erla República. Que~ não conhece o episódio
da nomeação e_ da _desnomeação do Dr. Orfila? Uma
pessoa que tem o mínimo de civilidade política não desafia o Presidente da República, e ele desafiou, e o de~
creto foi publicado num jornal insuspeito, que é o Jornal
do Brasil. Estava lá com a assinatura do Presidente da
República e eté foi lá e usou a sua força, que ninguém
sabe de onde vinha, e fez o Presidente da República retroceder._ ~sses fatos esraona memória de todos e, particularmente, na _dos políticos.
Um Presidente chega na empresa e se vincula. A Resolução n<1 36/63 impedia esse tipo de abuso, e foi apro~
vada em 1963, porqUe o que falta na empresa é com~
preensão, porque a PETROBRÁS não pode ser uma
empresa dirigida por um "pequeno grupo fechado _que
não dá satisfação a ninguém. Quem não tiver esse espírito não pode trabalhar na PETROBRÁS. Quem nãO-tiW
ver esse espírito de grandeza, de renúncia, esse espírito
democrático, nãO pode trabalhar na PETROBRÁS, que
é um patrimônio da Nação. Ninguém quer desordem.
Nenhum trabalhador quer isso~ porque os mais priejudicudõs são eles. TOd_a_ vez que a ordem constitucional se
rompe, quem mais sofre_~ o trabalhador. Tenho dito
is·sõ·em todos os- nossos prÕnunciamentos. A Nação não
aceita mais nem ditadura de direita e nem ditatura de esquerda. O _País quer um_ a democracia com as coisas bem
claras~ A iniciativa Privada Vai até aqui, al a iniciativa
estatal. Queremos regras claras, o que a PETROBRÃS
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nUnca fez. As normas de pessoal da PETROBRÃS são

tão obscuras que eu duvido, os Srs. dizerem que entenR
dem. não entendem, porque são feitas para confundir.
Ou nós mudamos essas coisas ou sempre haverá._ insatisfação, descontentamento e até revolta.
O movimento grevista foi o represamento de sentimento, de_ insatisfação. E se a PETROB_RÃS fez aquilo,
eu tenho documentos que, se o Sr. quiser, eu lhe mando,
onde vem uma lista do Rio: demitam-se tantos, não se
vê uma ordem para fazer um inquérito e apurar os culpados. Vê-se um número: queremos tantas demissões. E
houve uma hora dramãtica, em que o Rio pedia que se
completasse a lista e os engenheiros, que mourejam ali
com dedicação, com senso de justiÇa, não tinham mais
nome para completar a lista. E íoi dito o seguinte: ou
completa a lista com nomes de operários, ou completa
com nomes de engenheiros. E houve um chefe, que teve
a coragem e a dignidade de se insurgir, porque lhe tiravam um bom operário, e ele deu essa sua discordância
por escrito. E esse operário, apesar de pertencer à Diretoria do Sindicato, voltou. Ele não era grevista como oS
outros? Ele não pertencia à Diretoria do Sindicato? Por
que ele voltou? Porque havia um documento escrito de
um chefe, protestando contra a sua demissão arbitrária.
Então, atirar pedras nos trabalhadores não vai resol~
ver. Se houve erro do trabalhador, eu até admito. Mas,
num barco, quem tem obrigação de comandar bem é o
comandante, e se o comandante não comanda bem, os
comandados se saem mal.
O ex-Presidente Shigeaki Ueki é um homem que não
tem vocação de regime democrático e o Senado deu-lhe
o troco, não o aprovando para embaixador. Eu ouvi
uma palestra dele aqui, que me deixou espantado com
os ponceilos que ele emitia.
Uma indústria-nãO v-iv-e-só-de eficiência, de recursos,
vive do coração do trabalhador. Se eu estou numa unidade e eu não tenho amor por aquela indústria, eu vejo
uma válvuma aberta, ou danificada, que pode le-Rraquela unidade e uma catástrofe, se eu não tiver amor
pela aquela empresa, eu não faço nada. Trabalhar_ na
PETROBRÃS requer também amor, porque a maioria
desses homens que estão lá, se não _tivessem amor peta
PETROBRÁS sairiam para ganhar mais.
A PETROBRÃS tem um quadro do maior nível, quer
de trabalhadores, quer d_e técnicos .. Agora, ê preciso que
haja transparência nesse relacionamento. O trabalhador
da PETROBRÁS, em média, tem um nível cultura-l
igual ao de um engenheiro apenas não tem um conheci~
menta especffico. Ele lê revistas- eu observo isto Senador, você vai de manhã, meia-noite, pegar um turno de
trabalho, eles estão lendo as grandes revistas que os-itus~
tres Senadores lêem. São homens bem-informados, então, na empresa, tem que haver um clima de debate franco. Na hora de comandar, ê claro, o Presidente ê o Presi~
dente, a Diretor é o Oiretor, o Superintendente ê o Superintendente. Eu, como operador~chefe, exijo que Os
meus comandados obedeçam, eu, como Presidente do
Sindicato, imponho disciplina no Sindicato. Nenhum de
nós quer bagunça. Nenhum de nós quer desordem, a desordem só leva ao caos. Nenhuma nação se constrói em
função de desordem. Está aí o ilustre Senador João Calmon, que é uma espécie de D_om Quixote aqui, nessa Ca..:
sa, e bate pela educação. Sem educação, nenhum povo
~em futuro. O que nós queremos na PETROBRÁS ê só
ISSO.

Eu jamais pretenderia, e sei que ·nenhum dos meus
companheiros de sindicato pretendem tirar a autoridade
dos dirigentes dos superintendentes, pelo contrário:
Agora, não se pode deixar que essas cabeças, que o Sr.
disse, que não se rilodificam, continuem em postOschaves na empresa. E sei que dentro dos quadros da empresa, o ilustre Ministro das Minas e Energia o Dr. Au~
reliano Chaves, ilustre Presidente da empresa e ilustres
diretores encontrarão substitutos, à altura; haverá uma
reciclagem, uma oxigenação.
Vou concluir, fazendo uma pergunta, que eU Já ia-me
esquecendo e é muito séria. Eu tenho em mãos resumo
do relatório do grupo de trabalho que apurou as causas
do acidente ocorrido durante a perfuração do poço
E/EN/3.333d/RJS, em 16 de agosto de 1984. Toda a
Nação tomou conhecimento do trágico acidente na Plataforma de Enchova. Todos nós lamentamos. Perdemos
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vida~ queridos companheiros, engenheiros e operários.
Todos nós ficamos solidários com a empresa, coin as
vítimas ~ com seus familiares. Mas nós temos que _tirar
ensinamento disto. Do relatório eu vou ler só o final,
que conclui da seguinte maneira.

"Conclusão:
Finalmente após outras considerações, o grupo
-de trabalho conclui por responsabilizar contratante.<; petas causas do acidente, em conseqUência, sugere duas vias para apurar e haver as indenizações
devidas.
a- rescisão judicial com apuração em perdas e
danos com base na responsabilidade contratual;
b- negoci!ições fora, extrajudicial, do ressarci- ment.O por parte das contratantes.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de_l984".
-Eu faria dUas· perguntas: primeiro, a PETROBRÁS jâ
recebeu qualquer indenização, qual o montante, quais
as indenizações que foram pagas às famílias das vítimas?
O problema das contratantes na PETROBRÁS é um
dos problemas mais graves, Senador Severo Gomes. V.
Ex'. que é relator dessa CPJ deve atentar par esse detalhe. Os trabalhadores têm tentado, todos os anos, incluir
·na-slra- -negociação Coletiva o exame desta questão. Tenho ouvido sistematicamente as seguintes negativas do
Chefe de Pessoal: a inclusão desse item inviabiliza o
acordo. Nós sabemos, de perto, que essas contratantes,
na maioria dos caso_s, sem pessoal especializados, como
tem a P~TROBRAS, s_em equipamento apropriado,
como tem a PETROBRAS, que entram através de processos que não são os mais eficientes, têm ameaçado o
equipamento e a vida dos trabalhadores. Está aqui o
fato que ninguém pode desmentir.
Agõra, aCidentes menores têm ocorrido, quase que semanalmente, mas que não têm repercussão. Então, esse
tema das contratantes na PETROBRÃS é um caso seriíssimo. Eu perguntaria: a empresa já fez um estudo mi- _--~uciosos para ver se economicamente é' vantajoso?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- O Deputado ...
O SR. MÁRIO LIMA- Eu vou concluir __a pergunta.
Vê~se hoje que a PETROBRÁS, em determinados seta-.
res, não tem mais serviços próprios como tinha no passado. Só hã uma razão para submeter o equipamento e a
vida dos seus funcionários a tamanho risCo, é que, eco~
nomicamente, fosse recomendado - todo mundo sabe
que uma empresa tem que se preocupar com seus custos.
Agora, eu pergunto: mesmo que seja economicamente um
pouco mais Vanüifoso, e os riscos que correm os ·equipamentos da empresa? E o risco que correm os seus traba~
lhadores? N ás sabemos de uma infinidade de casos e geralmente a gente não encontra um explicação sensata. E
esse problema de Enchova talvez tenha sido a gota d'ã--gua-que transbordou. f: um problema sério, Sr. Diretor.
Eu sei de casos de empresas que chegam no canteiro de
obras, não têm equipamento e ficam usando o da PETROBRÁS ficam subornando funcionários para permi~
tir ... não comprem a legislação trabalhista. Os operários
trabalham sem nenhuma proteção, no que a PETROBRÃS é criteriosa, fornecendo luvas, capacetes e
todo o equipamento de proteção. Essas empresas não
dispõem disso, Senador. E elas continuam proliferando
nas áreas, lidando com equipamento, como o Sr. Disse aí
muito bem, as refinarias da PETROBRÁS valem a vul~
tosa in'lportãncia de 10 bilhões de dólares.
Na PETROBRÁS hâ um critério: uiri engenheiro,
quando entra para chefiar um serviço, ele fez uma carreira Sedimentar, ele se revelou interessado, responsável,
--competente. O sujeito, para chegar à chefia de manutenção de uma unidade na PETROBRÁS, passa por um
peneiramento, No entanto, essas empresas mandam pes~
soas inteiramentes despreparadas para lidar com o patrimônio da Nação e com vidas humanas, o que é mais
grave. E quem mais vê a falha somo nós, os operadores,
são os homens de manutenção, que estão no campo, lidando com as empresas. E se ouve o sujeito dizer: não,
eles iam fazer uma solda num lugar importante... é um ·
soldador com pouca experiência. Jã na PETROBRÁS
não, ele só vaí soldar um equiparriento de responsabilidade se ele tiver uma vida funcional acompanhada. En-
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tão acho uma temeridade. Aquela preocupação de diminuir custos a todo tiPo pode levar a outras Enchovas. 1::
a minha última pergunta, muito obrigado.
O SR. ARMANDO, GUEDES COELHO - Bem,
Deputado, a hora já está bastante avançada, mas eu vou
tentar traduzir alguma coisa para o Sr. sobre isso. A
preocupação nossa toda, principalmente a do Sr. nossa
porque vivemos e somOs os funcionários de carreira, a
companhia precisa, sim, em última análise, ter como resultado, um produto que seja reconhecido por várias ca~
madas da sociedade como sendo, vamos dizer assim,
justo em termos do que é que o País precisa, de uma empresa como a PETROBRÃS. Então, o Sr. hã de convir
que a empre.<;a é cobrada de todas as áreas; ela é cobrada
pelos seus empregados, no sentido de que eles entendem,
com justeza, que nós devíamos procurar ter todas asespecialidades possíveis dentro da companhia, para fazei
toda gama de serviços de que nós temos necessidade,
porque assim seria mais bem fefto. isso é um ângulo da
coisa.
Nós somos cobrados pela empresa privada que diz
que a PETROBRÁS ocupa todos os espaços possíveis e
imagináveis e não dâ espaÇo para ninguém mais fazer
coisa nenhuma e que há dificuldade para arranjar mercado de trabalho aí fora, que não tem condição da empresa privada nacional de evoluir. Nós somos cobrados
também pela sociedade comO' um todo para atender ao
mercado do País de uma maneira adequado, a tempo e a
hora com um produto qualificado e a preços adequados.
Repare, Deputado, que muitos desses objetivos são
conflitantes. NOs não conseguimos atingir a• todos eles
simultaneamente. Um exemplo típico desses objetivos
conflitant_es é um pouco disso que o Sr. está dizendo, de
contratação de mão-de~obra. O caso de Enchova, que V.
Ex' citou como sendo um dos motivos, sem dúvida, um
negócio lamentável. Olhe, Deputado, a empresa que
opera Enchova, a empresa que a PETROBRÃS contratou, é tida, internacionalmente, como sendo competente, capaz para fazer o serviço que da vinha executando.
Isso é fora de dúvida, pela tradição, pelo passado, que
essa empre·sa qu-e vinha prestando este tipo de serviço
não só no Brasil, como fora; sem dúvida ela era competente para fazer aquele tipo de serviço. O que aconteceu,
na prática, é que ela estava fazendo um serviço inadequadamente, em função da circustância em que ela atra--vessou lá. O relatório, que o Sr. tem em mãos, traduz
efetivamente a realidade dos fatos. Eu não vou entrar no
mérito. Isso seria fácil até de explicar o erro cometido
por ela, mas um erro gritante. Mas que uma empresa
competent~ como ·ela é, e pela tradição que ela mostrava, não tenho dúvidas que ela tinha conhecimento que
estava fazendo uma coisa inconveniente. Mas isso acontece. Acontece de pessoas capazes, às vezes, cornetei-am
erros que levam a este tipo de conseqUência.
Mas o problema da contratação em si, Deputado, é
um problema que nos aflige. Nós temos esse tipo de
preocupação. Nós procuramos suprir as nossas unidades, seja industrial, seja de exploração e produção, com
o melhor tipo de serviço, com o melhor tipo de empregado. Mas veja, seria humanamente impossível, porque
nós enfrentaríamos problemas das mais variadas naturezas, e vamos dizer assim, quase que um clamor da sociedade, se nós quiséssemos fazer, dentro da empresa, tudo
que a empresa precisa. Isso é fora de dúvida que seria
desejável ...
O SR. MÃRIO LIMA- Apenas para corrigir uma
interpretação não correta. Eu não prego, nós não pregamos a idéia de fazer tudo, mas sim fazer o essenchtl e o
que implica em risco para o equipamento e para a vida
dos trabalhadQTes.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Certo.
Entendo a colocação de V. Ex•.
O SR. MÃRIO LIMA- Eu admiti que V. Sa.estava
interpretando mal ...
O SR. ARMANDO G_UEDES COELHO- Não. Eu
entendo. Como tese, a PETROBRÃS não pode cami~
nhar para esse rumo de pro"curar fazer tudo que é possível. Porque é possível sempre se fazer alguma coisa. E
garanto aos Srs., estou plenamente de acordo que, s~
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nós fôssemos fazer-, nós faríamo"s melhor. Eu não tenho
dúvida disso. Porque nós somos uma empresa, vamos
dizer assim. especializada nessa área. E como bem o Sr.
disse nós temos uma tradição de_ procurar ade_quar o
nosso homem à importância do que ele vai fazer, dares~
ponsabilidade, a caracitação para ele fazer aquilo adequadamente. Mas, se nós levarmos isso a extremo, realmente nós ficaríamos uma empresa com 200, 300 mil
empregados, ela seria imposSíVel de ser gerida, Esse não
é o nosso objetívo. Então, o alinhamento que a PETROBRÃS toma, nesse particular, é procurar fazer com
que o serviço considerado fim, seja feito por empregado
da companhia, por exemplo: na área de refinação, que é
a área que o Sr. lida com mais freqUência, e lida muito
bem, a nossa preocupação é que, nã atividade de processamento, que é a atividade-fim, para a qual a PETRQBRÃS existe, a parte de industrial-refinação, essa
seja feita por empregado treinado para o serviço e preparado pela companhia. Esse é um princípiO; nós -não
admitimos ou nóS não estamos de acõfdo em que se faça
contratação nessa área específica, por(jüe ...

O SR. MÁRIO UMA -

Mas são feitos.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Deputado, se são feitos, são feitos índevídamente, porque há
instruções bastantes claras para que, na área de processamento, o trabalho seja feito por empregado da PE-TROBRÁS igualmente treinado pela PETROBRÁS.
Evidentemente isso não se passa na área de manutenção.
A área de manutenção é uma área-meio da companhia.
Então, a preocupação nossa, na área de manutenção, ê
que aqueles serviços que sejam considerados e aí Deputado a fronteira não é muíto simples de se estabelecer ela
é meio cinzenta, porque tem uma área que pode ser considerada área de alta segurança, outra área que não seja
considerada. Isso é muito em função de quem está examinando, em função do enfoque que está se dando.
Mas, de qualquer maneira, a diretriz-base é que os serviços que sejam conSíderados essenciais para garantia e
para segurança do equipamento, que nós tenhamos,
pelo menos, gente preparada para fazê~lo. Aquele serviço que não seja considerado_ de extrema segurança,
nós vamos procurar contratar.

Porque aí, Deputado, vem o aspecto, que é de difícil
admiriíSiraÇãO~- mas- q-tie tem que ser administrado poralguém, que há uma forte pressão por parte das empresas privadas, para que tenham um espaço de trabalho,
para o qual elas se_dizem capacitadas, e que, se não estão capacitadas, elas precisam se_capacitar e que a PETROBRÃS não pode, indefinidamente, ficar com essas
ár_eas todas e.in s_ua mão, Entà_o_ nós temos-q-u-e gerir isso.
Isso é um fato.__Ç'_hama~selobby, existe lobby nesse sentido, e nós temos que administrar. Na medida do possível,
nós procuramos preparar essas empresas e.~na área ín~
dustrial,__ eu confesso- que eventualmente a gente não
Consegue fazer da- melhor fofri:ta, acontecem -coisas,
como o se.nho~: disSe, mas que a área industrial procura
g_erir de tal forma, que se prepara adequadamente essas
empresas para prestar esse tipo de serviço para nós, de
forma tal que ele saia a tempo e a hora. numa qualidade
adequada e que seja a um preço menOs do que nós con~
se_guiríamo~ fazer.
V. Ex' não tenha dúvida, o empregado da PETROBRÁS é um emtm:~caro pela ql,!_a!ificação que
ele tem, pela tradição que ele tem. Ele funciona numa
área que normalmente tem que_se: reportar a quem está
paralelamente a ele. Então, se nós fizermos todos os
nóSsos serviçOs, cOm empregados internos, sem dúvida,
esse serviço vai s<iir caro. -e saínd_o caro, Deputado essa é a nossa preocupação. eu gostaria que o Senhor tivesse também um pouco disso, e os nossos empregados
todos tivessem - na medida em que a PETROBRÁS se
transforma numa empresa, se ela leva a qualidade de
serviço ao usuário, o grande usuário, que é a população
brasileira, de_!.lma maDeira cara, a empresa não v~i ser
bcm-vista. seguramente ela vai ser criticada. Então, nós
temos que levar um serviço bom e barato e essa administração não é fácil.
Ê isso que nós procuramos fazer; na medida em que-~
gente sinta que uma empresa não está procedendo adequadamente, nós procuramos substituir por uma outra
mais adequada. Nós temos certos padrões, e o Dr. Alberto, que o _Senhor conhece há muitos anos, tem sido
um batalhador incansável ao estabelec~ padrões mfni-
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mos de contratação para esse tipo de empresa, exataw
mente pam nós provermos garantia e qualidade. Agora,
não é fácil fazer isso. Nós confessamos que não somos
onipotentes, nós não conseguimos levar o serviço que
nós desejaríamos. As vezes. nós temos tido problemas e
em muitos casos JTroblemas sérios, os quais nós procuramos evitar e proóúai' cofi"ígir para o futuro. Mas essa é
um·a cOTise(júéncia. DepUtado, com a qual, seguramente,
ilós vamOs ter que co"f1viver, porque esse é um alinhamento que a PETROBRÃS tem que fazer, ela tem que
resguardar. E não é só na área industrial.
Na área de exploração e produção há uma tremenda
luta nesse sentido também, de procurar criar um espaço
para a empresa Privada nacional, inclusive, para trazer
tecnologia. A tecnologia não pode ser só nossa, da PETROBRÁS, tem que haver uma tecnologia nacional nas
várias áreas, porque na medida em que ela aja na área
industrial, na área de exploração, na área de transporte,
na área de manutenção, isso vai ser usado pela sociedade brasileira como um todo. Quer dizer, se a PETROBRÃS fizer isso, à custa de algum sacrificío do que
seja desejado, com um mínimo pcisS:ível, nós estaremos
dando uma contribuição tremenda à sociedade brasileira.
É dentro desse ângulo que eu gostaria de colocar para
o senhor como é que é a PETROBRÂS, ou a alta administni.çào da PETROBRÁS, particularmente na área industrial.

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Agradeço a
V. Sa. Dr. Armando Guedes Coelho, seu depoimento
tão objetivo e lamentamos não poder prolongar ainda
mais esse debate, em virtude _de nós termos sido mobilizudos pelas Lideranças dos nossos Partidos para estarw
mos no Plenário do Senado a partir das 14,30 horas.
Mas. agradeço a sua excelente colaboração, a do nobre
Deputado Mário Lima, que deu uma contribuição realmente precios:d c ao nosso admirável Relator, o nobre
Senador Severo Gomes.
Está encerrada a reunião.

( Le1•ama-se a reuniãO às 14 horas.)
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L2- EXPEDIENTE
1.2.1 --Mensagens do Senhor Presidente da República
- N"'s 267 a 270/'SS (n9s 555 a 558/85, 11a origem),
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.

1.2.2- Ofícios do Sr. lt?..Secretário -da Câmara dos
Deputados

Enmminhando à revr:çào do Senado autógrajO.s dos
sl!guinte.~

proJetos:

-Projeto de Lei da Câmara n9 179{85 (n9
6.206/85, na Casa de origem), que dispõe sobre adestinação do produto da arrecadação da Taxa de Melhoramento dos Portos.
-Projeto de Lei da Câmara n<;> 180/85 (nl'

6.501/85, na origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$
10.146.500.000.0QO e dá outras providências.
1.2.3- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.4 - Comunicação da Presidência
Pra.::o para apresentação de emendas ao Projeto de
Lci_da Câmara n~ 180/85, Tído antcfíorffiente,
1.2.5 - Requerimento
N 432fS5, de autoria do $r. 'Senador Lourival
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito ontem, -às 21
horas, pelo Presidente José Sarney, pela Empresa
Brasileira de Notícias.
9

1.2.6- Comunicação da Presidência
Recebimento do Oficio n\>- S/44, de 1985 (n~'
257/85, na orígcm), do Sr. GoVC:riütdor do Estado' do
Piauí, solicitando, autorização do Senado Federal a
fim de que aquele Estado possa realizar operação de
Empréstimo e.xtcrno no valor de US$ 7,900,000.00
para os fins que especifica.
1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Pronunciamento feito no dia de _Qntcm pelo Presidente José
Sarney através de rede d~ rádio e televisão. CinquCnttenário do "Colégio do Salvador", em Aracaju-SE.

SENADOR JOÃO CALMON - Comentãrios
sobre o pronunciamento feito ontem através de cadeia de rádiO e televisão pelo Presidente José Sarney.

grafO ao art, 27 da Lei nQ J.274, de 2 de outubro de
1957, ~ue disciplina o regime penítenciãrio. Votaçio
adiada por falta de quorum.

SENADOR N/VALDO MACHADO - Falecimento do General Odílio Denis. 85\> aniversário de
fundação do Colégio Ev<~ngélio XV-'Cle novembro, de
Guranhuns-PE.
-

-Projeto de _Lei da Câmara n9 22/83 (n9
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.

1.2.8- Comunicação da Presidência
Convoc:.lC;ào de sessão extraordin.ária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, c_om Ordem do Dia
que designa.
LJ- ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado nl' 201/85- Complementar, que- cria o Estado do Tocantis e dá outras
providt:ncias. (Em regime de urgência). Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Leida Câmara n' 3/81 (n' !.889/76,
na Casa de origem), alterando a redação dos arts. 7~',
9~ c lO da Lei n~' 6.223, de 14 de julho de 1975;-que
dispõe sobre a fiscalização firiã.nceira e orçamentária
du União, pelo Congresso Nacional, e dá outras pro~
vidências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 13/81 (n~ 78/79,
na Casa de origem), introduzindo modificações na
Le_i n\> 605 de 5 janeiro de 1949, que dispõe sobre orepouso semanal remunerado e o pagamento de salário
nos dias feriados civis e religiosos. Votilção adiada
por falta de quoru~.
-Projeto de Le:i da Câmara n9 14/81 (n?
2.977/SO, mLCasa de origeim), que suprime a aliilea b
do art. 39 da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 1960Lei Orgânica da Previdência SociaL Votação adiada
por f<~lta de quorum.
-Projeto de Lei d;:t 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 filiação à Previi:féncia SociaL Votação -adiada
por falt<~ de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 10/82 (n9
4.608/81, na Cusu de origem), que autoriza o Poder
Executivo a instituir a fLmdaçào Universidade das
Missões, com sede em Santo Ângelo- RS. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de___ i.et da Câmara n\>- 55/82 (n9
2.631/80, na ca·sa de origem). acreScentando pará-

-Projeto de Lei da Câmara n~' 17/84 (n9
2.845/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivQ à_Le_i Jl\> 3.8_07, 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 quo~
rum. --Projeto de Lei da Câmara n9 55/84 (n~' 759/83,
na Casa de origem), determinando que os depósitos e
repasses dos órgãos públicos federais do Nordeste sejam feitos no Ba!JCO d_o Nordeste dp Brasil s; A. BN B. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de .L~i __ d_~_ Câmara n9- 14/85 (ni?
2.393/79, na- Casa de origem), que altera a redação
do art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, aM
provada pelo Decreto-lei n9 5.452, de I~' de maio de
1943, que dispõe sobre a concessão das férias anuais
remuneradas. Võtaçâo adiada Por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 17/85 (n'í'
2.296/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a defesa de médico, servidor público, em proce.'isos judiciais decorrentes do exercício da profissão. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 50/Sf (n 9
2.048/79, na Casa de origem), que dá nova redaçã~
aoS 29 do art. 458 da Cons_olidação das Leis do Tr:~~
ba!ho. aprovada pelo Decreto-lei n.,.. 5.452, de 19 de
maio de 1943,- Oispondo sobre o fornecimento de
transporte para o trabalhador. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto ~e Lei da Câ_mara n" 60/82 (n~'
3.427 j80, ~a Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação do ex.ercicio da enfermagem e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum,

- Proje:to de Lei da Câmara nl' 33/85 (nl'
1.55.0/83. na Casll de orig_em), que declara feriado nacional o dia 20 de novembro, jã celebrado Dia Nacio-
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na! da Consciência Negra pela comunidade AfroBrasileira. Votação -adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n.., 106/82 (n<;~
4.800/8!, na Casa de origem), que disciplina as atividades profissionais dos vigias portuários, e-dá outras
providências. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado _n9 244/81Complemcntar, que acrescenta o§ 4~> ao art. 21' 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. Votação 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, o montante de sua dívida consotida~
da. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 I 10/85, que suspen-de a
execução do art. 19 da Resolução n9 13, de 4 de maio
de 1983, na Câmara dos Deputados, na parte em que
deliberou sustar o processo criminal contra o ex~
Deputado Domingo-s~l\"ntônio de Freitas Diniz Neto.
Votação adiada por falta 1de quorum.
-Requerimento n9 423/85, de autoria do Sr. Se~
nadar Carlos Chiarelli, soltcitando urgência para o
Projeto de Lei da Câmara n"' 124/85 (n"' 4.014/84, na
Casa de origem), que proíbe a pesca de cetâceo_nas ã~
guas jurisdicionaís --brasileiras e dá outras providên~
cias_. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto- de Lei do Senado n"' 173/82, que altera
disposítivo da Lei n"' 6.515, de 26 de dezembro de
1977, possibilitando o divórcio entre pesscia nunca
antes divorciada e outrajã divorciada anteriormente.
Vota~o adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n_"' 225/83, que cria e
regula a aplicação pela Censura Federal, o certifica~
do de liberação restrita e dã.outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senàdo n9 96/80, que dispõe
sobre a participação dos servidores nos órgãos de di~
reçào e fiscalização das entidades que menciona. Vo·
tação adiada por falta de quorum.

1.3.1- D~scursos após a Ordem do

D~a

SENADOR MARTINS FILHO - Aperfeiçoamento dos instrumentos eleitorais, com vistas às e..
lcições para a Constituinte,
SENADOR ALBANO FRANCO- Homenagens
tributadas em Sergipe a Dom Avelar Brandão Vilela,
pelo transcurso do jy.~ileu de ouro sacerdotal daquele
prel~do. Jubileu de ouro do Côlégio do Salvador, de
Serg1pe.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 218• SESSÃO, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1985

2.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Pfojetõ de Lei da Câmara n9 180/85 (n." 6.501/85,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presiden~
te da República, em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n"' 433/85, lido no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente. Ã
sanção.
2.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 50 millutos, com Ordem do Dia
que designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3-ATA DA 219• SESSÃO, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1985

2.1- ABERTURA

3.1- ABERTURA

2.2--' EXPEDIENTE

3.2- EXPEDIENTE

2.2.1 -:---Requerimento
N9 433/85, de autoria dos Srs. Senadores Hélio
-Guciros, Nivaldo Machado e Moacyr Duarte, solici~
tando urgência, nos termos do art. 371, alínea "b",
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ·
mara n" 180/85, que autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos Suplementares atê o limite de CrS
10.146.500.000~000~ e dá outras providências.
2.3-0RDEM DO DIA

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n"' III, de
1985. que autoriza a Prefeitura Municipal de Muniz
Freire, Estado do Espírito Santo, a contratar op~
raçàÕ de crédito no valor de Cr$ 30.769.788, para o
fim que espeCifica. AProvada. Ã Pr-olnlllgaÇão.
Projeto de Lei da Câmara_n9 62, de 1985, que altera
a estrutura da categoria funcionar de Tradutor e ln--:
t~Tp_r~te, ~o- Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e-dá -oUtras providências. Aprovado. Ã sanção.
Projeto de Resolução n9 120, de 1985,.que_ autoriza
o Governo do Estado de Sergipe a elevar em CrS
977 282.400, o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. Ã Comissão de Redação.

Projeto de Lei do Senado n9 129 /80~ que assegura a
participação dos empregados na direção das empre~
sas públicas e sociedades de economia mis_ta. Votação
adiada por falta de quorum.

Projeto de Resolução n"' 121, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$
519.044.481.001, o montante de sua dívida consolidada_.__A_prova!fq'l___com ~me.f1da. Ã Comissão_- de Redação.

Projeto de Lei do Senado n" J36/80, que dispõe
sobre privilégios assegurado_s às empresas de audita~
gem de_ capital nacional e dá outras providências. VoR
taçio adiada por falta de quorum.

ProjetO de R,~luçã_o n"' 122, de 1985, que autoriza
.o Govcrno_do Estado da Sabia a realizar operação de
empréStimo externo nci valor de US$ 15,000,000.00.
Aprovado. Ã Comissão de Redação.

Cr$ 6.000,00

3.2.1--0ficio do Sr. 1"'-Secretário da Câmara dos

D~puttidoS

Enmminhando à revi~ào do Senado (Jutógrafo do seguinte projrao:
-Projeto de Lei da Câ_mara n"' 181/85 (n"
6.702/85, na Casa de origem), que modifica ·a-re~
daçrto do parágrafo único do art. I" do Decreto-lei n"'
2.249, de 25 de fevereiro de 1985, e d.á outras providências.
3..2.2 - Comunicação da Presidência

Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n"' 181/85, lido anteriormente.
3.2.3 - Requerimentos
- N9 434/85, de autoria do Sr. Senador Aderbal
Jurema, _solicitando autorização do Senado para aceitar missão no exterior.
- N9 435/85, de urgência para õ Projeto de Lei da
Câmara n"' 91/85 (n" 2_049/83, na Casa de origem),
que permite a tolerância- de 5% na pesagem de carga
em veíc:ulo de transporte.
- N9 436/85, de urgência para a Mensagem n"
187/85, pela qual o Senhor Presidente da República
solicita autorização do Senado para que o Governo
do Estado do Pará possa realizar operação de crédito
no valor de cento e seis bilhões, trinta e _cinco milhões, cento e quarenta mil e quatrocentos cruzeiros,
para o fim que especifica.
3.2.4- Apreciação de matérias
- R.edações finais dos Projetas de Resoluções n9s
120, !21 c 122/85. Aprovados, nos termos dos Requeril}lCntos o\'s_ 437, 438_ e 439/8~. _à promulgação.
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3.3 ~ORDEM- DO-DlA

3.3..1 - Matérias apreciadas apôs a Oi-dem do D!a

-Projeto de Lei da Câmara n~ 66/85- (n~>
5.204/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a estruturação de categorias furtcíonais -do Grupo- _
Atividades_ de Apoio Judiciários deis Quadros das Secretarias dos Tribunais Eleitorais e dá outras providências. Aprovado. Ã -sanção.

- Projeto de Decreto Legislativo n'i' 24/84 (n9
7 I j84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio ZOoss-anitário para a importação e a
exportação de animais e de Produtos de origem animal, celebrado entre o GovCrno da República Federativa do Brasil e o GOVeino da Espanha, e concluído
em Madrid, a 12 de abril de 1984. Aprovado. À Comissüo de Redução.
-Projeto de Resolução n~" 121(85, que autoriza 3.
Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno-RO a elevar
cm CrS 254.822.079, o _montante-de sua díVída cOnsolidada. Aprovado. À Com-issão _de ReOaçâo.
-Projeto de Resolução nl' 124/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jauru, Estado de Mato
Grosso, a elevar em Cr,$ 1.085~652.592, o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de
Redução.
-Projeto de Resolução nl' 125/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT _a elevar_em
CrS 543.197.257, o montante de sua dívida consolidadu. Aprovado~ À Comissão de ReáaCão.
- Projeto de Resolução n'i' 126/85; que autoriza a
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro
a elevar cm CrS 1.128.299.406, o montante de sua dívidã consolidada. Aprovado. À Comissão de Redução.
Marcos~MT

-Projeto de .Lei da Câmara no:> 91/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n"
435f85, lido np Expediente da presente sessão. A_pr~
vado, após parecer da comissão competente.. A
sanção.
- M ensagcm n'<' 187 j85, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nl' 436/85, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resol!lçà!) no:> 127/85, apôs- pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redação.
-Redução final do Projeto de Resolução n~
127/85, em- rCgíme de ur~êncüi. Aprovada. Ã promulgação".--- -~
- Requcrimen!o n~ 434/85, lido no Expediente.
Aprovado, após parecer d<~. comissão competente.
3.3.2 -

Com~nicação

da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 19 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

Quinta~feira

n:.<;, que dá nova rcduçiio ao art. !'l da Lei
6.6.72.

n~

7 4457

5rÍif2, de

4 ..1- ORDEM DO DIA
-Redução final do_ Projeto de Reso-lução n~'
99/85, que suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. J I do Decreto-lei federal n~' 554, de 5
de abril de 1969. Aprovada. À promulgação.
4.3.2 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei do Senado n'i' 300/85, em regime
de urgência. nos termos do Requerimento nl'440fS5,
lido do Expediente. Aprovado com emenda, apôs parecer· da comissão competente. Ã Comissão de Red.ação.
-Redução final do Projeto de Lei do Senado n~
300f85, em regime de urgência. Aprovada. À Câmara
dqs_ Oeputados.
4.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

4.4- ENCERRAMENTO

3.4- ENCERRAMENTO
4-ATA DA 2200 SESSÃO, EM 6 DE NO·
VEMBRO DE 1985
4.1 -ABERTURA

5-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 28, de I985

6- PORTARIAS DO DIRETOR-GERAL

4.2- EXPEDIENTE

N•s 70 e 71, de 1985

4.2.1 - Requerimento

7- MESA. 011\ETORA

N9 440/85, de al!_toria dos Sr~. Senadores. Hélio
· Gueiros, MoacYr Duarte e Adcrbal Jurema, requerendo_ urgência, nos termos do art. 371, alfnea .. b",
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n"' 300/85, de autoria do Senador Odacir Soa-

8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COM!SSOES PERMANENTES

Ata da 217? Sessão, em 6 de novembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Martins Filho e Alberto Silva
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalumc-- Eunice Michiles Fábio Lucena- Alcides Paio- Gaivão Modesto- Aloysio Chaves-:Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Amêrico. de
Souza- Cesar Cais.:..... José Lins- Moacyr DuarteMartins Filho- Milton Cabral- Aderbal JuremaNivaldo Machado- Lourival Baptista- Luiz
Viana- João Calmon....:..: Amara! Peixoto- Severo
Gomes- Benedito Ferrêir?--:-:: RObertO Wjp:YchEnéas Faria- Alcides Saldanha- Octávio Caâloso.
O SR. PRESIDENTE (Martins: Fjlho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, dcclãro aberta a sessão.
Sob a proteçilo de Deus, iniciamos nossos tr.;tbalhos.
O Sr. 1~>-Secretúrío ir:l proceder à leitura do Expediente.
-

Lei n~' 6.032, de 30 de abril de 1974, que dispõe sobre o
RegimentO de Custas da Justiça Federal".
. {~T-uj~ip-{jUe se trunsformou_-"na Lei n~ 7.400, de 5 de
nl)_yembro de 1985.1
N1• 268/85 (no:> 556/85, na origem), de 5 do corrente, refàcnte ao Projeto de Lei da Câmara n~" 140, de 1982 {nl'
-4---:<JiYJ78 I, n<J Casu de origCm), Que <ilterã a Lei nl' 6.690,
de 25 de setembro de 1979, que disciplina o cance\amentc_l de pro~csto de_ ~tu los cambiais, e dá outr_as providênCIUS.

(Projeto que se transformou na Lei
novembro de 1985.)

n~"

7.401, de 5.de

N;;-269/85 (n~> 557/SS, na -o;ígem): d~.-5 do corr~nte, referente uo Projeto de Lei da Câniara n-1 24, de 1983 (n~'
5,016/81 1 _na Casa de origc01), que introduz modificação
mt Lei no/ 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre
normas de difcito Práccssual do trabalho e dá outras
providências. -

E lido o seguinte
(Projeto que se transformou na Lei
novembro de 1985.)

EXPEDIENTE
MENSAGENS~ DO

PRESIDENTE
DA REPÚBLICA . . -~

~

Restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados:
N~" 267/85 (n~" 555/83, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n 11 11, de 1984 (n"'
3.681 j77. -nu Casa de_ origem), que .. altera dispositivo da

O FICIOS
Do Sr. l~"-8ecretário da Câmara dos Deputados encami~
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

n~'

7.402, de 5 de

N~' 270/85 (no:> 558/85, na origem), de 5 ao cOrrente, refere-nte ao Projeto de Lei da Câmara n~".ll.l, de 1985 (n?
5.063/85. na_ G.tsa de -origem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS,
<lUtarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o
ii!~vcl que menciona, situadQ n_o Município de Aritenor
N;wurro, no Estado da Paraíba.
___ (Projçto qu~-;~ transformou na Lei nl' 7.403, de 5 de
novembro de 1983-.)

PROJ.Ii:TO DE LEJ DA CAMARA
N9 17·9, de 1985
(N.o 6. 206/85, na casa. de origem)
Dispõe sobre a .destlna.ção do produto
da arrecadação da Taxa de Melhoramento dos Portos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A .partir do exe.rc!eio financeiro subsequente ao da ·publicação desta lei,
o produto da al.'reCadação da Taxa de Melhoramento dos Portos - TMP, lnstituida
pela Lei n.O 3.421, de 10 de julho de 1958,
será integralmente destinado ao Fundo Portuário Nacional --: FPN_
·
Parâgrafo ftn.l.co.
compete à Empresa
d.e Portos do Brasil· S.A. - PORTOBRAS,
nos termos do dlsposto na Lei n.o 6.222, de
lO de julho de 1975, a administração do
Fundo de que trata este artigo para aplicação em investimentos nos portos brasilei-

ros.

Art. 2.0 Esta. lei entra em vigor na data
de sua. pnbllcação. ·
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Art. 3.o Revogam-se- as disposições em
contrário.
LEG!SLAÇAD CITADA

tE;r N.o 3.421,_

D1E 10 !DE JULHO .DIE 1985
Cria o Fundo Portuário Nacional, a

Taxa de Melhoramento dos Portos, e dá
outra,. . providências.
O l'iresldente da República, faço saber que
o C<lngres.so Nacional decreta e eu sanciono ·
a seguinte lei:
Art. 1.0 · l!: criado o Fundo Portuário Na-·
cional, destl:nado a prover .recursos Para .O
melhoramento d<:>S pi>rtos e dM vJas navegáveis do Pal.s, constanto do Plano Portuário 1faclonal.
• Art. 2.0 C<lnstltulrão receitas do Fundo
Ponuário Nacional:
·
a) 00% (sessenta .p<>r cento) do produto
da arrecadação da Ta>:a de Melhoramento
dos P<!rtos . (art. 3.0);
b) 8% (oito por cento) do produto da arrecadação dos direitos de importação para
consumo (art. 5. O) ;
c) o produto do aforamento dos acrnscldos de marinha, quando ~resultantes de obl'll.'l
~realizadas pelo !Depar.ta:mento ·Nacional de
Portos, Rios e Canais (art. 7.o);

d) o reembOlso de serviços de dragagem
el(ecutados por conta. do Fundo (ar.t. 8.0 ) ;
e) a remuneração dos recursos da Uclão
Investidos :p.os ·portos sob eonces.são ... Vetado;
f) as ·do1!ações que lhe torem atribuldas
no Orçamento Geral da união;
g) os juros e outras .receitas resulta;ntes
dos depósitos de .~ec~sos do Fundo.
Parágrafo. único. Os recursos, a que se
refere este ·artigo, oorão re<»lhidos em depósitos ao Banco Naelona.l do De.<lenvolvimento Econ6m!oo, em conta especial sob a
denominação de Fundo Portuário Nacional,
à ordem do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canals.
Árt. 3'0 A Ta>:a de Emergência, criada
pelo Decreto-lei n.0 8.311, de 6 de dezembio
de 1945, passará a ·ser eobl-ada oob a d®o"
ihlnação ·de Taxa de :Mêlho~amento -dos
POrtos, e incidirá sobre todas as me~rCado-'
!rias movimentadas nos portos organizados,
de ou para navios ou embarcações awrllla·res, na ·seguinte razão -do valor comercial
da mercadoria:
a.)' 1% (um l(l<lr cento) quando Importada
do exterio~;
b). 0,2% (dois décimos por cento) quando
e~rtada.

para o exterior;

·

c) 0,2% .(dols décimos por cento) quando
importada e exportada no comércio de cabotagem e de navegação !nterio~.
·
~ 1.0 são !sentas do pagamento da Taxá
de Melhoramento dos Portos'as mercadorias
a. que se refere o art. 8.0 do Decreto núnie~o 24.511, de 29 de junho de 1934.
§ 2.0 Nos casos de baldeação, quer dlreta,
quer por melo. de savelros ou alva.rengas.
ou através dos cal.s e pontes de .acostagem,
a Ta>:a de Melhoramento dos Portos será
devida uma só vez na descarga da embarcação chegada ao porto, ou no carrrega.mento da' embarcação a sair do .porto.
§ 3.0 NO.S caSõs da alínea a. deste artigo,
entende-se por valor comercial o custo da

_mercadoria que servir de ·base para o cálculo dos direitos aduaneiros .... Vetado.
§ 5.0 Nos easoo da alínea ·c deste artigo;
entende-se por valor da mercadoria o da
·aquisl~ão constante no conhecimento, ...
Vetado.
'Vetado.
A Ta>:a de Melhoramento dos
Portos ~erá cobrada pela ·administração do
porto onde a carga for movimentada, a qual
recolherá mediante gula, semelhante:
a) 40% (quarenta !p<Jr.centoJ do seu produto,· à ~agênCia do Banco do Br~l S/A,
para .crédito de conta eSI!"Cial vinculada,
que sõ .poderá ser movimentada nos termos
do a~rt. 16;
b) 60% (sessenta por cento) do seu pro-·
duto, ·ao !3anoo Nacional do Desenvolvimento Económico, ou seu correspondente. autoriZado, p:l!ra crédito do Fundo Portuário
-Nacional;
§ 1.<> o administrador ~esponsável pelo
porto que arrecaclar a Taxa será seu depositário até o efetlvo recolhimento na forma.
deste artigo, com a ireS!p<Jnsabllldade civil e
crbnlnal decorrente desta qualidade.
1 § 2.o · 6 ll'oder :Executivo poderá s""P"nc
der a entrega de qualquer recurso, consllli!adÍ! no Qrça.Il!enw -aeral da UnJ#o, à
administração ·do .porto que estiver em
mora no :recolhimento do produto da Ta>:a
de Melhoràmento dos Portos.
§ 3.0 Se, depois de notificada pelo Departamento Nà.c.ional de Portos, Rios e canais, a administração do porto. deixar de
recolher, no prazo que lhe for asslna.do, o
produto da Taxa de Melhoramento doo
Portos em atraso, 0; ~eferido Depa~rta.mento
§ 6.0

Art. 4.0

poderá, na primeira tomada. de contas, de.duzir o montante não :reoolhido de conta

de capital do porto reconhecido !Pelo Poder
:Executivo.
·
·Art: 5.0 Do produto da a~eeadação dos
direitos de importação 6% (oito por cento)
serão destinados ao Fundo Portuário Nacional (art. 2.0 , alinea b). ·
§ 1.0 Anualmente, o orçamento Geral da
União,· no anexo ~!'eferente ao Ministério da
Viação e. Obras Públicas, oonslgnará ao Fun'do POrtuário Nacional para recolhimento
ao Banco Nacional do Desenvolvimento
Econôm!oo, em duodél:lmos mensais, dotação equlvalenw a 8% (oito por cento) do
montante da arrecadação prevista dos direitos de importação para consumo.
§ 2.0 Verific~d·a, no correr do exerCício,. a
Insuficiência da dotação orçamentária, a
·'tlue se refere o § 1.<~' deste ·aa1;1go, o Ministério da VIação e Obras Públicas proporá, em ·
terilpO oportuno, a abertura. do necessário

crédito suplementar.
Art. 6.0 A porcentagem de 6% (seis por
cento) da arrrecadação da Taxa de Despacho Aduaneiro destinada às adm!nlstraç6es
dos portos, que, nos teirmos do art. 66 da
Lei n.o 3.244, de 14 de agosto de 1957, substituiu o adicional de 10% (dez .por cento),
instituído pelo Decreto n.o. 24.343, de 5 de
junho de 1934, terá em cada porto a mesma
dest)nação tl'este adicional, à data da publieação daquela lei.
·
i 1.0 · Anualmente, o Orçamento Geral da
União,- no anexo ·referenw ao Ministério da
VIação e Obras Públicas, cons!gna~rá, a favor das adm!ulstrações dos portos que tinham direito ao recebimento do <referido
adicional, dotação_ equlvalenre à previsão da
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arrecadação de 6% (seis por cento) da Tade Despacho Aduaneiro, na. reSJle<'tlva
Alfàndega ou Mesa de Rendas.
§ 2.0 Mensalmente os Distritos do Departamento Nacional de Portos, IRlos e Canais Tequ!s!tarão às Delegacias Fiscais do
Tesouro Nacional o con-es.pondente à efetiva arrecadação, no mês anterior, da referida porcentagem da Ta>:a de Despacho
Aduaneiro.

xa

§: a.o Verificada, no oor.rer dO: exercício,
a l.!l.$uflciêncla das dotações a que se refere
o. § 1.o, o Ministro da VIação e Obras Públicas proporá, em termo nportuno, a aber~ura do necessário crédl!p suplementar.
Art. 7.0 .o Poder Executivo promoverá o
aforamento dos acrescidos de marinha resultantes de obras realizadas pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e Canal.s,
ou por autarquias e repartições federais que
explorem portos, desde que es.ses te:nrenos
não ·sejam' necessários à execução futura
das Instalações portuárias.
- § 1.0 o aforainento será feito mediante
conco_rrência pública, ·e. o edl tal poderá prever o pagamento do preço da alienação do
do~ínio

§

2. 0

útil, a vista _ou a, prazo.

Q-s _:recursos ·provenientes dessas

vendas do ·dom!nlo útil constituirão receita
dos respectivos portos e serão depositadoo
na agência do Banco do Brasil para crédito
da conta especial vinculada de que trata
a_ alínea a do art. 4.o, .salvo quando

as obras

tenham sido executa;ctas dlretamente e com
~ecursos do Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais, quando então o produto da venda do domínio útil desses acrescidos de marinha constituirá receita do
Fundo Portuário NaciOnal.
§ 3.o Anualmente, o orçamento Geral da
União consignará, no ·anexo da ·Receita, a

pro'visãó da· rece!t~ resultante das vendas
do -dom!nlo útil, referidas neste artigo,
quando as obras, de que provém, tenha sido ·executadas pelo Departamento Naciona.I
de Porto.s, Rios e Canais e no anexo de

Despesa do Ministério da Viação ·e Obras

Públicas, .para ser recolhida ao Fundo_ Por-

tuário Nacional. dotação igual àquela constante desta receita.
Ai-1;. 8.o. Os concessionários, do melhoramento, aparelhamento e exploração comer. clal dos portos manterão escriturados entre as contas de seu passivo não ex!givel1
sob o titulo de Recursos do Fundo Portuário Nacional:

a) o pr<>duto ·efetlvamente recebido da
taxa. de 2% (dOis por cento) ouro, criada
pela Lei n.O 1.144, de 30 de dezembro de
1903, quando esta ·receita, de acordo eom
o· contrato de ooncessãot tenha-se destinado
à construção, a·mpliação, melhoramento ou

aparelhamento das Instalações portu8orias a

cargo do eoncessionãrio;

·

b) o produto ·efetlvamente recebido, ou
que vier.a ser recebido, de :l!dicional de 10%
(dez por cento) sobre os direitos de Importação para consumo, Criado pelo art. 2.0 do
Decreto n.0 24.342, de 5 de junho de 1934,
e da .porcentagem de 6% (seis por cento)
da taxa tle despacho aduaneiro, ·criada pelo
art. 66 dá Lei n.0 3.244, de 14 de agosto de
1957, quando esta receita ou parte dela, de
aoordo com o contrato de concessão, tenhase; :destinado ou se destine à construção,
ampliação e melhoramento das Instalações
portuárias a cargo do concessionário:
c) o produtO da ta>:a de emergência, cria_da pelo Decreto-lei n.0 8.311, de 6 de de-

zembro de 1945, já ,.plicado ou em d~ito
nos termos do art. 4.o do referido decretolei;
d) a ·parcela da Taxa de Melhoramento
dos Portos S:ujeita ao ~eglme do art. 4.0 ,
alínea a, desta lei;
e) as Importâncias recebidas do FUndo
Portuário Nacional para investimentos nas
Instalações portuárias;·
f) outras Importâncias, de qualquer origem ou natureza, que lhes tenham sido
ou venham a ser efetivamente entregues ou
dlretamente
União, para oonstrução, am.
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am..ento ou apare-

lhamento
portuárias a cargo do concessionário.
·
§ 1.9 o montante esoriturado na conta
Recursos do FUndo POrtUário Nacl0111al, ~e
ferido neste artigo, constitui crédito lnel!'ente ao serviço, não se confunde eom o

capital da conce&'lão, e .não sem computado
para efeito de encampação ou revernão.
§ 2.0 o Departamento Nacional de Portos, Rios e Oooa.ls, 1evando em conta as
condições econõmlcas do porlo e o ltlivel
de preços dos serviços · portuários, proJXloverá a Inclusão na Tarifa de cada porto organizado de uma quota anUal, destinada a
reembolsar o FUndo POrtuário Na.elonal, total ou parcialmente, ,do custo dos serviços
de dragagem do porto, executados oom ~e
cursos do referido Fundo.
§ 3.0 O montante dessas quotas será recolhido pelo concessionário do porto e pelas autarquiaS portuárias, em duodéclmos
mensais, ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico ou ao seu correspondente
autorizado, pára crédito do FUndo Portuário Naeional.
§ 4,o Na primeira tomada de contas, depois da vigência desta lei, será apurado o
montante da conta Recursos do Fundo
Portuário Nacional.
Art. 9.o As autarquias federais que explorem serviços oportuál'ios rrecolherão, até
30 (trinta) dla.s depois de aprovadas suas
eontas, e a seu crédito, ..-ao Ban.eo- do Brasil
S,A., a renda liquida auferida no exercício
anterior, depois de feitas as deduções regulltillentares, em conta vinculada de que
trata a allnea a · do art. 4.0 desta lei.
Art. 1Q. os crédltos_orçame:tÍtárlos refe<idos na allnea f do art. 2.0 , no § 1.0 do,
art. 5.0 e no § 3.0 do art. 7, 0 , lndependem
ci~ registro prévio no Tribunal de Oonita.s,
e sua distribuição será feita, autcma t!ca-·
mente, ao Tesouro Nacional, que _lhes, dará

o eompetente destino.
Art. 11 .' Os recmsos do- Fundo Portuário
Nacional serão aplicados pelo Departamento. Nacional de Portes, Rios e Ganais, exclusivamente na execução do plano portuário nacional que compreende:
a) o estudo e projeto ci'e construção,. meIhoramenOOs, expansão ou aparelhamento

dos portos, Instalações portuárias' e das vias
nevagávels;
b) as obras, aquisições ou serviços destinados -ao melhoramento, à construção· de

obras portuárias ou sua exp.aihsão ou fiO• ~

aparelhamento de. portos, instalações pOrtuárias e vias navegáveis;
·
c> a a.quisição de equipamento d.e dragagem e os serviços de dl'agagem de portos
e. vias navegáveis nacionais.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos do Fundo POrtuário Nacional poderá ser:
a) dlreta, pelo Departamento Nacional
de Portos. Rios e Oana.i.s, em estudos, pro-

jetos, . serviços, obras, aquisições e ·pagamentos de serviços de dragagem;
b) atmvés das adm!n!stmções de pórtos,
nó pagamento dos êStudos, projetos, olb~,
aqUisições e serviços a; ca.rgo dessas adminlstraçõoo para execução de progra.mas ou.
projetes previamente aprovados pelo MInistro da Viação e Obras Pública.s;
.
c) através de ,;,npréstiin!lS contraídos nos
termos do art. 13 para pagamento de j-uros,
amortizações e d<>Spes,a.s eon~ratuals de fi"
nanciamentos.
_ Art. i2. · Até S1 de autllbro de cada ano,
o Departamento Nacional de POrtos, Ri!lS e
Ganais. submeterá à aprovação do M!nl.stro
da Viação e Obras Públicas o programa de
aplicação dos recursos do FUndo Portul).rlo
Nacional no exerciclo seguinte..
i 1.• Nenhuma aplicação por conta do
Fundo POrtuário Nacional poderá ser aipl'ov:ida ou iniciada, não obstante eatar- prevista no Plano Portuário Nacional, a que
se refere o· art. 1.• desta lei, sem prév1.o
estudo, projeto e orçamento detalhados, Inclusive !und,.;mentada justlflcaçã.Q eeonômica.. ·
§ 2.o Ressalvado o disposto no § 3.0 se.
gulnte, e aalvo os caso8 de melhoria das
condições naturais dos portos, só serão11.utorizados inversões em instalações pOrtuárias,
à conta do FUndo Portuário Nac!óna.I,
quando o cálculo de rentabilidade do prójeto ou programa a ser realizado assegw:-ar
a acumulação de recmsoo durante o prazo
de duração provável d!lS bens e instalações,
em montante que permita a. -reposição de
suãS-pã:i'tes depre~iáv~is, ou a_ sua renovação.
- § 3.o No caso de projeto ou programa
que, por sua natmeza, não permita a aferição dlreta da ·sua rentabilidade poderá
--ser cauterizada. a inversão d~e que fique

dem:onstrado que da sua;· realização resul-

tará a melhoria da rentabilidade do conjunto das lnstoJações do porlo, onde será
feita a ,.plicação.
Art..~3. o produto da arrecadação futura das receitas do FUndo Portuário Nacional, ·poderá ser vinculado como meio de
pagrunento, ou cedido em ga.rantla de empr~íJmos obtidos para o financiamento da
execução- de. proj.étos_ ou programas que se

ineluam entre os objetivos do FUndo e contraid!lS:
a) pela União, para; <lerem aplicados pelo
Departa·mento Nacional de POrtos, Rios e
Canais ou ·repartições federais que explor~m portos; _,- _
_ __
b)- pel"" autarqillas federais que explorattf portQS;

·c) por concessionários da · explwação dé
portos.
§ 1~o A vrnculação ou cessão ·referida
neste ar~igoo .dependerá de autorização !lo
Ministro da . Viação· e Obras Públicas, e o
ato de autorização empenha, automaticamente, as •te-ceitas vinculadas ou cedidas,
que serão pagas dlretame'hte oo credO" peio
Banco Nacional de De.senvolvimento Eoonôc

miCo.-

o Poder Executivo ·autorizado a
contrair ou garantir empréstimos_ em 'lll!leda nacional ou estrangeira, até. o montante,
respectivamente, de Cr$ 2.{){)0.000.000,00 (dois
bilhões de Crtl!1letL'OS) e US$ 3,000,000.{){)
(trinta mllhões de dólares) ou o equivalente em outl'a.s moedas, destinadoo a financiar a. execução de programas ou pro§ 2.o l!:

4459

e

jetos !fe me1hOra.mj>ntos dOO portos
viM
navegáveiS na.clonais .a serem liquidadoo
com os recursos do Fundo Portuário .Na.-

cional.
Art. 14. dom a prévia aquiescência do
Mlnlstro da Viacã.o.e .O'brae Públicas, o11vldo
o Departamento Nacional de P<lrtos, RiOS e
CanalB, o Banoo · Nacional de Desenvolvimento Econômlco poderá financiar, com
com recursos do Fundo Portuário Nacional,
a a.qulsição de equlpa.mentos de dragagem
pa.iu empresas privadas ou de economia
mista.
·
1 1.0 ()s juros e os prazos de resgate doo
empréstimos .serão os usua.'lmente adotadoo
pelo Banco, em financiamentos a empresas
privadas.
·§ 2.o In~rar-se-ão · ao Ftlndo ~~
tuário Nacional, -nas datas doo seus pagamentos, as quotas de amortização e jUil'OS
dos empl'éstlmos concedidos nos termos
deste artigo, deduzld'as a.s despesas oorserviços do Banco.
re.spondentes
'Art. 15. o produt<> de. 40% (quarenta
por cento) da arrecadação ·da Taxa de Melhoramento dos Portos, a que .se refere a
al!nea a do art. 4.0, Só poderá ser empregaqo pela ·administração do, porto em que
tiver sido arrecadado:
a) em estu'doo e ptojetos, ou na execução
de obras aquisições e serviços para mel)lo7

aos

ramernrto, .ampliaç·ão.

e~a:nsão

ou aparelha-

mento das lnstal_ações portuárias.
b)· ,:,o pagl!Jllento de serviços de dragagem que Interessem ao porto;
c) no pags;mento de serviços de juros,
amol'tlzação e outras d€SJJ<!'!as de: contratos
de empréstirilos, contraídos para ·aptecipação da receita da porcentagem da taxa
r.eferlda neste artigo e destinadas à execução de projetos ou progra.mas com os olbjetlv<)O' p:revi$-oo nas allneas ,a e b deste a.rt!go. .
.
§ 1.o A "'plicàçãi:i do produto de porcentagem da taxa, nos casos da.s alienas a e b
deste artigo, dependerá da prévl~ aprovação; pelo Ministro da Viação e Obras Públicas, de -relação-programa ou projeto de
<,>bras. aquisições ou serviços, que deverão
atender ao disposto nos §§ 1.0 , 2.0 e 3.? do
art. 1~.
§. 2.0 Nos éa.soS~da l!.llnea c deste artigo,
a aplicação <!ependerá, alé!!l dQ. prev:lsto no
pàrágrafo anteri~. da aprova;ção pelo Ministro da V!açfu> e.Obra.s. Públicas, das con.dicões de crédito cuja utilização ficará sujeita à flscallzação do Departamento Nacional <le__.Portos, Rioo e Canais .. , Vetado.
§ 3.0 o ato do Ministro da. Viação e
Obras Públicas, que a;irol'll:r as operações
de crédito nferida.s neste Mtlgo, empenhará
autoo:nãticamente em garantia ao credor, o
produto da porcentagem das tax.,. arrecadadas no ~espectlvo porto, até final da Iiquida~;ão do empréstimo.
§ · 4.o o Ministro da -Viação· e Obras Públicas dará conlieclmi>nto ao Banco do Brasil
S.A. do ato que autor!zax a realização da:

operaçãO de crédito_ e C'O!Ilunlcará "' 1mpor·táncia dos encarg!lS da operação, ficando o
conoossionárlo autortzado a movimentar a
oonta_JJefer!dli. no axtigo ·seguinte, dentro
doo limltoo dos serviços de juros, a!Ilm'tizaÇão e despesas previstas no contrato de em·pl'éstlmo. ·
·
i 's.o Até 31 de outubro de ·cada ·ano as
a.dmlnlstrações · dos portos submeterão à
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aprovru;ão .do Minwtro di. Vl:ação.·e obras ·
Pilblicas, através do Departamento Nac!Oilla·l

<le Porto.s,. Rios e CM>ais, o programa de

aplica~o, ao eorerciclo segmlnte, dos reeUl'Sos
da porc.entagem da Taxa de Melhoramento
dos Portos, a que "e refere
artigo.
1 6.0 OonSti.tui. faJJta ·grav., oo adml.nls- ·
trru;ão do porto, punível ci>m as sanções regulamen~res ou conJ;rattt<>As .a que <lStlver
suJeita. a "'J)lica<;âo indevida dos Tecursi:>s:
a) da poreentagettt da taxa a que se re~r.&e este
. artigo;
.· . .
.

este .

b) <las lmrpovtâncias do FundO Port.uárlo
N;iclonal. que lhe !orem entregues;
cl do produto de
contiiaíd<J6
com a garantia ou vlncul~ como melo
de pagaménto da percentagem da ~ de
Melhoramento dos Pol'tos;. referida neste artigo, ou de receitas do Fundo Portuário Nacional.
§ 7.0 A aplicação hldevida de reeuJ:SO$.
r:~::: no parágrafo anterior, autoriza.rá ~

=préstimos ·

suspeinsão

à:) a
da entrega à ad~,.;.
çil.ó do porto de ve~OO.. ~améntárlas que
lhe forem consignadas (art. 4.0, § 2.O);
b) a dedução 1!1.0 capitrul da concessão reQOlÜJ<lcida. pelo !Poder Executivo, das lmpor-

tãnclas .lndevidam'/!l<te,. aplicadas..
Art. 16. Salro no caso· prevlstro no § 4.0
do art. 15 a Administração dO Porto só ~
derá movinlentar a conta a qt!<l se refere
o art. 4.0 ; alinea a, ~ante a apr...,iJação
ao Banco do Brasil S.A., de cex1l!.f!cados de.
·aJj)rovação de despesas ou de requisições de
adlantamenws emitidos .pelo Chefe do Distrito,. do Departamento Naciomal de Portos,
Rios e Canais, em cuja jurisdição estiver o

.

~-

§· 1.0 ·,A "'PliC~ dos adiantamentos recebid9S na forma deste artigo deverá ser
comprovada pela Admln.lstraç:ão do Por!xl.
d<>ntro de 00 (noventa) dias do seu IOOeb!-.
mento, rperante o chefe. de d.1$trlto 11eSpeetlvo, que emitirá os. ce~ic..OOS de d~
eorroopondentes. """-dO o saldo se houver,
=lhldo, ao B!llllCO do Bra:s11 S.A., na COI!lta
re;pect\va.

§ 2.0

A contabilização, lllOVim<>nt..çíj.o

e

f1scalimção da conta, a que se refere este
a1'tlgo, "*'rão reguladas em ato do Mtulstro
da VIação e. Obras Públicas.
.
MI;. 17. As tarifas doo serviços portuá.:
rios serão. estabelecidas oom base no· custo
4o serviço, que oomp~nlla: .
a) M despooa.s de expio~;
b) "" diferenças a que se
o. § 7. o;
c) .os encargos financeiros do !Jnvestlmen-to. =1m cons!<lerndos:
.
I - as quotas de depreciação do investlm<m_!;o e <la am<>l'tlzação do capltrul da con-

retere

oessao·

a remunerru;ão- d.; inveiltlment<is.
São despesas de exploração as reall2ill<las oom o m,.tel'!al, semços ou admln!.sc
trru;ão doo serviços !P<>mnári<J6 e na. eonservação do pa.trlmônlo do porto. As despesas
com pessoal, computad,.. no custo do serviço, não poderão exceder os· limites os . ..
Vetado... SJptoVadás (pelo Departamen.tO
Naclonail de P~, Rios e oa.n;a.!s, tendo
em ytsta as necessi<la.deg efetlvas doo serviços.
§ 2,0 No crusto do sexvlço será computada
uma. lmpórtância; anual, correspondente a
uma pereentagem de custo de rooposição de
bens e instalru;ões de<J>reeiáve!s q~e compõem
II -

§ 1."

o rpatrl.mõnio do poDto

e que constituirá a

Rieserv'a para Depreciação, destinada a manter '"' !Jnvegrlda.de dos beiJ.li e mstalaçõe.s ou

a. ~reStaurá-los nos casos de desgastes, desWuições, 'insut!ciênclas ou .<>bsolet\Smo.

§ 3.0 A quota anual de depreciru;ão será·
determinada de :jCOl'do com as perlllmtal?;ens
ou 1Jaxas de depreciru;ão dos .bens depreciáveis, aJProvadas pelo ])ep:Wbamen to Naciona[
de"-~' Rios. e Canals, e calculadoo em
função: .
a> da duraçãõ provável dos bens · depreciáveis e de suas rpa.rtes, rrendo em vista a
nartu~ de caJda. um;
b) do custo de reposição de cada bem
depreciável, ou de. parte sua.
.
.

·§ 4.;, As lmportâ,nclas · correspo!ldk:n tes
às quotas anuais de depreciação serno depositadas em COI!lta.· bancária. "'1[>001al (Fundo
de Depreciação) na agência: do Banco Nacionail do Desenvolvimento Eoonônúco ou do
BanW <'kFBra.sll S.A., e só serão movlmentadas para o seu objetlro, lili& forma da· regula,mentru;ão. Os .juros bancários desse depósito serão crootte:do.s 'à r"'""'Va; para depreciação.
§ 5.0 . Em quaisquer casos de extinção das
concessões, !!carão à llvre disponibilidade
da união o.s saldos dos Fundos de Depreciação :previs!Jos neste artigo.
§ ·a.o Serão feitas à oonta de ReServa
para neprec!ação:
·
. a.) as despesas de reJ;!radll.\S de ben.s e instalações do sexvlço;
b) as su'l>stituições ou reposições de bens
e instalações ou de suas pwtes, nestes cru!Os',
a- Reserva será debitada. pelo custo de ~
posição e ~tada pelo valor doo salvac!Qs.
· § · 7.0 Be..a; .Àd!m!nist~ do Porto for
devedora. de empréstimo em moed-a estrangeira contr"'lda para o aumento do pa.trimônlo do p<>l'to, devidamente registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito, e
aprovado pelo MinLstro da Viação e Obras
Públicas, serão consideradas no cusw de
serviço as diferenqas_ resultantes de __ varia_ções. entre a taxa cambial, à qual foram
COI!ltab!liza.da.s as Inversões feitas COU1 o produ'tc:l do empréstfmO, e aquelas efet!vamente
pagas rp,..a a remessSJ de juros é principal
doo Te!eridoo' empréstimoo. O dlspil&to neste
artigo &e· aplica, t..mbém, ao· caso de. operação, eom elá.USU:l!S~_ de escala móvel, reallzam com ó Banco Nacional: do Desenvolvimento Econômico;

Art. 18. Nó .cusw do serviço serão
computa~ as quotas l!Jnuals de amoltlzação do capital 1nicla1 e dos capitais ~clo
nais, destln~as à C<J~JJStltuição das ReserVaS
par,. Amortização do capital Inicial e dos
Capi'ta!s Adicional,s, p~vlstos no a<rt. 11 do
Dée!'<lto n. 0 24.599, de 6 ®julho d<> 1934, e
flx,.das pelo Dep.:rtamento Nacional de
Portos, Rios e Canais.
§ 1.9 . o móntartte da quota de ·a.mortimÇíí.O dO capital inicia.! será fixado de modo
a. :reproduzir o capital inicial, ao fim do
prazo d": concessão. ·
·
§ ·2:9

O montante da. quota de amor.tízá.-

ção dos oo.:p1ta!s .adle!onals será fboado cre
modo a reproduzlt o mais rápido poosíve!
esses ca.p!tais, l~o · ""'- oonta · o reflexo
que poosa ter srobre os níveis de preços dos
serviços portuários e tendo-Sie presente que
o periodo de amortização não poderá exceder :prazo igual ao da coocessão.
Art. 19. A remuneração de invest!men' to compreenderá:·
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a> a· referente aos Recursos do Fundo
Portuári? NaclOI!lal; ... Vetado.· ·
b)

a ·referente oo cap!tal ãa concessãx>.

1.0 A remUneração dos Recursos do
Fundo Portuário N"'"ional será estabelecida
com :uma quota _ap.ua:I; •.. Vetado.
§ 2.0 ·A remunemção do capital !Jnvestldo
pelo con<Íesslohárlo será calculada à taxa
de.10% (dez por cento) ao ano sobre a soma
do.s capi'ilals iniciais e ..cticionals da conces..
são, reconhecidos pela União.
§

r -'- Acrescida:
à.) do va!KJr dos materiais em a!moxa.r!fado existente a 31 de dezembro, lnãlspoosáveis ao fu:ncl.o_n-a.mento da empresa ,no que
se. refere à p~stação dos. sem serviços;
b) . do.. capital de movlmento, assim entendida a Importância em dinheiro necessária à exploração. dos serviços; ... Vetado.
II -Deduzida:
a) da diferença entre o.s saldos da
conta de Resultado a compensar, pa.ra ser
do do,Fundode COmpensação (§ 2.o>;
b) da diferença entre () saldo da COnta
·Reserva pa.ra ·Depreciação e o depósito existente no respectivo Fundo.
§ 3,0 As rparoe!M referidas Iia,s al!neas
a e b do Inciso I do § 2.0 deste ~rtigo deverão . ser devidamenrte comprov..ctaB e
llJj)UradaB noo tomadas de contas anuais dos
ooncesslonários.
§ 4.9 o excesso de ~muneração do ea~
pital ã'a conce.SS·ão, verificado em qualquer
exeroiclo, será levado a crédit-o de uma
conta de Resultado a Ollm:i;>ensar, para ser
comrpensado ,nos exerc!cios seguinte. As
l!nipo~cia.s correspO<ndentes oos . saldos
credores da ·conta de Resultad<X!>a C<Jimpensar serão depositadas pelo concessJonáP<l .
até :ro (trinta)' dias depois da ,.provação
das tomadM de conta,. em conta especial
(Fund'o de .QOmpensaçãol no :S!llllco do .
Brasil SA. ou no Banco Nacional do Desenvólvlmento EcOI!lômlco. Esta conta só pode-·
rá ser movimentada median•te autorl2lação
do Departamento Nacional de Portos, Rios
e. OM:tals.. Q.s juros bancá;rios d""tes depósii<l serão creditados à Conta de Resultados
a. COmpensar. Em caso de extinção dll! COI!lceso;iio, o saldo do Fundo de COmpensação
fica.rá à livre disposição da União.
Art. 2G. As tarifS.S :portuárias serão estaJ;>elecio..,., segundo modelo :padronizado,
a.pro,.a.do pelo Poder Exreutivo, e deverão
ser obrigatoriam<mte r~v:istoo de 5 (cinco)
em 5 <cinco) anos, seglndo-se a COmpetente
apro,.ação do Ministro da Via<;ão e Obras
l'úb!lcas, :por portaria..
Pl\l'ágrafo único. Por inicla.tlva do Departamento Nacional de Pows, RIOs e
Canais ou do cOI!lcesslonário poderão entretanto, ser revist..s ,.. ·tMifM antes deste

prazo,- :para. · qUe fique assegurada

a. ma-

nutenção da paridaci'e entre ·a renda do

·porto e o custo ·do serviço.

Art. 21. Até 31 de março de cada MIO, o
Depa.rtamen.to Nacional de. Po~, R!oo e
Canais ptootará contas oo Tribunal de oontoo da aplicação, no exereicio anterior doS
recursos do Fundo Portuários Naciro{al.
Art. 22. Anualmente, será procedida
uma tomada de COI!ltas da "'Plleru;ão pela.s ·
administrações dos portos, da& receitá& a
qu_e re referem as alíneas a, b e c c:ro § 6.9
do art. 15, obedecida a regulament..ção em
vigor sob~ tomada de contas de concessionários. de porto<;;.
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Arlt. 23: Os conooosioná.ri<Js de portos
,poderão tr""'-'lferir a ~ercciros, dlW!>nte o
prazo da concessão, oo_ .seus dlr.eltos de uso
e goZó dos =res-cidos de ten:eno de marinha, que resultaram das <libras de melhoramento do porto, desde que ....tas ároo.>_ llláo
sejam necessárias à expansão futura. das
instalações ponuárias, a juízo do I>eparlamento Nacional de Portos, Rios e Oana!s.
Parágrafo único. O preço e as condições'
de transferência ficarão. sujeitos à wpro?ação do Ministro da Viação e Obras Públi-cas e o seu montante será abatido na COI!lta do cap!W inicial _ou dos capitais adicionais da concess~o.
Art.. 24. A parte da Taxa de Melhora"
~tos dos Porrtos, a que· se ~fere o art. 1&,
continu-ará empenhada, .pelo :pleno 'direito,

no :pagamento dos··,empréstimo_s_ em v;J.gor-,
garantidos ;i>ela Taxa de Etriergê'ncia, .na

proporção que for necessária para s;sregurar
os serviços de ju-ros, amortização- e despésá
de contrato de empréstimos substituil!ldo a
taxa criada por esta lei as garantias :previamente oferecidas pela Taxa de Emeo:gência, na. forma do Decreto-lei n.o 8_311, de
6 de dezembro de 1945;
Parágrafo único. As obras já. iniciadas
consta.ntoo dàs relaçõe.s-:programas aprovadas para api!cação da Taxa de Emel'gência
não sél:ão interrompidas. As relações-programas serão :revlstas na parte das obras,aquislções ou serviços não · inielad!J'l, para
verificação da obecr.Iência ao dis:pOsto no
a.rt. 12, §§ 1.0 , 2,0 e 3.G
Ant. 25. A e<mtabllidade das adminlstrações dos portos obedecerá a um plano
de co:p.tas e normas estabeleclda.s pelo Ml_nlstro da Viação e Obras !Públicas.
·A!.t. 26. O Poder Executivo promo-.erá.
a revisão dos contratos de ooneessáo de
obras, melhoramento e apaool!J.amento dos
por.tos, nacionaiS, e exploração do ~oopectl
vo itrã:fego, a fim de adalptá-lo ao disposto

nesta lei.

Á<t_ 27.

o

Poder Executivo promoverá

a atualização do Plam.o Pontuário Nacional,

a. que se r-efere o art. 1.0, devendo concluíla dentio de 120 (ce:nto e vinte) dias, "'partir da. 4ata da :publicação da presente lei.
Art. 28. Elsta lei ent,-ará ~>m vigor na
d1<ta de sua publieação.
Art. 29. Rev0 gam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 10 de jul)lo de 1958;
137.• da Independência e 70. 0 da. Repúbl_l~."·
JUSCELINO KUBITSCBEK_ Luc1o
Melra - Lucas LOpes.
LEI N.o 4.837, DE 2 DE JUNHO DE 1985
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elementos técnicos constantes do Processo
n.O 92.793, de 1964, do Ministério da Fazenda.
Art;;2.o A presente Jel ep.tr:J. em vigor na
data de sua publicação.
-Art. a;o ·Revogam-se as disposições em
contrário.
Bras!I!a, 21 de -Junho de 1965; 144,o da
Independência· .e 77.0 da República. H. CA:STELLO iBRANOO - Octávio Gouveia. de Bulbões - Joarez Távora_
DECRETÓ-LEI N.O 415,
DE 10 DE JANEIRO DE 1969
Dispõe sobre o Fundo Portuário Nacional~ e dá outras providências.
O _Presidente da · República, usand~ da
atribuição que lhe confere o § .1.0 do art. 2.0
do .Mo lnStltuciona! n.o 5, de 13· de dezembro de 1968, e com fundamento no § 3.0 do
art. 65 da· Constituição, decreta:

Art. 1;o A Taxa de Melhoramentos dos
Portos de que trata o art. 4.0 da Lei
·l1.0 3.421, de 10 de julho de 1958, eC>Ilt!nua
a ter .IJ.. vinculação seguinte, vedada a sua
aplicação no custeio de despesas correntes:
a.) 60% -[sessenta por cento) do produto
de sua arrecadação como estabelece o
art. 2.o e- alinea b do art. 4.0 da mesma
Lei n:0 3.421, de 10 de julho de i958, e
art. 2.0 do Decreto n. 0 60, de 19 de outubro
de 196.1;.
b) 40% (quarenta por cento) do produto
de sua arrecadação, copfOrme o disposto
na alínea a do art. 4.0 1da. Lei n.O 3.421, de
10 de julho de 1958, e art. 3.0 do Decreto
n.0 60, de 19 de_ outu-bro de 1961._

-Art. 2.0 A al!nea a do art. 3:0 da Lei
n.o- 3.:,i;21,de 10 de Julho de 1958, pas.sa a
ter a seguinte redaç~:
"Art. 3.9, alínea a: 2% (dois ;por _cento) quando importada do exterior."
Art. 3.o Este decreto-lei entrará em vigor na d-ata de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasíl!a., 10 de janeiro de 1989; 148.0 da
Independê!lcia e 81.0 da República. A. COSTA -E SILVA Antônio Delfim
N'e!to - Mário David Andrea.ma.

DECRETO-LEI N.O 1.507,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1976
Altera o ~t. 3.0 e seus parágrafos -da
Lei n.O 3 . 421, de 10 de julbo de 1958,

DisJ><i<, Bobre a a.plicaçã<> do art. 7.0
da. Lei n.• 3.4Zl, de 10 de julbo de 1958,
qu6 trata do aforamento, pelo Poder
Executivo, dos acrescidos dê ~a.rinha
resultantes de obras, e dá outras providências.

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

o Presidente da República, faço- saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sa.nciono a seguinte lei:

Art. 1.0 O art. 3.0 da Lei ri. 0 3c421, de
10 .de Julho de 1958, passa ·a vigorar com
~ seguinte redação:

Ar.t. 1.0 _Ficam ·excluídos das disposições
do art. 7.• da Lei n.0 3 .421', de 10. de jl).iho
.de 1958, que trata do Fundo -Portuário
Nacional, da Taxa de Melhoramentos de
Portos e· dá outras providências, os terrenos acrescidos de m.arlnha, situados na
Praia do Caju, Estado da Guanabara, destinados· às instalações ,da Ishikawaj!ma do
Brasil - Estaleiros S.A., de acordo com os

"Art. 3.0 A Taxa de Emergência,
criada pelo Decreto-lei n.O 8.311, de
6 de dezembro de 1945, será ·cobrada
sob a denominação de Taxa· âe Melho~- ramento dos Porto.;;, e Incidirá sobre a
mercadOria movimentada nos poli;os,
de ou para navios ou embarcações auxiliares, na seguínte razão do valor
comercia! da mercadoria.

e dá OU;tras __ providênc~.

a) 3% (três· por cento) quando Importada do exterior;
· bJ 0,2% (dois décimos por oontor
quando Importada e exportada no comércio de cabotagem e de navegação
1nterior. 1'

f 1.o Nos casos de baldeação, quer dire-ta, quer .por meio de saveiros 01li a!varengas . oú ·-através dos canais e pontes de
acostagem; de ;trânsito, bem como de importação e exportação pelo mesmo porto,
a Tã:Kã- àe :Melhoramento dos POrtos será
devida uma só vez:
§ 2.0 Nos casos dá ·alinea a deste artigo,
entende-se .por valor comercial o custo CIF
da mercad{)ria constante dos documentos
of!cials de Importação.

§

3.0

Nos casos da alinea b deste artigo,

entende-se por valor comerela1 da merca-

doria o da e.q.ulsição constante do conhecimento.
§ 4. 0 São Isentos do pagamento da Taxa
de :Melhoramentos dos Porto.;; os gêneros
de pequena lavoura, peixe e outros artigos
'destinados ao abastecimento do mercado
municipal da cidade ou localidade a que
o porto dlretamente servir e transportados
:por embarcação do tráfego Interno do porto
ou- em serviço locai de transporte.

Art. 2.0 J!l concedida isenção por 4 (quaanos, a partir da vigência deste decreto-lei, ·do pagamento da Taxa de Melhoramento dos Pol1;os Incidente sobre as
mercadorias !mporta.d·as e exportadas no
comércio de cabotagem e de navegação
Interior. a titulo de incentivo para o deSil!lVOlvlmento desse tipo de transporte.
tro)

Art. 3.0 Constitui receita corrente da
PORTOBRÃS, o produto da remuneração
dos recursos do Fundo Portuário .Nacional
nos portos sob concessão.
A):t. 4.0 o presente. decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação, observado ·o disposto no § 29 do an. 153 da
Constituição, ficando revogado o ·Decretolei n.O 415, de 10 'de janeiro de Ül69, e as
<Lemals disposições ~m contrário.

Bras!Iia, 23 de dezembro de 1976; 155.0
da República. - ERNESTO GErSEL Mário Henrique Simonsen - Dyrceu Araújo Nogueira João Paul<> dos Reis Velloso. ·

DECRETO-LEI N.0 1.845,
DE 30 DE DEZEMBRO !DE 1980
Prorroga. a isenção concedida. no art.
2.0 do Decreto-lei n_o 1.507, de 23 de
dre:zembro de 19"16, e .cGncede dispensa
de pagamento da Taxa de Melhoramento dos Portos (TMP) e do Adicional ao Frete para a RenovaçãG da Marinha Mercante (AFRMM), nos casos
- que· especifica.
o Presidente da República, no uso da
at-rlbulçiio- que lhe confere o art. 55, Item
II, da Constltuição,· decreta:
Àrt. 1.0 Fica- prorrogadá por quatro
anos, a- partir de 24, de dezembro de 1980,
a Isenção do pagamento da Taxa de Melhoramento dos Portos (T:MP), de que tratá. o art. 2.0 do Decreto-lei n.0 1. 507, de
23 de dezembro de 1976, incidente sobre
mercadorias importadas e exportadas n~
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oomércio de cabotagem que tenha origem
e destino entre portos nacionaiS e de navegação interior.
Art. 2.o ~ concedida dispensa de pagam~nto da Taxa de Melhoramento dos Por"
tos tTMPl e do .A.diclonal _ao Frete para
a Renovação da Marinha Mercante ..•
(AFRMMl, que inCidam sobre j)ens sem
interesse com.erclal, doados a entidades filantrópicas, reei>nheeldas de utllldade púb!lca e registradas no conselho Nacional
de Serviço Sooi,U, contanto que a donatária os destine, total ·e exclusivamente, a
obras sociais e ·assi.'ltenclais gratuitamente
prestadas.
Art. 3.0 Este decreto-lei ootrarã. em VIgor na data de sua publicação, revogàdàs
as disposições em c<mtrário.

§ 2.0 Para fins de acompanhamento e
avaliação governamental, os orçamentos
dos fundos que, na forma da leglslação VIgente, não necessitem da aprovação da autoridade referida no parágrafo an.ter!pr,
serão obrigator:lamente encaminhados à
Secretaria de _Orçamento e Finanças da
Secretaria de Planejamento da -Presidência
da República, até 10 dia\l após a sua aprovação- pela autoridade competente, e submetidos, na execução, no que couber, ao
disposto no Decrefio n.O 83.494, de 24 <:!e
malo de 1979.
·
Art. 5.0 Jl: vedado -empenhar, transferir
ou l~Va~ _a -c!édi_to de qualquer _f~do, recursos ór-çãmefi tários que .não lhe toram
especificamente -destinados em lei orçamentária, ou em créditos adicionais.

Art. 6.0 Não se aplica · o disPost<> neste
De_creto-Iel às receita&. q\le, nos termos da
legislação em vigor, devam sêt _transferidas aos Estados, Distrito Federal, Munlci-_
pios e Territórios, bem como às de que tratam os artigos 7.0 e 8.o do Decrete-lei n.o
L 437, de 17 _de dezembro de 1975, e as receitas de~nadas aos Programas Especiais
CTiada~eloS l)ecretos-leis lL 08 1.1(}6, de
16 de j riho- <:!e 1970, e 1.179, de 6 de ju:lho

Brasfiia, 30 de dezembro de 1980; 159.o
da Independêncià e 92.0 <ia Repúbllca. JOAO FIGUEIREDO - Eliseu Resende.
DECRETO-LEI N.~ 1. 754, __ _
DE 31 DE DEZEIMBRO DE 1979
Altera a. composição do Fundo Nacional de Desenvolvim.ento, e dá ou-

tras providências.

O Presidente _da. Repúbllca, usando da
atribuição que lhe oontere o ai"tl!IO 55, Item
n, da Constituição, d-ecreta:

1

de--.19 1.

I _Art._7.

·

ro Nacional, VInculados a órgãos, fundo ou despesa."
Art. 2.0 Do prodwto da arrecadação a
que se referem_ os itens III e_ V do artigo
2.0 da Lei n.O 6.093, de 29 .de agosto de
1974, serão transferidos 'à oonta d9 Ftmdo
Nacional de Desenvolvimento, a partir de
1981, os seguintes percentuais:
-

A partir do exercicio flnat>cei\ro de 1983, !nclu.slve, fica extinto o Ji'undo
~acion,al Jje _pe,senyo!vlmep.to (FNDJ, ·e os
recursos que·o integram ·eontinti.a~ão coni.. PQndo a lei orçamentária .como -reeursos
ordinários do Tesouro Nacional, sem ,quaiquer vinculação a. ó)"gáo, fundo ou despesa.
·:Art. 8.0 As fimdações instituídas pekl
Poder Público Federal manterão seus re.cmsos, ·de qualquer natur~za, obrigatcrià~
mente nQ Banco da Brasil S.A., ressalvadosos casos previstes na legislação em vigor;
·Art. 9. 0 Este decrete-lei entrará em vigor na da ta de sua publicação, revogadas
as disposições em. conttáli,o.
-:Brasllla., _31 de _dezembr<;> de _1979; 158.o
da Indep·en:dêncla e 91.0 da República. JOAO FIG1JEmEDO -~ Kar!os Rischbieter
Delfim Netto.
-

I - ém 1981 - 50% (cinqüenta por
cento);
II - a partir de 1982 - 100% (cem por
cento).
'
Art. 3.0 A partir_ do exercício financeiro de 1981, inclusive, as despesas a serem
realizadas pelos órgp.os da Adnúnlstração
Federal Direta, com a aplicação- de -reclJ~-
sos provenientes de operações dê crédito,
internas ou externas deverão ~r muito
rizadas J>a J::.e! Orçamentária ou em créditos adic1onais; .e a sua execução fica
condicionada ao efetivo reeolb.lmentc do
produ to destas operações ao J;lanco do BrasU S.A., à conta do Tesouro Nacional, bem
como à programação financeira estabelecida par~ o rurercíeio.
Art. 4.0 os l)r_ça,.m.entos de todos os fundos de qualquer natureza serãO aproVados
antes de inle!ado o eltercictc financeiro à
que se referirem.
§ 1.o Compete ao Ministro-Chefe da
Secretaria de Planej amento da Presidência da República, após aná!lse e parecer
conclusivo da Secretaria de Orçamente e
Flna)lças _da Secretaria de Pl:meJ am.ento
da Presidência da República, .aprovar os
orçamentes dos fundos administrados pe_los órgãos da Administração ·Federal DIreta, inclusive órgãos Autónomos.

DE 10 DE JULHO I>E 1975
Autoriz& o -Podeli~:Exeeutivo a cónstituir ·a empresa. pública. dwominada
Empresa de Portos do Brasil S.A. l'ORTOBRAS, dispõe sobre- a extinção
do Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis - .IJINPVN, e dá outras
provitl.ência.s.
O Presidente da República:
FaÇO~ sal:íéi que o Con];resso ·Nactcnal decreta e ·et( sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o PÓder Executivo àtitonzado a oonsUtUjr, na forma def!nlda no
incls<;> J,I ~o ar.t. SP do Decreto-~ei n.oc200,
de 25 âe ·teyereiro _!l.e_f967, alterado pelo
Decretc-J>ei n.o 900, de 29 de setembro de
1969, a empresa púb!lca dénomlnada Empresa u"e Portos do Brasil S.A. -....., . ·-·-· .•
PORTOBl'!.l\3, VInculada ao Ministério dos
Transpol'tes.
Parã.grato fnioo. A ..PORTOBRAs. <terã.
sede e foro na CapLtal Federail e o_ prazo
de sua dmação serã. indeteinúnado.Art. 2.o A ·a.Uitarqula ~ederal De<partamento Nacional ·de Portos e Vlas NavegáVeis ::_ DNPVN flca ext!l:i.ta a· pa,:tlr da
eonsctituição da empresa de que trruta esta
Lei.
.
.

Art. 1.0 Fica acresci<:!<> ao artigo_ 2,0 _<:la
Lel n.0 6. 093, de 29 de agosto de 1974, Q
seguinte item;
·

V - os demais recursos do Tesou-

0 _

__ LEI J'f.O 6.222,
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Ar-t. 3.0 A PORTOB~, em harmorila
cOm. os, planos e prograanas do Governo

Federal, e noo limites estalbelecidos por esta lei, ·tem por finalidade realizar artlvidades relacionadas· com a construção, administração e exploração <los ~.e das
vi_..... navegáveis 'Interiores, exercenüo a su-·
peivhSão, orientação, coordenaçãO; ·controle
e fiscalização sobre tais atividades.
Parágrafo único. As atividades relativas
a _viM navegã.veis ln<teriores serão eJ<ercidas
pela PORTO.B:&A$, em caráter tra:nsltórlo,
liJbé que o Poder Executivo venha a constiC
tulr entidade destinada a essa finalidade.
.Art. 4.0 Para a realização de suas flnalidade.'l, oompete à PORTOBRAS:
~I - promover a exeeução O:"a Politica J:>ortuâria Nacional, segundo diretrlzes balxaqas pekl Ministério dos Transportes;
II .....- realizar ou Promover e ~aprovar e.stU<!os, planos e projetes destinados à construção, exi;>a.nsão, melhoramento, manutenção e ·operação dos portes, bem como eorecuta;r serviços de assistência técnica para os
memnos fllllS;
m - executar ou promover, autor!zi.r e
aprovar a execução de obras e mrviços de
construção, expansão e melhoramento de
portos ou de suas iootalações, qualquer que
seja o reglme de exploração doo mesmos;
IV '---: a<tminJstrar e expiórar os iiJOrtcs;
~V - flscallzar a adm!n.lstração e exploraçao dos portos que se encontrem em xeglme
de ~oncess~ _ ou autorização;
VI - coordena11, superintender e flscaliz..r; técnica, operacional e ·administrativamente, as entidades que· lhe sej!!illl vineuJa..
d~

.

VII "'-' -Promov"" o aproveitamento das
vias navegáveis interiOl"es, desenvolvendo

sua útfiização em favor da navegação;

VIII - autorizar a construção ou a execução de obras e serviços Çe qualquer natu~;:,;.:ue afetem as vias navegáveis inteIX - promover a captação, em fontes
internas e externa·s, de recursos a serem
aplicados, diretamente _ou !PQr suas subsidiárias, na e><ecução de suas programações;
__ X - promover desaproptiB.Ções, nos :ter.:.
mos dá •legislação em vigor;

xr ~ prOpor aos órgãos competentes da
Administração Federal as medidaS necessá.rlas à instalação, permanência e fll!ll)ionamento de serviços de comunicação, deoobstrnç.ão, sinalização, segurança, poUcla.
alfã.ndega, higiene, saúde e outras atiVIdades afins.
·
§ <1. o
.A. competência discriminada nos
itens VIL e_ VIII de&te artigo cessar:!. quando se constituir_ a entidades previstas no
pa;tágrafo único do_ art. 3.o desta !el.
§ 2-.0 As atiVIdades dA PORTOBRAs serão ellercidas sem prejuízo da competência
legal dos Mlnlstérios e demais órgão· da
Administração Federal relacionadas com
!PQrtcs e vias navegã.veis.
Art. 5.0 Para a consecução de. suas finalidades, a PORTOBR&S poderá constitmr
subsidiárias, sob a forma de sociedade de
econonúa mista ou empresa pública, de
acordo com os lntel'esse.s e necessidades ditados pela administração dos ;;>Ortcs_ e das
VIas navegáveis interiores.
Parã.grá!o único. A l?ORTOBRAS pode,rá participar de outras empresas cujas atl-
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'vidade.s -SE!Jam de interesse :pa,ra a realização de seus objetivos. · ·
Art. 6.0 A PORTOBRAS será constituida.
com capital .social !nlclal autorizado de
Cr$ 300.00() .000,00 (trezentos mllh5es de
cruzeiros), dividido e~ ações.
Parágrafo 1lnlco. Poderão vir a participar do -capital .social da PORTOBRAS pessoas jurldieas de direito público . interno,
bem .como entidades da Adm!nlstmção Indlreta da União, dos Estados, l:>istrlto Federal e :Municlplos.
Art. 7.0 Fica
Poder Executivo autorizado a transferir para o patrimônlo da
PORTOBRAS, oomo participação ·da União
no -capital social da mesma Empresa:
I - a tota.IIdade das aç5es, dos créditos.
e direitos que a União tenha nas entidades
destinadas à exploraçãe> dos portoS ou vias

o

havegáveis;·

II - os bens móveis e imóveis que constituem o acervo patrtmonial dos_ portos, em
regime de conceSsão ()U ·autorização~ ao térmi·no destas;

III - oo bens móveÚ; e !mó-veis, valores,
direitos e ações integrantes do patrimônio
do DNPVN, assim como os bens móveis e
Imóveis integrantes do acervo patrlmonia.I
dos portos admlnist,ados diretamente pelo
DNPVN;
IV - o dominiO útil dos terrenos acrescidos de marinha, resultantes de obras ou
.serviços realizados pela PORTOBRAS; .
V - outros bellil necessários_ " seu funcionamento.
§ 1.0 -Os bens, direitos e ações integrantes. do· patrimônio do DNPVN ou por ele·
administrados e ·que não forem incorporados ao patr!môn!o da PORTOBRAS na data da ·respectiva eonst!tnição terão o destino que lhes for dado pelo :M!nlstér!o dos
Transportes.
,;- ·
§ 2. 0 OS bens, direitos e aç5es a .que se
refere o parágrafo anterior, enquanto não
forem incorporados à PORTOBE!.AS ou nãe>
·tiverem a d•estinação prevista no mesmo
parágrafo, permanecerão de propriedade da
União, ficando sob a gestão e guarda da
PORTOIBRAS.
Art. 8.0 Os ·atos constitutivos da
PORTOBRAS serão precedidos das stegnin-tes providências, a cargo · da Comissão ell~
rpeo!almente des.lgnada pelo :Min.i&tério dos
Transportes:
I - arrolamento dos bens, direitos e ações
de qU!e trata o artigo -anterior;
II - avalia.ç:ão eLos bens, dire1tos !e" ações
arrolado.s;
rir - elaboração do projeto de Estatuto
da Empresa, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação desta lei; ·
IN ~.proposta de todas as demais madidas julgadas necessárias oo .funciona00

mento da Empresa.

00

00

-

§ 1.
Do Estatuto a que se ~efere o Item
m deste artigo ·co:nstan:ão, "lém das fina0

lidades, do capital -e dos ~eclll'<lOS, na forma
do d;sPQsto nesta lei, a oompos!ção da Administração e do órgão . de flreallzação da
Empresa ·e as respectivas atrlbrulções.
0
r~: 2.
Os atos constitutivos compreendeI ~ apro:v-ação da ava.I!ação dos bens; direitos ·~ "S.Ções arrolados;.

II - aprovação do Estatuto, po~ decreto.
§ 3.0 OS atos COlWtitutivos serão o instrumento de transferência do dominio e

dos bens, direitos, créditos e ações a
que se re~re este aortJ,go, produzindo todos
os efeitos de direito, 1ncluslve perante o registro de imóveis.

Art. 11. _ Aos funclonárloo do Quadro de
Pessôal di) Deya.rtamento Nacional de Portos e Vias Navegâveds <lJ]llicar-se-á o dispe>sto . na Lei n. o . 6 .184, de 11 de dezembro

ConStituem receita da PORTOc

de 1~4.
Art. 12. -A ·existência de ú.ma subsidiária
em <leterln.inada unidrude da Federação não

poss.e

Art. 9.0
BRAS:

! -'- recurs<JS do Fundo Portuário Nacional (iF'PN) ' com destinação éspecifica que
!h" cabe, em função dos objetivos da Em-

a

I?resa;
II - - tmn.s~rên.clas de dotaç5es consignadas à Empresa no Orçamento GerM da
União;

m -'·receitas deoorrentes da prestação
de serviços de toda natureza, C<impatlvels

com. as suas finalidades, a órgãoo e entl-

d.á.des Públidas ou particulares, na.clona.Is,
estrangeiras ou· internaclona.!s, med>ante
convênios,- aoord?S, ajustes ou _çontra.tos;
. · lN· - créditos de qualqUIOT natiueza que

lhe forem ~os;
·
:, IV - . recurSOIS o,e capilte.i, llllcllwive os
resultantes da. convensão, em espécile,'. de
b~

e.direitos;
VI- renda dos bens p!Utrlmoiliais;
- VII · - ·recursos de operações de crédito,
lnclus!ve os provenientes de. emprestirru:Js e

financiamentos obtidoo pela empreoo., de

Olrigem .naciona.I, ~geilra ou interna-

cional;

vm :.... _doações · feitas à empresa;
IX - produto <ia Vlenda de bens lnservi_vei.s; e
X tas.

renda.S provenientes de outras fon-

.

0
§ 1.
ÓJ:>servada a proibição constante
do capnt do &rtigo 1.0 !l<>- Decreto-lei. n.O
415, de lO de Janeiro de 1S69, e a pa~r do
eX<>:reiclo _segninte ao âa constituição da
POR~ o produto da arrecatlação d,a
Taxa de :Melhoramento dos Portos será des·t!nado Integralmente '""' Fundo Portuário·
NaciO!lla.l.
·

§ 2. 0 · Os Fundos de Melhoramento dos
Po"tos, a que se re~""e o al"t. 3."- do Decreto
n.O 60, de 19 de outubro de 1961 extingnirse-ão a partir do exercício segÚ)nte ao <ia
OOll.stituição _da PORTOBRAS. .

Impedirá_ a · criação de outras na mesma
unldaide federativa, sendo também adm1ti_da a fusão; o desmembramento ou a !ncqrporação de ffilbsidiárlas, na forma a ser regulada no Estatuto.
·
Art. 13. Os ·comp.l'Om.issos """umldos pelo DNPVN passam à respro>saibil!dade da
PORTOB'&AS, na d"'ta da constituição desta.
.Art. 14. os órgãos ou entidades vlneulatt;:a:fé.B~~ ,passarão . a vincular-se à
Art. 15. As atuáls concess.!onárlas ou
permlssionárias de portos, qualque,.- que se:

Ja, o_ :NO gim e de e"'J)loração, continuarão sub- ·
metidas à.s norma.s legais especifl<>as em vi-

gor, com as modifi,cações resultrun.~ doota
lei.
Art. · 16. · A prestaÇão de contas da POR·
'!'OBRAS será submetida oo Ministro de Es·
ta.do dos Tl:'lan.sportes que, com o seu pro-.
nunclamento ·e a documentação referida no
art. 42 do Décreto-lcl n.O 199, de 25 de fevereiro de 1967, a l'!eillleterá ao Tribunal de
cantas denúr<i. do. prazo de cento e vinte dias
contados do encerra:m.ento de cada exercicio da e.inpiesa.
·
Art, _17. Observadas as reooalvas desta
lei, a PORTOBRAS será regida pela legislação referente às sociedades por aç5es sob a
fmma autorizada iP<lla Lei n.0 4. 7~8, de 14
de julho de _1965, não se lhe apl!can<l,o o
dispc>Sto nos itens 1.0 e 3.0 •d!>. art. 38e no
parágrafo único do art, 81 do Decreto-lei
n.0 2. 627, de 27 de setembro de 1940, ·bem
como no § 5.o -do ,;rt. 45 da Lei n. 0 4. 728,
de 14 de julho de 1005.
Út. ·1s .. Esta lei entra em :vigor na data
de sua publicação.
Art. 19. Ficam .revogadas as disposições
em· contrário.
Brasilia, 10 de julho da 1975; 154.0 da
Independência e 87.0 da RePÚblica. ERNESTO GEIISEL, Mário Henrique Simonsen Dyrceu Araújo Nogueira - João Paulo dos
Reis venoso.

§ 3.0 Com a extinção dos Fundos de :Melhoramento dos Portos, os '~Mdos e as receitas por arreca_dar ile destinarão oo Fundo
Portuário Nacional.

4.0 A partir da eJ<t!nçã;, dos Fundos
- ·de Melhoramento dos Portos, os compromissos, assumidos pelas adrministrações dos
po"J08, anteriormente e nos termos do art.
1·5 da Lei n. 0 3.421, de 10 de julho de 1958,
serão atendlde>s com eis recursos do Fundo
-!Portuário Nacional.

LE(N.0 6.093
Dll: 29 DE AGOSTO DE 1974
Cria o Fundo ~acional de Desenvol·vtmento (FND) e dá. outras providên-

§

5. 0 Serão autocrnatlcaménte transferidos à PORTQBRAS, constituindo-se em rec';"sos financeiros da mesma empresa:
§

a) a.S dotaç_ões eónsi~adas no Orçamento da União para o DNPVN, relativas ao
-exerc!clo em que. ocomer ao oonstttulção da
empresa;
·
b) os saldos das dotações orçamentárias
transferidas _· para · o DNPVN, T'elatlvas a
anteriores àquele em que for
constltulda a e-mpr<!Sa.
Art. 10. O regime jurldico do .:pessoal da
PORTOBRAS será o da leg!sl.ação trabalhista.
·
·

.exereTClQs-

cias.

o

Presidente da República.

Faço saber que o .eonwesso NaCJionial
decreta· e eu sanciono a seguinte lei: .
Art. 1,0 É criado o Fundo Nacional de
Desenvolvimento (FND), destinado a financiar projetos rpr!orltárlos em ;>.reas estraté. glcas para e> desenvolvimento eoonôln.ico e
social do Pais, especialmente quanto à ln,fra-estrutul'a.
Art. 2.0 Integrarão o FND:
recu.r.sos orçalnentãrios específicos;
n _;_.recursos de. origem externa;

I -

m _: as patºelas do pre>jeto da arrecadação dos im];)ostos únicos sobre lubrificantes
" combustíveis l!qU!dos ou gasosos, energl"'
elétrica. e )ninerals do Pals, que, nos tarmos do art: 26, Itens I, II e rn, da Constitu!cão, cabem à União e o .produto da arre-
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cacfaçB.o das sobretarifas a qu,e se refere a
3.Jínea a do al't. 5~<13. Dei_n.o 4.117, de 27 de
agosto de 1962. ·
IV -

outra;s fontes de roourros.

Art. 3.0 Dos

mont!~Jlte;;;

. de ca.da espécie

dos recursos de que trata o_ item m, do art.

2:0 , serão automaticamente transfen:idoo
para <>s re.Spootivos fundos, como sul>oontas
do FND, consoante ..S vinculações legais
existentes e sem prejuizo da;s nornias que
regem sua aclminlstração, "" seguintes percentuais:
·
I~ em -1975 - 90% .(noventa P<J:r cento);
II-

em 1976- 80% (otienta por cento.);·

·rri --'-: em

1977 -

70% (setenta por ce'n-

tol;

r:V '--em 1978--'- 60%

(sesenta por cento);
a partir de 1919 - 50% (clnqüenta
por cento)._
·

v-

Art. 4.0 A parte restante dos recursos do
FND será aplicada prioritariamente nos setores de Minas e Energja, Transpo~· e
Comunicações, podendo outras áreas ser
ainda lnclulda;s em 'decorrência de prioridades definida;s em cada Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND).
Art. 5.0 A lnclu.são; no orçamento anua~
doo dispêndios de recursos .do FND obedecerá ao dispo5to no artigo 6'2, e seu § 1.0 ,
da Constituição. ·
.ar:t. 6.0 . A aplicação doo recursos do
FND será progranlada <:om observância· do
disposto no artigo 15,· e seus parágrafoS, ao
Decreto-lei n.0 200, de 25 de fevereiro de
1967, com a redação dadiJ. pelo artigo 5.0,
da Lei. n.o 6. 036, de 1.0 de maio de .1974,
assim como no artigo 7.0 Inciso I, deste 111timo diploma legaL ·
Art. 7.0 ()a(la.Estado mediante legislação
especlfíca podei'á .utlliz~r os l!'ecursos. correspondentes às parcelas do produto da arrecadação dos impOstos únicos sobre lubrificantes llquidos ou gasosos, energia elétriea
e mlnerais do Pais, que lhe .cabem nos.rtermos do artigo 26, itens I, II e m, da Constituição, para, juntamente com outras fontes de 'recursos, consti_tuir fundo de desenvolvililento estadual, obedecidas no que couber as prescrições dos arts 3.o, 4.o e s.o e
das demais dlspos!~ões aplicáveis desta [ei.

Art. s:o Esta lei entra.rá em vigor na
data de sua publicação, revogadas as. dispo-.
sições em contrário.
B.rasilia, 29 de ·agosto de 1974; 153.0 da
Independência e .86.o da Rep1l.blica - ERNESTO GEISEL; - Mário Henrique Simonsen - João Paulo dos Reis· Velloso.
DECRETO-LEI N.0 1.859
DE 17 DE Fl!lVERElRO DE 1981
Extingue o Fundo Nacional de Desen ..
vo~vimento e dá outras proVidências.O Presidente da Rep1l.l>liea, no uso das
atr!l>ulções que llie 0011fere o artigo 55, item
H, da Constituição, decreta:
·
·
Art. ~.0 A pa!'ti-r .do exercício financeiro
de 1982, lnclusiV'e, fica extinto o Fundo
Nacioilal de DeSenvolvimento - FND1 criado pela Lei n.o 6.093, de 29 de agosto de
1974, e o produto da arrecadação de que
trata o Dooreto-lei n.0 1. 754, de 31 de de-·
zembro de 1979, em seu artigo 2.o ~ Item
.q, passará a ·compor as leis orçamentárias
e constituirá ~ecursoo ordinários do Tesou-

Novembro de 1985

ro Nacional, sem qualquer vinculação 'a
ór~ão~

prOgrama, ftmdo -ou

7.276, dC-Jú-dc áe-zCmbro de 1_984),-até o limite de CrS
10.146.500.000.0_00 (de:z: trilhões, cento e quarenta e seis
bilhões c quinhentos milhões de cruzeiros), utilizando os
recursos do excesso_ de arrccadaçiío de receitas ordinárias

despes~

Art. 2.0 Este decretocleJ entra em· vigor
na data de sua publicação, revogadas as
diSposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1981; 160.0 qa
I:b.depimdêneia e 93.0 da Rep1l.bllea. - JOAO
FIGEIREDO, Delfim Netto.
(As Comissões. de Tran,Portes, Comunicações e Obras Públicas, de 'Eco. nomla e de Finanças.)'

PROJETO DE LEI DA CÁMARA ,
N• 180, de 1985
(N'í' 6.501/85, na Casa de origem)

De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$ 10.146.500.000.000 (dez
trilhões, cento e quarenta e seis bilhões e quinhentos

milhões de cruzeiros), e dâ outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I'? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crêditot> suplementares ao Orçamento da União (Lei n'~'

do Tesouro Nacional, de acordo com o inciso II do§

I ~créditos suplementares até o limite de CrS
3.029.800.000.000 {três trilhões, vinte e nove bilhões e oitoccrllo-s milhôCs de cruzeiros), para o reforço de dotações destinadas ao pagamento de pessoal e encargos
sociais de diversos órgãos constantes da Lei de Meios;
11- créditos suplementares até o limite de Cr$
3.616.'100.00Q.OOO (três tfi'Jiiõ'es, seiscentos e dezesse.is bí·
Jhõcs c duzentos milhões de cruzeiros), para amortização
e encargos de linanciamentos dos Õrgãos da Administr:H,·.:'io Federa.! Dircta., Indíreta e Fundações instituídas
pelo Poder Público:

11 r -créditos suplcmentures até o limite de Cr$
3.500.500.000.000 (trêS trilhões, quinhentos bilhões e
quinhentos milhões de cruzeiros), para a cons_ecução do
seguinte programa c:!e trabalho:

Em CrS 1. DOO

0100 - C11MARA DOS DEPUTADOS.
0,101
0101.01010014'.030
0101.01010215.358
.
0101.01010312.014
'

]I>

do art. 43 da Lei n-:>4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

- Cârriara -dOs- Deputados
- Ação LegiSla-tiva
- Recuperação e Adaptação do E'dificfo-Sede e dos Anexos
- Ass-rstência Firianceira ·a-Ent1da
des
-

0101.01014282.225 - Assístência-Medíca

a 'Serv1dore':5 ..

.?_.550.000
2.100.000
l. 500.000
700.000
.750.000

0101,01573165.230 - ~~~dadeS Habitad-onais eri1 Bras.!.

500.000
020D - SENADO FEDERAL

65. obo.ooo

0201 - Senado Federal

65.000.000

0201.01010014.03.0 - Ação Legislativa

2.890.0DO

.. 02Dl.OT0102ll.005 - Reapare1hamento do Senado
deral
~'

Fe-

--

0201.01010253.166 ~ Obra-s Compleméntúes no C.omp1exo do Senado Federal
0201.01010312.014 - Assistência F'inanceira a Entida
des
-

11 DO - PRESIDêNCIA DA REPOBLI CA

1.91D.DOO
60.000.0DO
200.000
95.200.0DO

1l03 - Conselho de SG!gurança- Nacional
1103.06090202.003 - AssessorãinentO refaCfonadoSegurança Nacional

'

.20. ODD. 000

ã

1114 - Secretaria de Planejamento-Entidades Supervisionadas

?D.DDO .DOO

75.200.000

1114.03100202.803 - Atividades a càrgo do Consê1ho
Nacional de
Desenvolvimento

Cientifico e Tecno}Õgicii -':
1114.03,100212:803 -- Atividades a cargo -do Conselho
·
Nacional de
Desenvolvimento
Cientifico e TecnolÕgico

':loo.ooo
1.300.000.

JJ14.03l00552.803 - Ativfda'des a cárgo do ConseJho
Nacional de
Desenvolvimento
Cient1fico e TecnolÕgico

16.823.000

1114.03100572.803 - Atividades_ _a_ cargo do ConselhoNacional
de
Desenvolvimento
Cientifico e Tecno1Õgtco

1.260.000

1114.03102352.803 - Atividades a- Car-go do Consel-ho
Nacional
de
Desenvolvimento
Cientifico e_ Tecno_lÕgico

•

400.000

1200 -~MINISTERIO oÀ AERON~UTICA

6g,753.10D

1201 - Ministêriõ da AerOnãutica

69.75J.lDD

~-··:___]_702.03070214.624

de

-.. Manutenção das Atividades
Pesqui~~s e de_Informes

22.400.000

1710 - Secretaria da Receita Federal
1110,Q30803Q4.090 - Pesqyisas e Irlformes EconõmiCo. ·
Fiscais

l[QO - MINISTERIO DO INTERIOR

1201;06260212.323 -Alimentação de Pessoal

70. DOií. 000
70.000.000
415.900.000

69.75J.l00

1300 - MINISTERIO DA AGRICULTURA

73,g33.100

1302 - Secretaria-Geral

15.DDD.DDD

1302.04182696.319 - Contribuição ao fundo -de Eletrj_
ficação RUral de CoOperativas
1303·- Secretar_ia-Geral-Entidades
pervisionadas

Su-

sileira de Pesquisa Agrope-cuaria

1500 - MI NISTERI O DA EDUCAÇM E CUL TURA

145.000.000

36~1rio.oori-

1513.08440316.278- Programa Inte9rado_ de Desenvolvimento da Educação SUperior.
1513.08442052.106 - Assistência Financeira a Entida
des Universitãrias não FederaJS
1516 - Secretaria de Educação Fisfcà ·e
Desportos
1516~0S4403'HL0~5---.:. APoio_ao Desenvolvimento da Edu
caçãO"Fisica
1516.08460212.470 ..; CoOrdenação da EducaçãO Fisica
e Desportos
1516.08460316.027·- Apoio-ao OéSenvo1vimentG doEsporte.__
1516.08460316.028 - Apoio ao Desenvolvimento- do_ Des
porto EstUdarltil
--1516.08460316.029_ -_Apoio_ao Desenvolvimento_ do Des
porto Comunitãri~
1516.08462276:194 - Apoio ãS~ Associações·· de Garantia do Atleta Profissional
1520 - Centro de DesenvOlvimento
e
Apoio íecnico ã EdUcação
1520.08070216:266~~- Administração do Centro de

ã-~

1600 - MIN!STER!O DO EXêRCITD

1601.06281664.644 - Suprimento de Subsistência
1700- MINISTtRIO DA FAZENDA _

2101 - Secretaria-Geral da Marinha

88.940.600
88,g4Q.6DD

EXTE180.270.000

2401 - Mi!Íistério das Ré)açõeS_· · EXteriores
2401.12724112.038 - P_aft_iCipãçãO énl brgiiiiiSinõS- In-ternacionais
~ 2700 - MIN ISTERI D. pos ~ JRANsPORTES

46.419.300

2703.16905631.925- Pi--Ojetos

a cargo_ da· Empresa-

Portos do BrasilS/A ~

20.000:600
14. SOO. 000
3._5_0.0.000

=

~Z_O_O.QOO

·-zOo. ooo

60.ooo·:ooo

s DA

51 o. B~ÜOD

UNÍM

146.262.700
92.400.000

235.864.000

2802.02040257.027 - ConstrUÇãõ~- Ãquis-ição e Adapta:_..
ção-de Prêl:lios para a Justiça
do Trabalho

20.864.000

2802. 03Dg0446:237 - Dinami zaçãó da Cartografia

5. DOO. 000

280f:-q3i0055-5~"66~ - Missã_o ESpaciã1 Completa ·B~asi-".
--

~-

feira_

.

~

~

-zao2-:074D1837 .231 - Programa Regional de Apoio ao
t~q~~~~e~~dutor Rur~1 - Proje_2802.084218S2.092 -

146.262.700

7.986.000

52:0o"o:ó.Oo

----~-~

146.262.700

178.886.0"00

2703. 169157_21_. 966 - Pr;-oje"tas · a·- c_ar9-0__ .. da _ c'Qmpan'hi a
-- ---~
Brliileira de Trens Urbanos

2802 -- RecUrsos sob Supervisão· da Secre;taria de_ Planejamento/PR

350 ..000

178. 886.000

5s,goo.DDD

600.000

8.250.00Õ

180.270.000

2703.16915711.951 - P:iãjetos a_ c.3r9t? da Empresa- Brcl
sil~~!"a de TrarrSportes Urbanos-

2800 - tNCAJiGOS GtRAI

l.sso·.ono-

180.270.000,

de·-

250.000

1601 - Secretaria de Economia e Finanças

2100 - MIN!stRIO DA MARINHA

36.100.000
66A19.300

De- ·~

senvolvimento e Apoio íecnico
Educação
-

42,g33.500

2703-.. _secretari..;l:-Garar-_E'ntid~des · Su..;-·
pervisionadas
2703.16895451.921 - Projetas a cargo_da Rede Ferroviãria Feder-al S/A

Fundação

de.Assistência ao Estudante
1513 - se-cretaria de EduCação Superior,.-

42.933.500

88,g4Q.6DO

2400 - MINISfi:IÜO DAS RELAÇ1lES
RIORES

27.780.700
27."623_.ioo
·--:.·;-57. 000

42.g33. 500

dos lnteress_e.;_ d•~~ União

·. 2101.06271632.323 -Alimentação de ~eskoal
12.323.500

pervisionadas~

-~D•f~-!

em "J'U,13o .

.

2:ooo.ooo

~

1502- s:e·creta-fiã-..;Get-al
1502.08090311.457 ..; 'Apoio a PrOjetas de Desenvo1viment'_o da Educação e Cultura
1502.08090402.005 ·- COOr-denação~ do Pl anejamento
1503 - Secretaria-Ger-al-Entidades Su-

Z0-04_- "~:f.fniúêriõ ~Übl icq-_Fe~~f~l
---... ,,

44.. 6.09 .600

:;~~~1:1~! de c~~~~st~~ci~mf[~~~~
ca e Extensão Rura_1

415.900.000

·~-

2004.02040142.153

-

4l5,goo.ooo

·CoÓrdenaÇão do Sistema~ Nacional
~ de Defesa Civil ·· ·
';,:;-1!!
.
201JQ ~I N!STER 10 DA JUSTIÇA

~5Íl.933.100

1"303.04180212.927 - Atividades a cargo da Empresa
·
Brasileira de Assistencia ·recni
ca e Extensão- Rura: 1

· ... -1902 - Secretaria-Gera 1

Jgo2.D38117M~o2'; ;

15.000.000

1303.04100551.812 - Projetas a cargo da Empresa 8!:"_

1503.08472352.g63- Atividades a-cargoda

22.400.000

1702 - Secretaria-Geral
55.117.000

!114.15844942.803 ~ Atividades a cargo do Conselho
·
Nacional
de
Desenvolvimento
Cientifico e TecnolÕgiC'o

1303.04180572.927 -
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~~80.QOO.ODD

lOO.QoD.ooo

-ã tampa-··
nha Nacional· d~. EscolaS âa Comu

AsSoistêoCia_~fiilanceira

-

s.ooo;õoô

2802.lf640351.776- Participação da União--no- Capital da Financiadora de Estudos
. e Proj e tos

nidade

25.000. ooo
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2804 - Fundo Nacional de Desenvolvim~rL.
to Cientifico e TecnolÕgico ~AdministraçãO -do fundo Nacionãl
2804.03070212.2Sl
de Desenvolvimento Cienflfico e

- --

400.000

TecnolÕgico

~804.031_00545.670 -Apoio a Projetas de Desenvolvi-

crent'ífico

1.794.600

2805. - Programas_ Especiais - Recursos
sob Supervisão da Secreta ri a de
PJªneja~e[lto/PR
·

7.965.000

2805-07401835.433 -·Apoio a Projet.os de Desenvolvimento Regiqnal·

489.400

2804.03100553.fi11 - Apoio a Projetas EspE!ciais

2804.03100555.671 - Apoio a Projetas de Desen_vol~i;
- . -menta TécnolÕgiCQ- _ · -_ô_

2804.03100555.672 - Apoio a Projetas na ;6:rea
Energia

_c·

978-800

255.000.000
1.389.607.000

3900 - Reserva de ·cont üfQênci a

1.389.607.000
1.389.607.000

489_400

3.500.500.000

l.Qg.!,.

Art. 2Q - Esta lei_ entra em vigor na data de sua P~

1.074.200

2804.03100555-675 - Apoio a Projetas n•~J\rea de Recursos Naturais

2s5.ooo.ooo

3900 - RESERVA OE CONTING~NCIA

3900.9999gg9-9_.999 - Reserva c;le Contingência

de

2804.03100555.674 - _A_~oio_ a Projetas ,~_e..,.Des~~yolvi-:-_..;
menta da Agropecuar1a
__

Art. 3Q - Revogam--se ãs di_sposições- E!m cOntrãrto.

li3l-700

(Em Cr$ bilhões)

MENSAGEM N• 482, DE !985
Excelentíssimos Senhores Me!Jlbros do Congresfo N.acional: _
___ _
_ __
Tenho a honra de submeter à deliberação de V9ssas
CXL"elências, acompanhado de ExpoSição de Motivos do
Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamentõ
da Presidênca da República, o anexo projeto de lei, que
autoiii:a o Poder Executi~p a abr_ir c_réditos suplementart:s ao vigente Orçamento da União até o limite de Çrl
10.146.500:ooo.ooo, mediante utilização dos _recursos
provenientes do excesso de arrecad.ação d~ receitas ordinárias do Tesouro Nacion;.il, para o fim que especifica.
Brasilia, 27 de setembro de 1985; 164~ da Independência e 97~ da República. - Josê Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 457, DE 27DE SETEMBRO DE !985, DD
MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DD PLANElAMENTO DA PRESIDaNCIA DA
REPÚBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Lei Orçamentária para t 985 estinia a Receita e fixa
a Despesa em Cr$ 82.316,3 bilhões, baseando-se em pro-jeçõcS elaboradas em agosto de 1984.
2~ Estimativa de abril de 1985, balizada por novos
parâmetros econômico:financeiros, eleva a Receita a Cr$
1.21.120,0 bilhões, evidenciando um excesso de arrecadação de Cr$ 38~803,7 bilhões, cuja programação foi
consubstanciada na Lei n~ 7 .330, de 27 de junho de 1985.
J, EstudoS recentes envolvendo o comportamento
das principais fontes de_ Reteita, notadamente nos Impostos sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados
p~rmitem quantificação mais precisa da Receita e indicam a necessidade_ de revisão nos valores anteriormente
prcvislos, em decorrência, basicamente, do_ conjUnto de
m(.!didas adotado no campo fiscal entre maiO e julho últimos, que compreende:
-elevação das alíquotas do Imposto sobre a Renda
incidentes nos rendimentos de títulos com correção préfixada e de aplicações de curto prazo;
~ Climhlação do benefício pecuniário relativo ao Imposto sobre a Renda nas remessas de juros para o exterior (De_creto-lei n~> 1.411/75);
-antecipação do prazo de arrecadação do Imposto
sobre Produtos Industrializados que, em alguns setores,
reduziu-se de atê 16.5 dias para 45 dias.
4. A .atual previsão de Receita do TeSO_uro é de
137.000,0 bilhões, com provável excesso de Cr$ 15.880,0
bilhõ"es, dos quais Cr$ 10.146,5 bilhões representam recursos ordinários. As transferências a Estados, Distrito
Federal e Municipiõs serão adicionadas de Cr$ 5.841.1
bilhões.
5. Quanto à programação di:! Despesa, propõe-se
q1u: o excesso de arrecadação disponfvcl, no valor de Cr$
10.146,5 bilhões, correspondente às receitas ordinárias
do Te..<;Ouro Nacional, tenha a seguinte destinação:

2.084.1tf0

____ 2804.03100?.75.676 - Apolo a Projetas na 1\rea de Infra-EstrutUra Cténtlfica e Tec-

nolÕgii:a

iBD4 .031 00455. 673-- Apoio ã- Proj etos --dé- Oese~~vol .;;{ ~
manto Social
mento

2804.03100565.677 -_ Ap<?i o a Pt:"ojetos- de Desenvo 1 vi·menta TecnolÕg.ico da Emprésa Na
·
cional -·
-

20.000.000

- Reforço de dotações destinadas ao pagamento de
__ Pc:HiQA.i e_ En~rgos Sociais .......•...• , ••.._.3.029_~_8-:-
- Reforço de dotações destinadas ao pagamento de
dívidas ............................. ~-·~··3.616,2
- Rcoforço de dotações para compromissos com outros custeios e capital ...................... 2.110,9
- Reforço para a Reserva de Contingência, visando
ao <ti uste da execução orçam_e;gtária ... ·.c •• ! • • 1.389,6
TOTAL ........•. ··················--·!0.!46,5
6. Es~·excessõde"ãrfeCâdação previsto permitirá a
cobertura .dos gastos adicionais cOnsiderados incom~
primívcis -neste ano com Pessoal e Encargos SoCiais,
amortização e encargos da divida e atendimento de alguns itens classificáveis em outras d"esp-esas· correnteS e
de capital.
·
7. _A 'dCS}:iésa· Co'm "Pt:ssó~d e Encargos Sociais deverá
atingir Cr$ 42.000,0 bilhões. A disponibilidade orçamen- tC1riu está fixada em Cr$ 38.970,2 bilhões, exigindo autorizüÇão UdiciOflaf de Cr$ 3.029_,8 bífhões para suprir as
nCcessidades deste exercício.

8. No_ que se refere ao. pagamento de dividas hã uma
necessidade identificada d_e Cr$ 15.020,0 bilhões à conta
de recursos ordinários. Considerando-se as dotações
· existentes no valor de Cr$ 11.403,8 bilhões, torna-se necessária uma complementação de Cr$ 3.616,2 bilhões.
9. Quanto às demais despesas, este projeto de lei pr~
vê um reforço de dotação da ordem de Cr$ 2.1 W,9 bilhões, que representa o mínimo necessário para a continuidade da manutenção e realização d~ investimentos
inadiáveis do setor público federal.
10. Os recursos alocados à Reserva de Contingência,
no valor de Cr$ 1.389,6 bilhões, constituirão suporte
paru fazer face a eventualidades e de margem de segurança aqs itens espccificado_s, para os quais foram adotados rigorosos critérios de estimativa.
--- - 11. Te-nho a honra de submeter a Vossa Excelência o
anexo_ projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos suplementares até o limite de Cr$ 10.146,5
bilhões.
/\proveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os votos dO meu mais profundo respetto. -João
Sayad, Ministro.

ANEXO I
Receita do Tesouro
1985

Cr$ bilhões
l!:SPECIFICAÇAO

Imposto sobre a Exportação

Orçamento
(A)

Reestlmatlva Reestirna.tlva.
Abrll/85

agosto/85

(B)

(C)

Excesso de

Ar!re<:a.da.çlo
.

(C) - (B)

4.150,0

6.000,0

4.000,0

- 2.000,0

Imposto sobre a. Renda

30.100,0

47.100,0

62.500,0

15.400,0

Imposto sobre !Produtos Industrializados

13.400,0

20.500,0

23.300,0

2.800,0

Imposto sobre Operações Financeiras

4.500,0

6.200,0

6.300,0

100.0

Imposto sobre Tra.nspor.te Rodoviário

670,0

750,0

800,0

50,0

Imposto sobre Serviços de Comunicações

1.700,0

2.900,0

1.800,0

- 200.0

Imposto 1l'nloo sobre Lubrificantes e
Combustlvels

~1.380,0

1.550,0

1.450,0

- 100,0

Imposto 1l'nieo sobre Energia Elétrlea.

2.650,0

2.9.00,0

2.850,0

-

2.430,0

4.'100,0

3.400,0

- 700,0

C<>ntrlbulção para o FINSOCIAL

4.700,0

7.800,0

8.000,0

200,0

·Contribuição do Salá,rlo-Educação
-outras R""elta.s

1.410,0
15.226,3

2.220,0
20.000,0

2.370,0
20.230,0

150,0
230,0

82.316,3

121.120,0

137.000,0

15_880,0

Oota.

de Previdência.

TOTAL

. ·-· .-.......... .. -............
~-

50,0
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ANEXO II
Excesso de Arrecadação

1985
União

ESPECIFICAÇAO

Imposto .wbre a Exportação

.Estados e
Municípios

TOTAL

10.472,0

4.928,0

15.400,0

1.904,0

896,0

Ordinário Vinculado
-

2.000,0

Imposto sobre a Renda
Imposto .wbre Produtos Industrializados
Imposto .wbre Operações Flnanceiras

100,0

Imposto sobre Tmnsporte Rodoviário

40,0

2.000,0

100,0
10,0

Imposto .wbre Serviços de Comunicações -200,0
Imposto tl"nico sobre Lubrificantes e
Combustlvels

-52,0

Imposto tl"nico .wbre Energia Elétrlca.

-20,0

Cota de Previdência

-1,1

n~'

-97,5
10.146,5

E,m. 27 de setembro de 1985.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro~Secretário da Cãmara dos Deputados
DF.

Excelentíssimo Senhor F_ri_meiro-Secretárto:

· Tenho a honra de encaminhar a ess"a Secret~ria.a Mensagem do Excelentfssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro~Chefe da Secretaria de Planejamcnto da Presidência da República, relativa a projeto de lei que "::iutO~
riza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até
o limite de Cr$ 10.146.500.000.000, e-dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração. ---,José Hugo Castelo Branco, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.
(À Comissão de Finanças.)

PARECERES
PARECERES.
N9s 915, 916, 917 e 918, de 1985
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 4, de
1984, que "aprova o textO do Acordo de Cooperação
Amazõnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Cooperativista da
Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de outubro de

1982".
D~

-

700,0

100,0
-

-

200,0

639- SUPAR.

Brasília -

-46,9
-30,0

Contribuição para o FINSOCIAL

Contribuição do Salário-Educação
Outras Receitas

Aviso

50,0
~200,0

-

Total

2 ..8QO,O ·

PARECER N• 915, DE 1985
Comissão de Relações Exteriores

Relator: Senador Pedro Simon
As Repúblicas Cooperativistas da Guiana e Federativa do Brasil concluíram nesta capital, aos cinco dias de
outubro de 1982, ac_ordo de_cooperação amazónica para,
"através de ações conjuntas e trocas de experiência nos

-

50,0
700,0
200,0

50,0

100,0

150,0

337,5

-10,0

230,0

113,6

5.847,1

15.880,0"

campos do desenvolvimento e da pesquisa cientlfica e
tecnológica, com especial referência à Região Amazónica~- com vistas ao desenvolvimento harmónico de seus
teri"itôfios amaiônicos", preservar o equilíbrio ecológico, justo numa hora em que para aquela região se voltam, preocupadas, as atenções de todo o mundo civilizado.
__
A Câmara dos Deputados, acolhendo parecer do ilus~
trc relator José Machado, aprova o texto do refer{do
Acordo, que, conforme Exposição de Motivos do Sr,
Ministro das Retuções Exteriores, tem base no Tratado
de Cooperação Amazónica, assinado em Brasflia aos 3
de julho de ) 978 e na declaração de_ Belém, Subscrita em
24 de o_utubro de l98Q.
Meu voto é peta aprovação do Acordo em exame,
s.m.j.
Sala da Comissão, em 9 de maio de 1984.- Saldanha
Derzi, Presidente cm exercício - Pedro Simon, Relator
- Lourival Baptista - Marco Maciel - Gastão Müller
-::-Itamar Franco, com restrições--- Amilial PeixotoOctávio Cardoso - Virgílio Távora.

PARECER N• 916, DE 1985
Da Comissão de Educação e Cultura

Re!ato~: Se_~ador Gastão Müller
No dia 5 de Outubro de 1982, por ocasião da visita do
Presidente Linden Forbes Sampson Burnham, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Cooperativista da Guiana assinaram acordo
de cooperação amazônica, para, "através de. ações conjuntas e trocas de_expcriência nos campos do desenvolvimento e da pesquisa científica e tecnológica, com especial referência à Região Amazónica, com vistas ao desen~
volvimento harmónico e de seus territórios amazónicos", preservar o equilíbrio ecológiCo,jllsto-ittima- hOra
em que para aquela região se voltam preocupadas as
atenções de todo o mundo civilizado.
A matéria foi encaminhada· ao CongressO Nacional,
com mensagem do Senhor Presidente da República, trazendo exposição de motivos do Ministro de Estado das
Rclasõ~s Exteriores, que assinala:
..Com base no Tratado de Cooperação Amazôni~
ca, assinado em Brasília em 3 de.,iulho de 1978, e na
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Declaração de Be_lém, subscrita em 24 de outubro de
19~0. o referido Acordo de Cooperação Amazónico
vis.u a promover uma cooperação mais eficaz entre
os dois países nos campos do desenvolvimento regional e da pesquisa científica e tec_nológica, levando em conta a necessidade de preservação do
equilíbrio ecológico nos seus respectivos territórios
amazônicos.
Para tal fim, o documento relaciona as modalidades segundo as quais deverâ implementar-se tal cooperação, como ações bilaterais nos campos das instulações e serviços sanitários orientados para as populações das ái=Ca""'Sãfl1azônicas dos dois Paí"Ses, além
de troca de experiências, entre outras, sobre atividades de telecomunicações e de conservação da flora e
da fauna locais. Os dispositivos do Acordo serão
implementados por uma Subcomissão de Cooperação Amazónica responsável pela coordenação dos
projetas c programas constantes do instrumento em
apreço e de outros programas de interesse comum
mutuamente acordados."
O documento em exame trata de questões de interesse
mútuo, nos campos da pesquisa científica e tecnológic"a,
das comunicações, da cooperação sanitária, da utilização dos recursos naturais e da preservação ecológica.
No mérito, a iniciativa do Poder Executivo parece-nos
louvável em todos os seus aspectos. Em primeiro lugar,
porque os dois países, compartilhando de uma vasta região natural, pouco conhecida, com traços comuns de
flor:1, fa_unu e ecologia, devem unir seus esforços no sentido do intercâmbio de estudos e experimentos. Ademais, a região amazônica contém riquezas inimaginâveis, que nos cumpre preservar, explorar ou reservar
pura as gernções porvindouras.
Isto posto, e por considerarmos o Acordo justo e
oportuno, opinamos pela aprovação_ do presente projeto
·
de decreto legislativo.
Sala-dãs Comissões, em 14 de junho de 1984. -João
Calmon, Presidente- Gastão Müller, Relator-Passos
Põrto - José Ignácio Ferreira - Álvaro Dias~ Eunice
Michiles - Aderbal Jurema.

PARECER N• 917, DE 1985
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador João Castelo
Esta Comissà_o é chamada a opinar sobre o_ texto do
Acordo de Cooperação Amazónica celaborado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da RepUblica- Cooperativísta da- Guiana, celebrado em
Brasília, a 5 ~de outubro de 1982.
O projeto de deefeto legislativo que aprova o ato internacional mereceu o apoio das ComissõeS e do Plenário
da Cii.iilara dos Deputados. Nesta-Casa, menifestaram-se
favoravelmente as Comissões de Relações Exteriores e
de Educação e Cultura.
Como base do Acordo cm estudo, estão o Tratado de
Coop~iãção" Aniã.Zõnlca, fíimado e-m Brasília no dia 3 de
julho de 1978, e a Declaração de Belém, subscrita em 24
de outubro de 1980, na Capital paraense.
O texto ora em apreciação objetiva uma cooperação
muis eficaz entre 6 Brasil e Guiana, nos campos do de-senvolvimento regional e da pesquisa científica e teCnOlógica. Os dois países estão empenhados na preservação
do equilíbrio ecológico de seus respectivos territórios
amazónicos. Daí o Acordo prever ações bilaterais no que
pcrtíne às instalações e serviços sanitários orientados
para as populações amazónicas dos pois países, alêm da
troca de experiências em telecomunições e da preservação da flora e da fauna locais.
·
No que respeita a este órgão Técnico, o Acordo é bom
t:_ deve ser implantado com urgência. O avanço desordenado do que se c_onvencionou denominar ''frentes pioncir'u.s.,_ tem causado prejuízos irreparãveis à floresta e
aos animais que dela fizeram seu .. habitat". A imprensa,
a!:i sociedades de preservação do meio ambiente, os congressistas, todos acompanham com preocupação o desmat<~mento acelerado, que se processa no _contexto amazónico.
Além da atividade predatória, a construção de hidrelélrica partilha da ação_destrutiva, que vem sendo defendida com argumentos de desenvolvimento económico .

./
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Somos, -portanto, pela aprovação do presente projeto
de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 21 de novembro de 1984.-

Álvaro Dias, Presidente. - João Castelo, Relator. Mauro BOrges - Carlos Lyra - Gaivão Modesto.

PARECER N• 918, DE 1985
D~

Comissão de Assuntos Regionais

Relator: Senador Cesar Cais
.
Nos termos do art. 44, inciso I, da Consfitui~ão Federal, o Poder Executivo submete à apreciação do Congresso Nacional, através da Mensagem nl' 467, de 1982,
com Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relaçõ_es Exteriores, o texto do Acordo de Cooper.Jcão Amazónica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, _celebrado em Brasília, a 5 de outubro
de 1982.
Esclarece a Exposição de Motivos do Senhof MiniStro
do Exterior, mencionada, que o Acordo a que se refere
tem base no Tratado de Cooperação Amazônica, assinado em Brasília em 3 de julho de 1978, e na Declaração de
Belém, subscrita em ~4 de outubro de 1980, viS-ando a
promover uma cooperação-mais eficaZ entre os dois países, nos campos de desenvolvimento regional e da pesquisa cientffiCa-eteCnO!ógica, considerada a necessidade
de preservação do equilíbrio ecológico nos seu& territórios compreendidos na Amazónia.
O texto do documento sob enfoque compreende 8 artigos e obedece aos padrões usualmente adotados pelo
Governo Brasileiro para todos os instrumentos congéneres. Não cria obrigaÇões que tragam ónus às Partes contratantes e exprime o que poderia ser chamado uma carta de intenções, refletindo a vontade comum dos dois
GovernOs que a subscreveram, na consecução dos objetivos já referidos.
A Amazônia, com a sua imensa floresta tropical e sua
rede hídrica, de extensas e intricadas conexões, reveste-se
ainda, para os diversos países que exercem soberaiJia
sobre parcelas de seu território, da característica_de_uma..
região-problelna.
Região-problema, observe-se, no limite em que ainda
não se fixou a linha certa de uma política que assegure a
ocupação gradativa e estável de __ seu_s espaços, a exploração racional de suas riquezas naturais- sem comprometer, a médio e longo prazo, a composição de suas condições ecológicas.
_
Tudo o que foi feito na região, até hoje, em termos de
exploração econômica e de criação de núcleos de ati vidade humana, situa-se, ahlda, no terreno da experiência e
de ação oredatória. O homem branco cpntinua sendo, na
· Ani'âi:õnia, um elemento em trâilsito, um hóspede áiriaa
temeroso ante a agresSIVidade do meio.
Face à enorme eXtensão do chamado Mundo Amazónico, a indefinição, que perdura, de um conceito defiriítivo
de racionalidade para orientar sua ocupação econôm(ca
e demográfica, não comprometeu ainda a caraCterística
geral e as condições reais--da região em sua globalidade.
Ma's, acontece que a expansão populaciorial dos países
pelos quais está dividida geograficamente a região, o esgotamento progressivo das reservas de matérias-primas e
a deterioração visível das condições ecológicas das regiões de retaguarda desses pafses - está desencadeando
um avanço rumo à riqueza madeireira e mineral que ainda Já está, quase intacta, no extenso vale.~ hora, portanto, de todos os interessados procurarem, juntos, as formas e as fórmulas aplicáveis à sua exploração.
Disciplinar essa penetração que se está operando em
toda a extensão amazônica, inclusive no que se refere à
fixação de um modelo de exploração agrícola e pecuária
que atenda às peculiaridades regionais e atinja com plenitude o objetivo de assegurar a produção de alimentos
ou d_e insumos industriais, sem alterar o equilíbrio necessário do ecossistema - é, neste presente, um Interesse
comum_de_todos os países que têm ingerência polítko_administrativa na região.
Evidentemente o caminho da pesquisa científica e do
desenvolvimê:nto tecnológico, processados em regime de
cooperação, ê o único que se iffipõe, numa atmosfera de
paz e de objetivos progressistas --como a que existe,
para felicidade nossa, por parte dos diversos países cujos
territórios confrontam com o nosso na Amazônia.

DIÁRIO ])0 CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Reputamos, pois, de alto interesse e oportunidade. o
Acordo _de CQoperação Amazônica Brasil-Guiana orá
~x.a_minado, o.egistrando apenas, com estranheza, que
tendo sido ele firmado em 82, só agora, em maio de 85#,
esteja seu textO Sendo alvo de exame nesta Casa, em
cumprimento a disposição constitucional.
Concluindo, opinamos, na línha -do exposto, pela
a-provação do texto do Acordo de Cooperação Amazônica entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República_Cooperativista da Guiana, nos
termos do que dispõe o Projeto de Decreto Legislativo n~>
J7CB, d' 1983.~~
Sala das Comissõ_es. 30 de maio de 1985. - Senador
José Lins, Presidente- Senador César Cais, RelatorSenador Nivaldo Machado- Senador LomantoJúniorSenador Carlos Alberto.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O expediente lido vai à publicação.
09 expediente lfdo consta o Projeto de Lei da Câmara
n"' 180/85, que receberá emendas, perante a Comissão a
que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II, b, do Regimento lnterno.
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!~>-Secretário.

E lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 432, de 1985
-Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro_ a tran_sc~iç~:ol nos An~is do Senado Federal, do pro·
nunciamento feitÕ ontem, às 21 horãs, pelo Presidente
José Sarney, pela Empresa Brasileira de Notícias, através de uma cadeia de rádio e televisão.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1985. - Lourivaf
Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- De acordo
corri. d art. 233, § 1~> do Regimento Interno, o requerimento lido será submetido a exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência recebeu o Oficio n"' S/44, de 1985 (n"' 257/8'5, na origem), Oó~GoVernador do Estado do Piauí, solicitando,
nos termoS do item IV do art. 42 da Constituição, autorização dO- Sena-do Federal a fim de que aquele Estado
possa n!ãtizar operação de empréstimo externo no valor
de US$ 7,900,000.00 (sete milhões e novecentos mil
dólares), para os .fins que especifica.
A matéria ser'á-despachada às Comissões de Finanças
e de Constituição -e Justiça.
O SR. PRllSJDENTif(Martins Filho) ~Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabei de encaminhar à Mesa requerimento solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito, ontem, às 21 horas, pelo Presidente
José Sarney, divulgado pela Empresa Brasileira de Notícias (EBN). através de uma cadeia de Rádio e Televisão.
O Chefe da Nação falou com rara eloqUência, serenidade, simplicidade e franqueza, sobre os desafios que
teve de enfrentar e os problemas que resolveu, no decorrer dos sete-meses do seu austero e fecundo governo, durante oS quais ·soube conquistar o respeito,-a admiração,
a estima e a iritegra-1 confiança do povo- brasileiro.
_De fato, é incontestável que o Presidente José Sarney
jã se reVelou, pelo seu excepcional desempenho, um estadista à altura das dimensões e perspectivas de um Paíscontinente, eitfretando e resolvendo problemas, ultrapassando obstáculos de toda ordem, restaurando a fé
inabalâvel e a profunda convicção de 135 milhões de
brasileiros nos valores supremos da liberdade, da democracia, da justiça social, da paz e do bem-estar para todos.
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O Presidente José Samey demonstrou ser, efetivamente, o .. Presidente da Responsabilidade", que logrou obter, em pout:o tempo, o apoio da opinião pública, acredibilidade e os aplausos de toda a Nação pela excepcio- --na\ competência, lucidez, inexcedível probidade, patriotismo e exemplar dignidade.
As realizações do seu governo aí estão, sem qualquer
contestação possível, consubstanciadas na restauração
das liberdades, n;1 retomada do processo do desenvolvimento auto-sustentado da Nação, que consolidou e fortaleceu uma situação de imenso prestigio no cenário in-tern_acional - renexO dos incomparáveis e inexauríveis
potencialidades dos seus recursos naturais e humanos.
- Felicito o Presidente José Sarney pelas suas palavras
- estadista insigne -, que está conduzindo o Brasil
1am os seus gloriosos destinos, como um imenso país
roliticamente respeitado. economicamente desenvolvido, culturalmente avançado e socialmente justo.
O Sr. Nivaldo Machado aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Concedo com
muito prazer o aparte ao eminente Senador Nivaldo
Machado.
O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Lourival
Baptista, na História do nosso País, está provado, ninguém aSsumiu--a: responsabilidade do poder em condições tão adversas, tão difíceis, tão delicadas, - quadro agravado pelo imprevisto da morte do Presidente
Tancredo Neves - do que o Presidente José Sarney.
Isso tudo, que poderia atordoar o homem público, mesmo o mais lúcido, o mais capaz, o mais experimentado,
serviu para motivar o Presidente Sarney e dar-lhe forças
e energias para superar a situação de perplexidade com
que se defrontou ao assumir o cargo, sucedendo ao
grande brasileiro Tancredo Neves, de saudosa memória.
De maneira que, quando V. Ex• vem à tribuna e requer a
transcrição nos Anais do Congresso do pronunciamento _
que Sua Excelência fez ontem através da televisão, poderíamos dizer que essa iniciativa encontra ressonância
e eco nesta Casa, porque encontra ressonância e eco em
toda a Nação brasileira. Sem dúvida alguma, e V. Ex• o
salieryta muito bem na justificativa, o Presidente Jos~
Sarney saiu-se ontem a contento, de modo a causar a
melhor impressão e mais do que a melhor impressão,
inspirar a maior confiança ao povo brasileiro. Todos
quantos tiveram, e creio que foi maioria da Nação,
oportunidade de ouvi-lo, sentiram e testemunharam a
maneira segura com que o Presidente expôs os problemas que enfrentoU -e as soluções que está agora encaminhando para resolVê-los. Assim, quero, como correligionário de V. Exf:_ que é fnenlbro dos mais destacados
do Partido da Frente Liberal - trazer a minha solidariedade e meu apoio à sua iniciativa, porque um documento desta dimensão precisa constar dos Anais desta
Casa para fazer História.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou grato a V.
Ex•, eminente Senador Nivaldo Machado, na verdade
tendo apresentado o requerimento, não poderia deixar
de tecer alguma~ cc::msiderações a respeito. Hoje pela
manhã em alguns Ministérios e- Orgãos do Governo
onde estive e por onde passava era abordado vârias vezes por pessoas que comentavam o pronunciamento do
Presidente José Sarney, ontem divulgado através de uma
rede de rádio e televisão.
Os comentários eram todos elo_giosos destacando a serenidade e a firmeza do Chefe da Nação. As observações
formuladas por Vossa Ex.celêncía, eminente Senador Nivaldo Machado, muito valorizam este pronunciamento
na tarde_de _h_oje. Sou muLto grato a V. Ex• Quero dizer
que, na verdade, o discurso ontem proferido pelo insigne Presidente José Sarney repercutiu em todo Brasil, de
Norte a Sul, de Leste a Oeste. Não somente as pessoas
que ouvi em Brasília e os telefonemas que recebi, não só
de Sergipe mas de outros Estados, solicitando que transmitisse ao Presidente José Samey as felicitações mais
sinceras pelo seu pronunciamento.
Solicitei a transcrição do pronunciamento do Chefe
da Nação, como um documento imperecível e de valor
histórico.
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Sr. Presidente,
Aproveitando a oportunidade, passo agora a tecer
considerações a respeito de um assunto de in~utível
relevância e que tem para mim excepecional significação.
Sr. Presidente,
Senhores SEnadores,
O Colégio do Salvador, em Aracaju, íniCiou a sua brilhante trajetória a 2 de fevereiro de 1935. Fundado sob !i
responsabilidade da Professora Zilda Galrão Leite, tendo funcionad_o no primeiro ano com 70- alunos, para
atingir hoje, mais- de meio século depois de seu advento
a uma média de mil alunos.
Exemplar instituição educativa, o ..ColégiO do Salva-

dor" vem proporcionando ensino da melhor categoria
às sucessivas gerações que nele. se preparam conquistando, destarte, à medida que os· anos vão passando, crescente prestígio, e a gratidão de todos. os segmentos da
população.
Parece-me portanto ser necessário enaltecer e realçar,
nos limites deste conciso registro, o desempenho
educativo-cultural do ..Colégio do Salvador" que, aluaimente, funciona com os cursos Maternal, Pré-Primário,
1'1 e 2'1 Graus.
Em 1942 a Professora Zilda Galrão Leite foi ser reiigiosa, Missionária-de Jesus Crucificado, passando a direção do Colégio a ser exercida pelas suas irmãs Maria
Bemadete e Mariá Galrão, ambas exímias educadoras.
Além de manter 45 alunos gratuitos, o "ColégiO- do
Salvador" despende em matrículas reduzidas ou gratuitas, cerca de Cr$ 10.000.000 (dez milhões de cruzeiros)
por ano, contribuindo, significativamente, para reduzir
tensões sacias e melhorar as condições de vida de muitas
famílias carentes das camadas assalariadas mais vulneráveis.
Todavia, são de natureza pessoal e preponderantemente sentimental, as razões deste sumário pronunciamento: no "Colégio do Salvador" estudaram meus filhos, netos e genros, circunstância que leva-me a externar os meus sentimentos de gratidão às exímias e queridas professoras, pelas sábias diretrizes pedagógicas e superior qualidade do ensiilo transmitido.
Estes fatores contribuíram, decisivamente, para o êxito e as posições de destaque em que atualmente se encontram muitos dos seus alunos.
Com justificada emoção associo-me às home"iiagens
que lhes foram tributadas e às alegrias dos alunos, que
culminaram no dia 3 de novembro passado com a solene
missa celebrada, no colégio, pelo Cardeal Dom A velar
Brandão Vilela, festejando o cinqUentenário _dq, "Colégio do Salvador" - autêntico património educativo,
cultural e moral de Aracaju.
Instituições como o Colégio do Salvador, contribuem
para melhorar as condições do ensino, da Educação e da
Cultura, possibjlitando acelerar o desenvolvimento global do País.
Rogo a Deus, que proporcione as diletas Mestras Ber~
nadete Galrão Leite e Mariá Galrão Almeida, conjunta~
mente com a sua equipe de colaboradores, longos anos
de crescente expansão, perene aprimoramento e intensas
atividades em benefício da mocidade sergipana.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador_ Joã_o Calmon.

O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na noite de ontem, o Presidente José Sarney proferiu
magnífico discurso dando um balanço das suas princi~
pais reafizaçõCs. Não recorreU à rã.Otasia, nem ao otimis~
mo delirante que caracterizaram vârios· de seUs antecessores. Com a marca inconfundível do autêntico estadista
que, como definia Disraeli, se preocupa não com a próxima eleição, mas com a próxima geração, o Chefe do
Poder Executivo incutiu confiança e tranqOilidade à
Naçã-o,
Não me lembro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de ter
ouvido nos últimos 21 anos nenhum pronunciamento
tão realista, tão marcado pela preocupação de ser objeti-
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v o ..e, ao mesmo tempo, de transmitir à NaÇão uma
crença cada vez maior nos seus destinos.
Essa peça oratória se reveste de tanta significação que
não mC? furto ao pr:izer de ler alguns dos seus trechos e
comentá-los.
Logo no início do pronunciamento de Sua Excelência,
O- Senhor Presidente da República enfatiza:
"O destino me entregou a maior responsabilidade que
jâ foi colocada nos ombros de um político brasileiro. Tenho procurado cumprir com o meu dever. Vontade e sacrifício não faltaram e não faltarão".
Adiante, enfatiza o Chefe do Poder ExeCUtiVO:
- =HNão posso ser mágico e do dia para a noite consertai'
o que não consertou ao longo da História. Quando eu
assumi, fui recebido com grandes reservas; não era nem
o candidato do protesto, nem o Presidente da Esperança, mas o Brasil sabe hoje que eu sou o Presidente da
Responsabilidade."
- Realmente quem viu ontem, através da televisão, a
palavra tranqüila e afirmativa do Senhor Presidente da
RePública, não duvidará, ·nem por um momento sequer,
de que nós temos um estadista à f!ente do Governo que
vai" conduzir esta Niição aos seus glorioSos deStinos.
Logo adiante, o Chefe do Poder Executivo enfatiza:
"Sempre preferi, ao longo da miitha vida, ser estimado a ser temido. O Brasil precisa de paz e de conciliação
- o grande legado de Tancredo Neves."
Em todas as oportunidades, o Presidente José Sarney
destaca o peso tremendo da sua resporisabilidade, ao ser
empossado, repentinamente, na Presidência da República, no dia 15 de março do corrente ano.
Depois de analisar outros aspectos da atualidade brasileira, o Presidente da República destaca:
"O Brasil consolida suas instituições de liberdade e li-herdade é vida, perspectiva de vida feliz. O País vive,
neste instante, um momento de graça. Todo o cidadão
sabe que tem direitOs e que exerce os seus direitos. Por
oqtro Lado, essa liberdade não ficou no campo político;
ela se afirmou no campo da iniciativa privada e na afirmil.ção dos direitOs sociafs. Tratei da oj)Ção sodal, da
prioridade pelos pobres, do combate à fome e à miséria.
IOdos os recursos disponíveis do Governõ estão con- centradOs- n·essa · ârea.- Programas sedais - deVemOs
proclamar- são difíceis de executar, demandam recursos humanos e, obrigatoriamente, exigem tempo para
chegar a todos os lugares onde devem chegar. Temos
contra nós a vastidão do País e a lentidão da burocracia,
mas eles estão-funcionando."
A essa altura do seu discurso, o Presidente Sarney focaliza um dos aspectos mais dramáticos da vida dÕ nos.so País que se tem caracterizado pela preocupação ab~
servente do ime_diatismo. De um modo geral, os Chefes
da Nação desejam dar prioridades a empreendimentos
que garantam dividendos políticos, a curto ou, no máxi~
n_:-o, médio prazo.

O Presidente José Sarney está investindo no futuro, .
dando a maior prioridade às obras na área social, inclusive na área da educação.
Em certo momento, o Presidente destaca no seu oronunciarrierito:
"O crescimento económico este ano ficará entre 6 e 7
por cento. Mais do que prevíamos. O País está com a
sua economia reativada. Saímos do marasmo. A taxa de
desemprego caiu 29 pontos no último mês. Estamos no
menor fndice de desemprego de todos os tempoS."
Devo salientar que esse detalhe não tem sido devidamente enfatizado, na análise da atualidade brasileira.
Em seguida o Senhor Presidente da República salienta:· - -- · ·- ·
·
..FOram criados mais de um milhão e meio de nOvos
empregos.
- Os juros baixaram de 22 para 25 por cento. Rolamos
toda a nossa dívida interna corri esta taxa o que signific3
uma grande economia para o Tesouro- Nacional"
A certa altura do seu pronunciamento, o Presidente
da República destaca a modificação que ocorreu no tratamento que os credores passaram a dispensar ao Brasil.
Nós todos nos lembramos da humilhação que sofrfamos
quando víamos Dona Ana Maria Jul, representante do
Fundo Monetário Internacional, entrar no Palâco do
Planalto, na Sede da Presidência da República, para fig..

· calizar o comPortamento dos governantes do nosSo
País. Graças à atitude do Presidente José Sarney, no seu
histórico pronUnciamento na Organização das Nações
Unidas, nós nunca mais sofre-mos essa humilhação.
O Sr, Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. JOÃO CALMON nobre Senador Moacyr Duarte.

Com ~uito prazer,

O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador João Calmon, a fala de ontem do Presidente José Sarney, se constitUiu ·no pronunciamento de um verdadeiro estadista.
Foi um discurso sereno, objetivo e corajoso. O Senhor
Presidente da República fez uma fiel radiografia desses
sete meses e meio- de gestão governamental. Mas foi,
sobretudo, um hino de otimismo e confiança nos destinos do País_. O Presidente falou com a alma e o coração
abertos, sem restrições mentais. O seu pronunciamento
-estou tainbém de acordo com V. Ex• deve ser entendido como uma análise das mais sinceras sobre a situação
do País já feitas por um Presidente da República falando
aos seus concidadãos. Associo-me aos louvores de V.
Ex•, quando exalta da tribuna a fala presidencial, e me
solidadzo pessoalmente com os termos do seu discurso,
pois exercendo eventualmente a Liderança da Bancada
do PDS, me falece autoridade para manifestar-me cm
nome de minha agremiação partidária.
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço ao nobre Senador Moacyr Duarte o seu aparte, que é marcado por excesso de escrúpulos. Realmente V. Ex• enfatizou que está falando em seu nome pessoal, mas estou certo de que
toda a Nação, com base em um julgamento isento, supra partidário, está orgulhosa do Presidente José Sarney
pelo seu pronunciamento de importância histórica, que
tanta repercussão está alcançando.
Gostaria, a propósito da nova posição do Brasil, de
citar textualmente as pã.lavras do Presidente José Sarney:
Todos sabem que o Brasil não é hoje mais cau~
datârio de nenhuma potência, nem prisioneiro de
· pequenos conflitos.
O Brasil ocupou o seu lugar.
Passou a ser uma presença atuante no cenário internacional.
Na semana passada, eu ouvi do primeiroministro da China, e antes ouvira do presidente
François Mitterrand, a repetição dos elogios sobre
a posição e a presença do Brasil nas Nações Unidas
O Peso do Brasil aparece e se impõe.
Isso se reflete em nosso relacionamento com
todo o mundo.
-- Desapareceram do dia para a noite as comissões
.de organismos internacionais que auditavam ór~
_ gãos governamentais, a nos ditar modas e que pas- savam freqüentemente pelo Brasil.
O nosso País retoma o comando do seu destino.
A visão de que a dívida é uma questão somente
de banqueiros desapareceu ao peso da posição brasileira. O mundo passou a aceitar que a dívida é
uma questão política, como nós defendemos.
Finalmente, sob~rania e independência não são
mais palavras vazias. Hoje elas são uma realidade.
A face do Brasil, internacionalmente, ê outra face.
Esse é o_~~t_emunho da comunidade das na~es.
Realmente, o Presidente da República traçou um retrato fiel, um retrato perfeito da nova postura do Brasil
no concerto das Nações. E por isso mesmo todos nós,
independentemente de qualquer vinculação partidária,
nos unimos· nesta tarde, no Congresso Nacional, para
um louvor ao pronunciamento do Chefe Supremo -da
Nação.
"No seta r básico do ensino, estamos colocando
novas técnicas a serviço da educação, programa
este que será a verdadeira revolução educacional do
Brasil, aquela que libertará o País da servidão da ignorância e que marcará a nossa História. IremOs
conjugar àtê o fim do Governo os recursos dos sa-
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télites e do vasto campo da informática pár-ã- mo~--
- -

dernizar a educ_ação no BrasiL''- --

O Presidente José Sarney é cr~do.r da gratidão do Brasil. porque realmente nunca houve na História do nosso
País um aumento- tão substancial, tão espetacular de recursos financeiros para a ãrea da educação, Np orçamento do corrente ano, o Miriístéi'io da Educação rr;cc;beu verbas que giraram em torno de Cr$ 5 trilhões. Já o
orçamento do próximo ano, 1986, contempla a área do
ensino com nada menos de Cr$ 38 trilhões. O Senhor
Presidente da República destacou o seu plano de utilizar, em grande escala, a informática e os satélites artificiais- para a-rii.ódernização da educação do povo brasileiro.
Depois de 485 anos o Brasil, finalmente, no Governo
José Sarney, resolve dar a prioridade mâx.ima à edu~
cação. Sem essa prii:>ftdade o nosso País poderia, no máximo, conseguir desenvolvimento econômico com as
mesmas conseqüências que estamos verldo, hoje, no
Brasil: u concentração da maioria esmagadora da renda
do Pais nas mãos de uma minoria de privilegiados.
Tantos anos depois do nosso Descobrimento, ainda
ostentamos índices vergonhosos e humilhantes: 28% de
analfabetos; 87% d~- cxiaturas que não terminam a escola
de I~' grau e, portanto, são consideradas funciorialmente
analfabetas.
Na área da educação, o Senhor Presidente Josê Sarney tem encontrado um ministro da mais alta agressivi-dade, no melhor sentido da palavra, com um dinaritismo
invejável, que é o nobre Senador e atual Ministro Marco
Maciel. Realmente, o ilustre homem público, que tanto
dignifica Pernambuco, e este Congresso Nacional, tem
marcado sua atuação à frente do Ministério da Educação- com um dinamismo jamais visto. S. Ex~ não tem
horário para trabalhar, é o primeiro a chegar ao seu Ministério e o último a sair, às vezes altas horas da madrugada. E a sua preocupação não se limita, como vâ.rios
dos seus antecessores, à área do ensino superior, S. Ex•
também dá a máxima prioridade ao ensino de I 'i' grau,
lançando um programa destinado a alcançar um êxito
excepcional, que é o Programa de Educação para Todos.
O Presidente José Sarney, no seu pronunciamento, já
ao se aproximar do final, destaca.:Tive que Sovernar com forças heterogêneas, com
equipes diversas, com uma administração desarticulada que herde_i do passado. _Para suprir tudo isso, apliquei toda a minha capacidade de trabalho,
esforcei-me ao máximo, busquei minhas reservas de
fé, de obstinação e de sonho.
Mas estou feliz, porque todos nós estamos vencendo. E saírrios-do pessimismo.
Tem algum segredo?
Tem! ~o apoio do povo. São_os 85%_de respaldo
da opinião pública.
_
Esta é a minha forca; ~-ª força que me dá coragem para prosseguir nessa luta. Os brasileiros sabem que eu preciso ser ajudado e que não decepcionarei õs- homens e mulheres de mínha terra.
MuitO obrigado."
~(.~
O Sr._Nivaldo Machado- Permite V. Ext um aparte?

Concedo ~O- aparte ao
nobre Senador NivaldQ Machado.
O SR. JOÃÚ CALMON -

O Sr. Nivaldo Machado_- Senador João Calmon,
associo~ me a V. Ex.•- nas oportunãs, objetivas e lúcidas
considerações que está faz.endo em torno da palavra do
Presidente da República, ontem, dirigida à Nação. E o
faço na certeza _d~ que a sua presença na tribuná tem o
objetivo de deixar claro que o Presidente da República
tranqUilizou a Nação _e, mais do que isso, levou todo o
povo brasileiro a certeza de que este País ê viável, de que
este País alcançará os seus grandes destinos. V, Ex•
lembra dentre os pontos focalizados, o que mais lhe to~
cou, o que mais lhe despertou entusiasmo, e mesmo lhe
atingiu o coração, foi exatamente o que pertine à edu~
cação. De modo que na hora em que V. Ex• põe effi destaque a decisão _do Presidente, de promover uma verdadeira revo_iução na área do sistema educacional brasileiro, é oportuno e justo que aqui se ressaltem a sua cola-

i

bor-açãO, ii sua luta, o seu trãbalho de todos os dias, para
que o País -dispuSesse- de verbas suficientes- destinada~ à
educação. E V. Ex• faz justiça, no mesrrio passo, ao Senador Marco Maciel, à sua atuação como Ministro da
Educação, pelo seu dinamismo, pela sua capacidade,
pela Sua lucideZ, erlfim, ~elo elitU.siasmo_--que o empolga
à__frente do problema que S.Ex~ considera, co~_o tn:dos
Oós, 'j.lttwavelmente o maior do-PãtS. Quero- reiterando" aqui o meu apoio e a mínha impressão a respeito da
fala do Presidente Sarney, creio que de todos os brasileiro~- registrar que Sua_Excelência, ontem, atingiu em
cheio o alvo, comunicando-se com o povo, de m<_>do
simples, díreto e objetívo, levando~ lhe a necessária mensagem de confiança_ e tranqailidade. _Muito o~ri_gado.
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço o aparte de V.
Ex•., que muito me desvanece_. Já ouvimos a pa]avr~ do
Senador Moacyr Duarte, nobre representante_ do PDS, e
;.~gora a palavra de V. Ex• como representante da Frente
Liberal. Realmente, .estamos na base de um pronunciamento ecumênico,_ reunindo todas as_facções políticas
d~ste _p_aís, para louvar as palavras objetivas, serenas,
.
construtivas, do Presidente José Sarney.
- Te:r_mino este pronunçiament() lendo as óltimas_palavras do Presidente da República:
.. Posso dizer com sinceridade à n_ossa gente:
GraçanrDeus,-o Brasil está nos trilhos.
o- País vai dar certo!"
-Eu acrescentaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores: hã
um autêntico estadista à frente dos destinos da Nação.
-Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. _(Muito
bem! Palmas!)

Õ SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên~
cia convoca s.eSsão extraordinária a realizar-se hoje, às
\8 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
-.. Redação final d_o Projeto de Resolução n' lll, de
19~5:

_-Projeto de Lei da Câmara n'i' 62, de 1985; e
-Projeto de Resolução n'i's 120 a 122, de 1985.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
-- Altevir Leal - Odacir Soares - Alberto Silva Marcondes Gadelha- Cid Saffipai<~- ~Albano Franco
- JÕsé Ignácío Ferreira - Amaral Furlan - Mauro
Borg~ - G!!stão_ MUller.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se_ à

ORDEM DO DIA
NãO- há quorUm, em Plenádo: ·para deliberação.
Nestas condições, as matérias da pauta de hoje, consütU.Ida do _Projeto de Lei do Senado n'. ?.Ol/85~
Com-plementar; Projetes de Lei da __Câmara n"'s 3, 13,
14/81,9, to, 55/82. 22(83, 17, 55(84, 14, 17/85,50/81,
60Jª2,_ 3~/85! 106/82; Projeto_ de Lei do Sen_ado_,n'i'
244/81-Complementar; Projetas de Resolução n'i's 115 e
1 10/85; Requerimento n'i' 423/85; Projetas de Lei do Se:-nado "'' 173/82, 225/83, 96/80, t29f80 e 336/80, em
fase de votação, deixam de ser submetidos a V:9t.os, fi~
cando sua apreciação adiada. para a próxima sessão or~
diná.ria.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) palavra ao nobre Senador Martins Filho.

Concedo a

0 SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia
o ·seguinte djsçurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O aperfeiçoamento dos instrumentos eleitorais, para
que a vontade popular não seja fraudada nas eleições da
Constituinte, parece-me a tarera mais importante que a
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classe política terá de enfrentar no início do próxiiTio
ano.
.
Tcrii" de ser um verdadeiro trábatho de saneamento,
de despoluição dos costumes eleitorais, ainda profundamente viciados em muitas regiões do País.
Ontem, ao tratar do tema, desta tribuna, comuniquei
uiTl fato_tipicamente mafioso, que, à falta de provastOmo- Ocorre-com- todo o fato mafioso·- não pude dar
nomes -e endereços,: como costumo fazer.
Tenho, hoje, outro fato a comunicar, Este com per~o
- rtagens sobejame1úe conhecidas em todo o Pafs, conforme me foi narrado pelo Sinhozinho Malta, d~ Asa Bran~
ca, que aqui pa~ticipava de uma feira de gado.
Ão ser perguntado sobre o capitão Zeca Diabo,
contoU" me· Si"nhozinho que esse seu antigo companheirO
de andanças cangacistas continuava na turma do coronel Odorico Paraguaçu, de Sucupira, agora na Capital
do EStado aprontando das sua:s.
Odorico, que jã cumpriu mand~to de G_overn~dor,
conseguiu eleger para sua sucessão õ Dir-Ceu-lJorboleta
-:- que se soube ser seu primo - e que exerce o poder à
meia, com o parente antecessor.
Deixou, também, Odorico das tradicionais genipapadas e casou-se com Don~ Dó Caj_azeiras - professora
eméfifa engajada na militância política do marido. S
verdade que Odorico, por causa da Nova República, já
n:io i.isa a patente da Guai:da Nacional, herdada do bisavô, e é hoje conhecido como emérito parteiro d~ntre
seus conterrâneos.
Preocupado em retornar ao Governo e não confiando
nO taco trapalhão de Dirceu Borboleta, Odorico candi~
datou Dona Dó â frefeita da Capital e está aprontando
muitas e boas para garantir a eleição a qualquer custo,
como fazia nos tempos de Sucupira.
Por sua ordem, o Governador Dirceu Borboleta reu~
niu prefeitos, Secretários e comparsas para montar a estratégia do dia da eleição, onde Dona Dó tem de ganhar
por bem ou no pau.
O discurso áo Governador Dirceu é uma pêrola de
tratado político pai'a ·um estado democrático. Tnspirdo
no movimento clvico da tradição, família e propríedade
spbre o qual Odorico compôs o lema de seu Governo
"em nossa fridiÇ.ãO, tudo para a famflia, e muitas propriedades", o Governador Dirceu, estribando-se nas
idéias do grande cientista politico de São Paulo, Doutor
Raul Careca, do CCC :...:... CentrO CíVico Carabinada,
comu~mcou- o"- seguinte a seus prefeitos, secretários e
comparsas:_
''Bom pessoal, eu queria -inicialmente agradecer
o esforço de cada um de vocês de ter saído de seus
municípios para atender a esta convocação 4o Governador para esta reunião que é eminentemente
po\ftica.
Slnto que estamos com a vitória na mão, porque
a candidatura de Dó subiu, subiu, subiu e a do adversário desceu, desceu, desceu.
Mas fundamentalmente para a gente é o dia da
eleição ou os últimos cinCo dias, quando eles vão
fazer um trabalho violento. Eles contam com o PartídQ_ Comu_nista ou com ps partidos comunistas ...
_EssE povo ti_brab(J, é_ aguerrido, é t.errorista ... vão
tentar- usar tOdos Os exped-ientes. vãO tentar us_ª:rJ_y_~
do.
Nós temos de trabalhar de igual para iguaL
Ê como eu dizia: olho por olho, dente por dente."
Colno os senhores podem ver, Dirceu Borboleta é._ a
uma, a EÜblia e o Corão. E_<;9ntinua o ilustre representante sucupirano ·no Governo no Estado:
__ ".-Nós t~rnos vantagem, porque temos 120 prefeítos ... temos 120 instrumentos de ação, que sabem
trabalhar t,una eleição ... e vou dizer uma coisa avo~
cês: ~Não tem diferença nenhuma em tratar COilJ
um eleitor modesto de um bairro pobre da capital
ou com u_m eleitor comum daqui. E o~ eleitor de
qualquer um de seus municípios. b o mesminho:
dobrável do mesmo jeito, conquistável do mesmo
jeito!'
••Esta eleição de Dona Dorotêia Câjazeiras ParaguaçU é decisiva pro nosso sistema polftíco, por·
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que se a gente ganha essa eleição o adversário se
acaba, implode, deixa de existir."
Nessa altura o Ncco do jcguc, grita lã da platéia: Viva
Odorico: viva o Governador Dirceu Borboleta:
E Dirceu continua:
.. Se a gente ganha eles não vão ter condição de

lançar candidatos a Pleito MajoritáriO, a Governador e Seriador. Vão lançar um candidato bucha çie
canhão ... Tá feita a confuSão, tá feitã a irilplosão,
eles não se apruman mais· nunca ... aí, sim, mais· é
trazer muitas adesões do lado de lá e promover o
crescimento violentíssimo do nosso sistema político, que já é majoiitária·e pãsia a ser esmagador."
.. A eleição de Dó interessa a mim, cOmõ a minha

eleição para Governador. Eu ia até mais longe: a
alegria que eu vou sentir se a gente ganhar essa
eleição, vai ser uma alegria-maior do que eu senti
quando fui eleito Governador ... Porque é o grande
troco que nós vamos dar ... Se a gente ganha aPrefeitura, nós dãmos uma-respOstã- ã:O Governo Federal... E S. Ex• O Presidente_não tem mai_s condições
de dizer não."
"Na hora em que a gente ganhar essa eleição, a
eleição de Governador do próximo anO Vai ser um
passeio; a eleição dos dois, dos dois Senadores vai
ser um passeio."
Houve aí uma pausa para Odorico receber os olhares
admirados dos circunstantes, fazendo pose de Governa~
dor já eleito. Dirceu se viu discursando no Senado e pen~
sou no próprio pai, senador também. Eta família Uni~
da!
Alimentado o ego com os dourados sonhos do futuro
prossegue o Governador Dirceu:
''Digam af ao meu Secretário Ronaldo, com
quantos carros podem contar, precisamos de suas
presenças, de suas esposas, e de pessoas de sua con~
fiança, Pessoas hábeis, competentes, que saibam
trabalhar o eleitor."
"É importante a qualidade das pessoas porque
se a gente traz uma mocinha, ... Não dá conta do recado, perde fácil para o comunista. O terrorista vai
se impor, intimidar e vai ganhar no grito".
Ronaldo, de Asa Branca. "primo" de Dona Matilde,
foi convidado_ por DirceU- Borbole_ta para secretário de
Estado, Assessorou-o em questõ_es políticas.~

"Vamos indicar uma ãrea Para vocês trabalharem, inclusive nas·áreas·modestas, de eleitores inde-cfsos que são sensíveis a uma conversa e a Uma-negociação:
"Democracia é isto-, então vamos· ocupar nós o
nosso espaço. Nós temos de preservar o nosso na
base da igualdade- olho por olho, dente por dente". ''A gente cobre a proposta, segura a barra".
Perora, afinal, o Dirceu:
"Para os prefeitos eu tenho as seguintes missões:
- a primeira- é trazer os eleitores de cada município para cá e levar até a boca da urna e votar
com ele". inventa, assim, Dirceu o voto ttansmunicipal para as eleições da capital e o voto a quatro
mãos.
...:.. a segunda é vocês iQentificarem quem é do
município e vota na capital, para fazer uma visita e
segurar o voto.~'
Confere? Uma coisa é trazet o eleitor que mora lá em
Sucupira para vir votar aqui, levar pra boca da urna; outra é identificar quem é de Sucupira e mora aqui, ...
Fazer uma visitinha, essa coisa, conversa C: ajeita
voto. A gente pode ter uma vantagem muito grande
nessa história'..-. ·-·Eu quero entãO fazer um raciocínio ... Eu conto com 120 prefeitos e dou uma meta:
cada prefeíto precisa vii-ar Ou evitar ISO votos do
adversário. Cento e cinqUenta! Cerito e 'qnqi.lenta
votos vezes cento e vinte, dã dezoito mil votos. Se
co-nseguirmos evitar que votem, são 18.000 mil votos a menos do adversário. Se a gente trouxer do
lado de lá, para o lado de cá, significã 36.000 votos. Tirou de um lado, botou do outro! "~verdade que
estamos montando um esquema, mas minha maior
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esperança e a ação dos prefeitos" ... Que.~, "Não_ digo~ exclusivamente, mas preferencialmente devem
aluar nas área~... mais pobres, onde o apelo tem
mais conseqüência, tá ok?
Dá uma palavrinha, Ronaldo!
Ronaldo, que chegou de Asa Branca meio escabreado
por causa das suspeitas do seu Flô devido Dona Pombinha e dos amores de Dona Lulu, d9 Zé das Medal_has,
e.<ftá feliz na· equipe -dõ Odorico - Dirceu Borboleta,
oridejá é secretáriO. de Estado. Ao ouvir a deixa do Governador, começou macio:
-"Bom, meus amigos, eu vou dizer como vai ser no dia
da eleição e como o prefeito vai trabalhar aqui na capital". E passa a explicar, detalhadamente que um deve ficar dentro da seçào eleitoral e um outro fora, que haverá
um sistema de apoio com toda estrutura: carro com rádio: advogado e portanto não será preciso incOmodar
nem o Odorico, nem -o Dirceu, com os p-robleminhas
que surgirem. Esclarecendo que haverá coordenadores
aptos a resolver qualquer problema enfatiza Ronaldo:
-::-"O coordenador lá- dentro do prédio tem tudo; ele
tem gente pra topar a parada no pau, ele tem advogado,
ele tem de tudo Pra resolver."
Sabe--se que- Sinhazinha Malta emprestou Terêncio
que vai ajudar o cabaré, do Odorico Paraguaçu, para
formar a, t_1,1rma que "topa a parada no pau".
O governador Dirceu Borboleta cita estatísticas e
referindo-se que há, na capital, 24.000 eleitores pobres,
faixã b, em cima de quem o esquema deve atuar, oferecendo uma feirazinha, uril erixoVal, umas coisinha!\~ ''de-volve a palavra ao Ronaldo, que continua:
"E o povo mais pobre que não se compromete, que
não tem nada, trocam o voto por qualquer coisa. Por
I::>So "o trabalho vai ser feito em dmã. deSse· bolsãO
pobre, onde tem uma favela, numa rua mais pobre e assim por diante. Nós já temos II coordenadores que ... sabetn 9:!lde é_ que o adversário está atiicanQo mais, sabem
onde a gente pode comprar, tirar, para o cabra não ir
votar, sabe dessas coisas todas. Então eles vão· com vocês para que vocês possam agir na- zona em que estão
trabalhando."
Indagado por um dos comparsas sobre os carros oficiriiS, responde o RO-naldo: "Feche os ouvidos, governador. O carro que não tem nome na porta- o que tem
não convém trazer, né? É só levar para o coordenador
da área que não tem problema".
"Ah! E vocês tragam também cabra bom. CB.bra que
tope parada. O governador recomenda apenas que não
podem trazer armas, nê governador? Não pode, tem de
ser no tapa". E prossegue: "Os prefeitos vêm resolver
pioblemas. Todo tipo de problema, nê? Por isso tem que
arrumar um açozinho com um amigo ou outro. (Renaldo pegou a mania de né e substituiu cobre por aço). Botar um milho no bolso, porque sem milho não funciona.
Bote um açozinho, arranje um açozinho, porque é importante".
Num ani'mado bate-boca que se segue, sobre cOmpra-e venda de votos, o governador Dirceu Borboleta diz
que tem gente trocando títulos por cesta de alimentos,
quando um comparsa pergunta:
"A gente pode comprar, também, não Pode, govérnador?
É evidente: é evidente: e que se comece por antecipa-ção.
·
Responde E3orboleta, entusi~smado, e continua:
''lOcar em frente! Tocar em frenf.ef Agora fazer -um
trabalho bem feito, não deixar rabo-de-palha para não
ser pego e l1agrado.
E o governador Dirceu vai dando exemplos de como
comprou 23 votos coin quatro sacos de cimento e de
como um dos comparsas deve empregar c_inco milhões
de cruzeiros que jâ trouxe e por aí afora. Nesse ponto é
interrompido por uma das cajazeiras, hoje prefeita do
interior:-· -- "Governador, nada impede que eu, eleitora (está entendendo?) com~ce 3: chOrar e a reclamar e a dizer que
não sei ú que vii.í"Sei da minha vida se o candidato tal ganhar, porque minha mãe foi perseguida ...
Tá Certo! Grita o governador entusiasmado, batendo
palminhas. Está perfeito! Essas idéias são excelenteS.
Vamos fazer um treinamento com essa idéia para o nos-
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so pessoal de tropa de choque, para fazer coisas semelhantes."
E a reunião prossegue trocando-se idéias e experiências de como fraudar a eleição, comprar votos, bater em
eleitor, fazer cenas nas filas de votação_e de toda a parafernáfia concebida para assentar, agora, Dodó Paraguaçu na cadeira de prefeito da capital e, no ano que
vem, Odorico na do governador e Dirceu Borboleta na
de Senador da República.
O que atrapalhou um pouco a festa foi ter o Zeca Diabo feito inconfidências ao Sinhazinha Malta que andou
espalhando o caso por ai.
Parece-me que o Juruna andou por lá, com um gravador, e gravou toda essa conversa que chegou ao meu conhecimento e que agora trago- ao conhecimento da
Nação e dos Srs. Senadores. Sabe-se que em função dos
rumores levantados pela singular reunião, Odorico ligou
pedindo apoio aos maiores de seu Partido, na Capital
Federal, tendo um deles- o Deputado Justo Veríssimo
- saído com a seguinte declaração:
"Está correto! E. normalíssimo! Sinal de vitalidade do
Partido!" e comentou baiXinho "o pobre só serve mes-mo para ser comprado em eleição. Que se exploda."
Ao concluir este singelo relato gostaria de ressaltar
que qualquer semelhança com pessoas ou fatos do Rio
Grande do Norte é mera coincidência.
Solicito à mesa, transcrição do documento anexo, registrando reunião recentemente havida em Natal, no
Rio Grande do Norte.
Obrigado.
Solicito ao Sr. Presidente que faça constar deste meu
pronunciamento esse documento muito importante, que
relata melhor os acontecimentos de Asa Branca. (Muito
bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MARTINS FILHO, EM SEU DISCURSO. -

TRANSCRIÇÃO DA FITA 01 LADO 01
Tmnscrição inintelegível de pessoas falando.
Governador José Agripino Maia - Bom pessoal. Eu
queria inicialmente agradecer o esforço de cada um em
ter saído de seus municípios para atender a esta convocação-do Governador para esta reunião que é eminentemente política. Nós estamos na reta final da disputa pela
Prefeitura de Natal. Eu sinto com convicção de que nós
estamos com a vitória na mão. Vil ma quando se lançou
candidata até hoje só cresceu - as pesquisas estão aí
para atestar- (ininteligível) ... porque Vilma subiu, subiu, subiu e o-adversário, desceu, desceu, desceu. Mas
fundamentalmente para a gente (palavra inintelegível) é
o dia da eleição, ou os últimos cinco dias, quando eles
vão efetivamente fazer um trabalho violento. Eles contam com o Partido Comunista, ou com os Partidos Comunistas que até agora só deram desgaste a eles, mas o
dia da eleição ou no final da reta final esse povo que é
brabo, que é terrorista, que é aguerrido, vai fazer um inferno em Natal no sentido de conquistar eleitores nossos, ou conquistar eleitor indeciso. Para isso vão tentar
usar de _todos os expedientes que eles po"ssam imaginar.
Vão tentar ~sar tudo. Nós temos que trabalhar de igual
pa~a igual. E como eu- dizia ontem, olho por olho, dente
por dente. E aí nós temos uma vantagem, é que nos temos 120 prefeitos, eles têm trinta. Nós temos 120 instrumentos de ação, com ·competência, que são líderes_ polfticos habituados a (palavra ininteligível). Sabem trabalhar uma eleição, que conhecem política é ... vou dizer
uma coisa a vocês: não tem diferença nenhuma em tra·
ta r com o eleitor modesto de um bairro pobre de Natal
Oil com um eleitor comum de Natal e o eleitor de qualquer um de seus Municípios. É o mesminho. Sensível
aos mesmos argumentos, dobrável do mesmo jeito, conquistá':_el do mesmo jeito.
A ·mínha maior cánvicçãO da vitória é na disposição,
está baseada na disposição que eltSirito dos companheiros prefeitos, sinto já hã bastante tempo, de particíjjarem dessa eleição, que é decisiva pro nosso sistema político, porque na medida em que a gente ganhe .a eleição
da Prefeitura de Natal, o PMDB se acaba, implode, deixa de existir, Porque eles alimentam a esperança de ga~
nhar em Natal por 30, 40 mil votos, e aí crescerem.
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Como-não vai ácontece!_ isto, -eles nãO: vão ter chance-de
crescer._ Ma.s se a gente conquista a vitória em Natal, a·
que vai" aconteWr é O se_gutntc: eles não vão ter mais con-.
dições de lançar candidatos a pleito majcifitãriO, ã go~

vernadar e senador. Vão lançar (palavra ininteligível)
mas pro forma, um candidato tipo bucha de canhão.
Até mesmo um Henrique Eduardo, digamos, que-poderia ser candidato a senador, esse nào vai se arriscai, esse·
não vai se arriscar. Entã_o vai qUerer ser candidato a de-

putado federal. Aí vai trõfubar com Ga-ribaldi Filho,
que também vai querer ser candidato fedefal. E também
vai trombar com Ismael Wanderley que é cunhado dele,
casado com a irmã de Henrique, e vai também, isto é,
vai não,jâ é candidato federal. Então al são logo· três dafamília~ Antônio CãmaÍ'a, Agenoi- Maria, F'rançoís Silvestre, e todos os outros. Tá feita- a confusão. Tá feità a
implosão que eles não se aprumam mais nunca. Então
essa nossa vitória é -definitiva. É decisiva porque a gente
implode o PMDB e podemos, ai sim, mais e trazetml.dtas adesões do lado de lá e promover o crescimento violentíssimo do nosso sistema político, que jâ ê maj~ri
târio e passa a ser esmagador. Por: i_sso ê que eu estou fazendo um esforço pessoal para engajar pessoalmente na
disputa. A eleição de Vilma interessa a mim como a minha eleição para GoVernador, quero que vocês entendam isso: a eleição de Vilma interessa tanto a ~im_ quanto a minha eleição para Governador. Eu ia até mais lon- ·
ge: a alegria que eu vou sentir, se a geitte ganhar_ essa
eleição, ou quando a gente ganhar essa eleição, vai ser
uma alegria maior do que eu senti quando eu fui eleito
Governador. Digo a vocês com toda a sinceridade porque o grande troco que nós vamos dar, inclusiVe as lnjl.istiÇãs- qUe praticaram conosco no plano federal, (palavra ininteligível) tinha um compromisso comigo que não
cumpriu todo. Cumpriu parcialmente e quebraram
vários compromissos. (:a resposta que nós vamos dar.
Se a gente ganha a Prefeitura de Natal, nós damos uma
resposta ao Governo federal, que está, ê verdade, pressionado pelo PMDB nacional, mas na hora que nós ganharmos Sua Ex• o Presidente não tem mais condições
de dizer não, vamos contemporizar, vamos (palavra
ininteligível), ê meio a meio -··meio a meio, não (palavra ininteligível) preto no branc.o ·mostrando que não é
meio a meio cOisa nenhuma. Então essa é uma luta que
interessa ao nosso sistema político todo. Na ora em que
a gente ganhar essa eleição, a eleição de Governador-_:Q_Q
próximo ano, de Governador do próximo ano (paJaVra
iniitteligível) é um passeio. Na eleição dos dois Sell-adores, dos dois, é um passeio (palavra ininteligível). A
composição da chapa federal facilita tudo pra gente. Ehtão eu quero a participação dos prefeitos para valer,como se fosse uma disputa dentro dos seus municíPios,
interessando diretamen.te a cada um de vocês nos seus
municípios. Se a gente ganha essa eleição agora, a
eleição do próximo ano de Governador, em cada municlpio, em Ca:da (palavra ininteligível), em Parelhas, em
Cruzetas vai ficar, por um terço do preço. Pronto, por;que é tranqUila. Vamos pegar um adversário fraco, es-bandalhado, sem moral, sem élan. (Palavra iniritelígíw
vel), Em quatro, cinco dias, a gente pode jogar uma carw
tada, que vai redundar num benefício enorme, e numa
facilidade enorme para a eleição do próximÕ ano". E é como eu digo, nós estamos com a vitória na mão. Restanos ser c01:npetente no dia da eleição. Posto isto, eu que~
ria, evidentemente, na medida em que vocês se engajem
prâ valer- eu não preciso da participação, eu-preciso
do engajamento de cada prefeito -que vocês digam a
lberê com quantos carros vocês vão poder contar, para,
digamos, do dia 9 ao dia 15 aqui em Natal suas prew
senças, e mais de suas esposas, em quem eu deposito as
melhores expectativas, porque são pessoas habituadas
ao traquejo poHtico, e -com pessoas de sua confiança,
pessoas hâbeis, competentes, que saibam trabalhat cºm
o eleitor. E ai eu quero fazer um lembrete: importante
não é qua.ntidade de pessoal, é qualidade das pessoas,
porque se a gente traz uma mocinha, como eu vi na miw
nha eleição de &2 mocinhaS ine~:perient~S, elas ocupam
uma função, não dão conta do recado e perdem _fácil
para o comunista. O terrorista, que vai se impor, intimi~
dar e vai ganhar no grito: Então o importante é que vocês definam dentre os vereadores, dentre as lideranças
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po lítica_,s,_l!gad~s_ a cada um de vocês, pessoas competentes Para Víreln r)afaN3.ta1 para trabalhar a área que vai
ser dada a vocês. Vamos indicar uma área para vo~
trabalharán (palavras ininteligíVeis) e 1nclusiv-e ·nas
1
áreas modestas, de eleitores indecisos que são sensíve~s a
uma conversa, e a uma negociação. A uma conversa e a
uma negociação, que será feita por nós ou por eles. De·
·mocracia ê isto, en!ão vamos ocupar nó o nosso espaço.
Nisso aí, temos duplo objetiVo. objetivos na presença dos piefeitos. P_rimeiro de tudo, é preservar os nossos
eleitores naquela área, onde estiver trabalhando. E de·
pois é Coriquistar os eleitores a-dversários, mais porque
vão telitar conquiStar os nossos eleitores_nessa ârea mo-----ae;,.ta, Ent,ão OCiStemoscrue cu1dar de preservar o nosso
na base dii igua]dade - olho por- olho, dente por dente
-.-Você não receb~u isso aqui <:tele para votar no contrário.' A gente cobre a proposta·. 'Segura a barra._E tentãf Conquistar õutros eleitores deles .. Aí ~_quanto eu digo, eles vão botar o terrorista,_ mas sem .!raquejo na conversa: Diferente de voc~s_ em_quem eu acredito e confio,
em quem eu acredito e confio. Para os prefeitos eu tenho
as se:w_intes míssª~~:__ a primeira, é trazer OS eleitores de
cada_município para cá e levar ã.té ba,Ca da urna e votar com eles.
A_~gU-ridà;E vocês procuraréJri-identifíc"ãr rio município quem é do_ município e mora em Natal, paádãzer
uma visita _do dia 09 até o dia 15 e segurarem o voto.
Confere? Uma .coisa ê traz~r o eleitor que mora lá e vir
votar, aqui, levar pra bOca da urna (palavra ininteligível). Outra é identificar quem é de_Canallbas dos Dan tas
mas mora em Natal, para fazer um visitinha. Então vai
lá, __eSsa coisa:, ConVérSa e·ajelt3 o voto-; A_-gehte pode ter
uma vantagem muito grande nessa história. O 31' e na
hora do silêncio, de 12 pra frente, é ess_e__ trabalho, na
área em que Iberê, em seguida vai explicar (Duas palavras ininteligíveis). Cada um dos prefeitos trabalhar a
área para conquistar votos. Eu quero ... então vamos fazer aqui um raciocínio. A pesquisa que foi encerrãd.a do 7
míngo, d_ã a Vilma 8% de vantagem. Essa pesquisa foi
feita pelo lBAT, da 'revista Manchete e do jornal Correio
BraZiliense. A primeira pesquísa do TBAT, em setembro
dava l 1% de van'tagem para Oaribaldi, daí para o dia 15
de outubro foi feita outra pelo TBAT que dava 3,7% de
vantagem·--para Garibafdi, e domingo encerrouwse outra
que já dá 8% de vantagem para Vilma. Então, ela saiu de
11% negativo, _para 3,7% negativ_o, para 8% positivo.
Quer dizer tendem, polltica é tindência,_Vocês_sa_bem
disso .. t::stabele_c~u-se _uma tendência, para quebrar ê
muito" difícil, a não ser que nós sejamos illc·om):tetentes.
E eu _acho que daqui até a eleição nós só temos razã·o
para crescer. Só temos instrumentos de cr~cimento.
Pois, variios inaugurar um mutirão. Vem ai Roberto
Magalh~es~ eu que_ro ~tê que alguns dos Senhores, se fi.
carem pói- aqui, eu qUerO que Vocês compareçam lá no
Km 6_ para prestigiar a inauguração. Todo dia temos
uma inauguração d~ uma obra diferente e com- repercussão na televisão, com divulgaçãO, e eles _sem discursos~
El~s estã._o sem discursos, eles estão sem discursos, eles
não tem o que dizer. São oPosição e s_ão governá. Es_tão
completamente atrapalhados, atrapalhados. Estão na
base de showmrcio, quem já viu ganhar eleição com
shoWinício, rapaz? Negócio de artista de fora, Eaf cometer~ um .erro estratégico. Nos permitiram fazer passeata e_ ocupar a cidade. Eles estacionados, n6s crescerido.
Na base da luta. Mas, hoje, é 8%, 8% de 200 mil eleito1
res, são l.600 voto&. i .600 votos significa cf.izer que o negócio está empate. Que ningüém sabe quem é que vai gaw
nhar. Entram os prefeitos prá (palavra inínteligível). Eu
conto com 120 prefeitos, e dou uma meta, cada prefeito
precisa virar, oU evitar 150 votos dO adversário, 150. !50
votos vezes J20 dâ 18.000 votos. Se s;onseguirem evitar
que ·votem __ são 18.(100 votos a menos do adversárioaumen~a_a nossa vantagem. Se a gente trouxer do lado_
de lá para o lado de cá, significa 36.000 votos. Tirou de
um lado, botou do outro. Tem que considerar que o adversário vai fazer coisa semelhante, também no dia da
eleição, mas vocês, prefeitos, trabalhando com Competência podem tranquilamente assegurar a vitória de Vilma e Pedro Lucenã. Á minha maior esperança é no dia
da eleição. Ê verdade que nós estamos mOnlan,do um es~
quema. n;as a minha maior esperança é _a ação dos pre-

a

Novembro de 1985

feitos. {04 palavras ininteligíveis) vierem com carros,
com gente competente, e se puderem fazer uma Cota entr\! ,am,igos _nos municípios e trazerem um recursinho
para chegarem pro eleitor com instrumento de ação, aí é
que ê fundam_ental. Então, posto isso, eu queria aqui
que lberê desse uma palavrinha sobre a estrutura do dia
da e.leição, c;;omo é_que ~s _coi~as vão funcionar, a quem
cada prefeito vai ficar vinculado aqui em Naiaf, -porque
não vão poder chegar aqui e dizerem: -tomem conta
de Natal, porque fica disperso o trabalh.o. Então estamos colocando prefeito por prefeito, estrutura para
cada- prefeitO, ·com o coordenador da área. Nós dividimos Natal em 22 áreas e em cada.área tem um cqordenador. Por exerilplo, João Faustino toma conta de Candelária, Elias Fernandes toma conta de Jequí, Neópolis
e Pirangi; Iberê toma conta das Quintas, Áh:aro Mota
toma conta do Alecrim e por aí vai. Então os coordenadores são pessoas com autonomia, com poder de fogo,
para poder resolver problemas e eles coordenadj)res são
as pessoas que vão orientar os prefeitos sobre como trabalhar._Radir por exemplo, está com a carga pesadíssima, que é a Asa Norte. São 150 mil habitantes. Ele estâ
lá cop-~ uma estrutura muito grande, com Alda e com
mais ·um mundo de gente. Então muítos -prefeitos, que
aqui tem gen_te do Siridó (palavras ininteligíveis) atê por
afinidades ao próprio vice-governador Radir Pereira, aí
ele e A Ida darão a orientação sobre onde cada prefeito
dt!-ve atuar.- Em·c_ada pedaÇo, em cada conjunto. PorQue
preferencialmente, os prefeitos devem atuar- preferencialmente, não digo que exclusivamente - , mas preferencialmente, devem atuar sobre as áreas mais modestas, mais pobres de cada área, onde o apelo tem mais
cofr:reqaência, onde o apêlo tem mais conseqUência. Tá
OK? Então dá uma palavrinha Iberê.
(Pigarros e ruídos)
lberé Ferreira de Souza- Secretário de Assuntos do
Governo: Bom meus amigos. Nós vamos (ruídos devozes Íninteligíveis). Bom nós vamos aqui dizer que (palavra ininteligível) a eleição não é porque está apertado
não. A eleição já chegou a um ponto tal que (palavra
ininteligível) a vitória, mas nós vamos tentar aqui é, e
pediram para gente dizer o seguinte: primeiro; como é
que vai ser _o dia da eleição- a organização que foi feita, para que vocês tenham a idéia de _como vai funcionar
91_10sso dia da eleição. Em segundo lugar, é como o prefeito, com a p<i.rtíCipaçãn dO- prefeito, como é prefeito
vai, é é, trabalhaf, -dei>e"mpenfiar, sua tarefa aqui em Na~
_ tal._ -ª_o.~. como o Governador jã disse, nós vamos, a ci~
dade foi divididã em 2.1 zonas como se fossem 2 t muw
nicípios diferentes. Cada município desse com seu coordenador. E em ~ada, em algumas zonas dessas, como
por ex_emplo, nas Quintas, no Alecrim sempre têm tam~
bém os prédios onde funcionam as secções eleitorais, esses prédios, em cada Prédio desse, como se fosse um grupo escolar, (palavra ininteligível) funciona a secção, em
cada prédio desse _vai ficar do laQo de fora desse prédio
um coordenador desse, desse prédlo, além dos fiscais.
Em cada secção, tem um fiscal, são dois fiscais, mas só
pode ficar um de cada vez, né? Tem do lado de fora o
responsável por cada prédio desse, prédio que vai, é, é,
onde yào_ft~ndonar 5, 6, 8, 10 secções, tem outra pessoa,
outra pessoa, um coordenador desse prédio estamos
chamando de a)lxiliar de secção- AE- com toda a estru!ura. c_om advogado, com carro com rádio, com toda
a estrutura para resolver os problemas. lsto para evitar
o quê? Na hora-em que- o fiscal não vai poder resolver o
problema, que o problema é maior um pouco, ao invês.
do fiscal ficar meio desorientado e procurar ir para casa
~~_L_?vosier, ir para casa de ZéAgripino, o que ê que ele
faz? Ele vai pra ali, prá fora do prédio, ejã tem uma pessoa, ê, cjue será identificada - todo o nosso pessoal é, ~ 1$:rá uma içlentificação, só_ q_ue a gente níio pode dizer antes, somente na_ véspera, porque o partido comunista, e Como diss<;. Ãlvaro ontem, no interior até que se
fala muito quanto-tem um pessoal mais organiiaãO, fulano é {Tiais organizado que o partido comunista. Eles
são realmente organizados. Então a gente está, não vai
dizer, exatamente,essa identificação, mas na_-véspera os
senhores vão saber. Então se houver um problema numa
seççào qualquer, que o fiscal rião pode resolver, ele vem,
chega do __lado tle fora, c encontra o nosso coordenador.
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desse prédio, pronto. Ele tem condição de resolver o
problema. Se for jurídico ele tem advogado, se não puder resolver na hora ele tem um râdio que se comunica

com o coordenador, se não puder o coordenador chega
até o governandor chega à coordenacào geral da campanha. Jsso vai evitar o que houve em 82, na Campanha de
Zé_Agripino em que muitaS mocinhas, de boa vontade, e
que se interessaram para trabalhar, chegavam na secção
ai eles viam, 2, 3 pegavam a mocinha pegaVam a mocinha dessas que não é, era inexperiente, bastava dai- um
grito: O que é que você está fazendo aqui? Você vai presa. Aí, a mocinha ia embora, as moças iam embora e o
nosso povo ficou as secções ficaram abandonadas~ AgOra não,_como disse o Governador. Se tiver que ganhar a
eleição no grito, cjuem Vai -ganhar somos nós grito por
grito, a gente grifa máis alto. Porque vamos ter uma estrutura capaz de dar, de dar assistência, dar apoio, aqueles nossos fiscaü;-e as pessoas nossas qUe vão trabalhar
na boca de urna. Pode vir ~om gente, porque se for no
pau a gente tem gente pra topar a parada, ninguém vai
abrir. Compreendeu'? Chegou numa secção, tâ gritando
bota prá fora ou chama o fiscaL Não atendeu, avisa pro
nosso coordenador lá dentro do prédio que ele tem tu-·
do. ele tem gente prá topar parada no pau, ele tem advogado, ele tem de tudo para resolver. Então, nós Queremos dizer isso, vocês conhecem; sabem como é, todo
mundo já teve problemã, às vezes a gente tá no meio da
eleição, e quando vê, chega no grupo tal não tem ninguém; estão tomando ... então para evitar isso, nós vimos ter eS.'ie tipo de organização, vamos ter em cada, em
frente de cada prédio que vai funcionar uma secção nós
vamos ter, urrya pessoa com toda a estrutura capaz de resolver os problemas e de apoiar o nosso pessoal que estão trabalhando tanto em boca de urna, como está trabalhando também. como os fiscais. Bom, essa é a parte
de organiZação. -Por isso é cj"Ue os senhores, quando chegarem, quando chegar o pessoal que vem para,<? pes~oal
que vem pra ajudar (palavras ininteligíveis) não precisa
ter preocupação, porque nós vamos "ter o~ apoio completo. o apoio do transporte, de é, .... jurídico, enfim nós vamos usar todo esse apoio capaz de evitar que ocorreu em
1982, quando realmente nós perdemos aqui por cento e
poucos votos, exatamente por isso, porque, eles botaram o nosso povo pra correr. Nós tínhamos mais de
1.000 moças a,quijoveris que eStavam ajudando mas bastava chegar um cabra daquele mais experiente; batia.
vou mandar prender - o pessoal ia embora. Agora,
com os prefeitos como os prefeitOs vão atuar, porque
evidente que os senhores entendem entendem e conhecem mais eleição, de que todo rnundo._D_outor aqui em
eleição só tem prefeitO. Agora, não pode chegar aqui e _
soltar o prefeito prá dizer é, é, é, vai atuar, é, é, é, em
bairro tal, e o prefeito não conhece. Não sabe o caro da
bodega da esquina em quem vota. Evident~ que a pessoa
que chega em dCterminado lugar, e tem o mapa da mina,
nê? E que alguém chegue e diga, olha aqui o negócio é o
seguinte:_aquele acolá é o caOra maiS b"iabo, aquele outro (palavra ininteligível) é nosso, aquele é contra, enfim, que orientem vocês para que vocês possam, ê,
atuar, para que vocês possam co·meçar a trabalhar. Nin~
guém vai trabalhar sem conhecer o terreno nê? Então
nós vamos fazer o seguinte: diVidimOs, é, COni aS áreas
cada coordenador, cada prefeito vaí ser àeSigllàdo, vai
ser, nós vamos sugerir que ele venha a trabalhar numa
determinada área. Então os pr'efeitOs-na liõra em que a
gente disser que o prefeito é, que vai por exemplo, que
vai trabalhar, vai ficar na ârea de Radir, por exemplo,
eu não sei se é o caso, então a partir daf, a partir daí você
vai se integrar, você vai procurar Radir~ pra con-vúSú
com ele, para trazer ... porque cada bairro tem as suas
peculiaridades, também, tenl bairro por exemplo,
onde, tem muitas favelas, onde tem favela, aí, vocês já
sabem, o trabalho qual é. O povo mais pobre, o Governador (palavra ininteligível) umas- pesquisas, 10-% do
eleitorado de Natal.está indedsa_Esse, esse eleftOiado,sào pessoas pobres, são pessoas de_ favela, né Governador (palavras ininteligíveis).

onde,

Governador José Agripino:
''17% do eleitorado está indeciso,. dos 17%, 10% é elite,
e ct::s_e quem faz a cabeça dele é ele mesmo, 20%, números
redondos, 20% é classe média, e 70% é gente pobre, Ou

seja, 70% de 17, isto dá, portanto, 12% do eleitorado,
24.000 eleitores pobres estão indecisos. 24 mil eleitores
pobres, faixa B, é exatamente em cima desse povo em
que vocês têm que atuar. Com uma feirazinha, com um
enxoval, com umas coisinhas (duas palavras ininteligíM
veis), lberê ferreira de Souza- Vocês sa~em mais do
que ninguém,_ que esse-{:)ovo ê que não se compromete. E
nada (palavra ininteligível) lamentavelmente é isso, mas
isso é verdade. É o povo mais pobre que não se compro~
mete, que não tem nada, troca o voto por qualquer coisa.
~Então vejam bem, são 24.000 eleitores, -então nós vamos
pegar, em cada zona, por isso que nós vamos, estamos
(ruídos) ê, é, estamos colocando os prefeitos, vão ficar na
hora em que estiver na sua zona, o seu coordenador, vai
se entender com o coordenador para vocês verem, porque: ten:t determinadas zonas em que:o trabalho_ vai ser
feito em cima desse bolsão de pobreza, Onde tem uma fa~
vela, numa rua mais pobre, assim por diante. E outros
vão _pras áreas, tem menos bol_são de pobreza, e~ tão nos~
S<?-traba~ho rrlaior v~i ser na bocada urna, o trabª!ho nO
diã ga_ eleiçãO. EniXo- sãO cªracteiísticas. difereÍltes e que
vocês vão, nós não vam.os discutir aqui. Mas dizer que
depois de estarem vinculados ao coordenador de cada
ár~. C? coordenadoryai conversar com vocês para vocês
estabelecerem o tipO de trabalho, o tipo de atuaÇão. Ê,
por exemplo, a área de {palavra inintel_igível) o prefeito
chega, diga, v~~- pa_ra minha área, que e as Quintas, ~ii
tão nós va!""os fazer--o-quê? Nós, já te~os li coordenadores, já temos aquelas lideranças comunitárias, as pesM
soas que estão trabalhando prá gente, são pessoas que jã
conhecem o bairro, qtre já conhecem os problemas, sabem quem é mais pobre, sabem onde é que o PMDB estâ
atacando mais, sabem onde a gente pode comprar~ tirar,
(palavra ininteligível) para o cabra não ir votar, sabe dessas coisas todas. Então eles vão (palavra ininteligível)
com vocês para que vocês possam agir na zona em que
estão trabalhando. Eu acho que (ininteligível) atuação
dos prefeitos (ruídos contínuos.)
LADO 2
(Prosseguem ruídos, começa-se a ouvir novamente a voz
de lberê, mas ainda com muito ruído.)
Se você trouxer, traz e ... e... cuida da comida, cuida da
alimentação, cuida de tudo. Então vocês vão dar essa re-:
lação que é preciso que a gente tenha, para que a gente
possa complementar cada área com os carros que a gente
vai arfãi1J8.r eni Natal. Então se um prefeito vai trazer, 5,
10 pra aquela área, então isso significa que a gente vaí tei
que arrumar mais 10. Por isso que é importante essa essa, o preenchimento correto desse quadro. É evidente
que os prefeitõs na reunião de ontem pediram para que
esse quadro fosse entregue até 2•~feira, não foi Álvaro?
Não tem problema, desde que seja realmente entregue
até 1~-feira, porque senão a gente perde a Oportunidade
de alugar táxis e etc ... Então a gente precisa ter é, é, ocadastro do que vocês vão trazer de transporte, para que a
gente possa ... pois não, Prefeito. Outra voz: SObre_ cãrróS
oficiais, eu quero lrazer, vamos dizer, dois eu tiro aS placas ou deixo.
lberê Ferreira
Souza (Secretário do Governo) E!. o
seguinte- Governador- feche os ouvidos e eu digo aí
(risos) o que não tem nome na porta ... o que tem não
c-onvél'fl trazer, né? O que não tiver (pU:lavra ininteligível)
quando chegar aqui cada coordenador da área, se você
for para área, o coordenador da sua área é só você chegar e dizer: olhe, _eu tenhO dois aqui e queria substituir, aí
o _çoor_dcn_ador tem (palavra ininteligível) viu, não tem
problema, o coordenador tem (risos) (trecho pequeno ·ininteligível) e porql!e se não fizermos isSo, eJ(!s vão fazer.
_ Vão fazer. E nós não podemos cruzar os braços (palavra
íninteligível) Então, _estão fazendo já, eStão usando até
(palavra ininteligível). _Quer dizer, a gente não pode fazer
(palavra i!JinteligíveQ então a gente vai, vai, vocês vão
d<1r essa_ relação _dos transportes que é que_ vã.o traz.er,
quuntas pessoas,_ ó time que vão trazer de gente,_ quantas
pcssqas, vão trazer, _que é importante que a. gente saiba
ú pessoas que vOcês vão trazer. Trazer cabra bom.
Cabra_ que tope a parada também. O Governador reco-_
·menda apenas, que não podem trazer armas, nê Governador? (Palavras ininteligíveis) não pode, tem que ser no
tapa, Jogo (risos) então tem que _vir uma_turma de-con~
fiança, é preciso qUe venha realmente com vocês._ Tanto
o cabra pode (palavras ininteligíveis) de arranjar votos,
de como o cabra pode também como também o cabra
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que tope a parad? e _que não abra, não pode ser um cabra
bater o é, não, tem que ser um cabra arrochado. Né? Então vocês vão dar essa relação de preferência atê 2~, de
preferência, não, impreterivelmente até _2•-feira, porque
senão a gente vai ter dificuldades de complementar em
cada área os Veículos necessários, é, é, é. Agora, no que
diz respeito ao trabalhO- de cada um, aí na área com o
coo-raenaaor vocês vão combinar. i:: evidente que um
prefeito não vem chegar aqui, os prefeitos não vêm trazer problemas. Os prefeitos vêm resolver problemas.
Todo o tipo de problema nê? Por isso, o Prefeito Pode arM
ranjar com um amigo ou com outro um açozillho né?
Botar o milho no bolso, porque sem milho não funciona.
Bote um açozinho, arranje um açozinho e vem para nesse (palavra ininteligível) porque é importante, eleição
quando está pau a pau e vocês _sabem mais do que ninguém QU?ndo chega terminada aquele negócio de vigília,
de discurso, de campanha, aí e que vale dia 13, 14, esse é
que é o dia de ganhar a eleição e esse é que é o grande
trabalho, e nós não temos comunistas, mas temos prefeitos que dão de capote neles, porque se não dessem eles é
que estavam no poder e não vocês. Então é aí que a gente
tem. O grande trabalho que nós vamos realizar é no dia
13, é no dia 13 para o dia 14, e do dia 14 para o dia 15.
Esse trabalho vocés vão realizando, vocês vãci ter na área
junto do coordenador, o coordenador vai indicar pessoas que conhecem de perto, vão lhe dar o mapa da mina
e aí vocês sabem fazer mais do que qualquer um. Então
vejam, bem, é, é, nós vamos dizer, dizer aqui as áreas, essa, essa, esse, isso aqui é uma sUgestão, que se vocês quiserem mudar, dizer não, eu prefiro uma outra área, não
tem problema a gente fazer a permuta (palavra ininteligível) tinha que fazer, fazer, colocar de qualquer maneira,
então você vai aí fazer a permuta que achar necessário,
não tem nenhum problema. O Governador jâ disse o objetivo, prefeito vai cuidar de quê? Vai -Cuidar primeiro
_dos eleitores que morem no município e que vêm votar aqui. Em segundo lugar, vai se responsabilizar pelos conterrâneos que moram em Natal, pra fazer uma visita,
etc... E a terceira missão que é a mais importante: é se
juntar ao coordenador, para exercer um trabalho, que
esse que é fundamental, nos dias 13, 1~ e 15 que é o dia
da eleição.- Então-é basicamente, ê, essas as atribuições
que são, as atribuiÇões dos prefeitos são essas o recurso,
o instrumento de cada um, o que cada um vai poder trazer, e, recürsos materiais e humanos, vocês vão dizer aos
coordenadores- pode entrar- aí estão com as tabelas,
as tabelazinhas, os quadros (outra voz diz: os cáordenadores ficaram de entregar). Os próprios coordenadores
vão vão perguntar a vocês quantos carros você vai trazer, quantas pessoas, enterideu? E daí por diante vocês
vão receber, ainda agora uma relação de todos os coordenadores das ãreas, com endereço de cada, endereço de
trabalhço, qualquer problema pegue o telefone, telefone,
de noite, de madrugãda, não tem problema; pode telefonar, enfim, vocês vão ter os telefones de todos os coordenadores, inclusive do seu coordenador, do coordenador
que vai trabalhar com você. Mas de qualquer maneira
tem aí a relação de todos, para que vocês possam, a qua!M
quer hora, qualquer dúvida, telefOnar, procurar não tem
problema nenhum. Daqui pra frente ninguém tem wais
horário pra nada. Eu vou ...
Outra voz: Eu tenho uma pergunta a fazer.
IBERf:- Vamos logo fazer aqui ..
Pergunta ininteligível.
IBERE'.- Não. Aqui nós estamos falando especificamente sobre os prefeitos, sabe amigo?
A mesma voz diz: Eu quero dar uma sügestão.
IBERE.- Sim, pois não.
A outra voz: E que para efeito de locomoção de um lo~
cal para outro é importante que (inaudível) (ruídos) é, de
um_a utilidade fora do comum, então eu sugeria que cada
um_ encarregado (palavra initeligível) pedir a quem fosse
motoqueiro, para se àpresentar aqui, porque há uma informação que é muito mais rápida (inaudível).
Outra voz: Eu tenho aqui informação com endereço
de todo mundo _aqui
Outra voz: TãOK. S"e tiver uma informação de outra
área telefona para outro coordenador.
-OK
IBERE FERREIRA DE SOUZA - ~ muito boa a
sua .lembrança. Álvaro Alberto que é o coordenador geral, ele já tl;!m uma relação de _70 motoqueiros que é
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quem vai (palavra ininteligível) nas passeata$ passar exatamente em _todos os pontos e todo o coordenador _tem_
um motoqueiro.
Alguém diz: No tem tem
IBERE: - Diga Carlos.
Outra voz: Eu tenho uma sugestão de ontem. Eu sei
que muitos prefeitos ilão vão ter tempo pra fazer todas
as visitas que gostaria de fazer aos, as pessoas que moram em Natal, mas que são oriundas da sl!_a cidade._ De_:
pois de identificar através da (palavra inaudível) de bairros, de, de, (palavra inaudível) do interior, Mas um_telefonema pode substituir. Nào pode ser (palavra initeligível} mas, muito mais râpido, porque se o prefeito não
puder visitar a todos, porque a visita é sempre na hora
do almoço, na hora do jantar essa visita demora e as vezes não vai conseguir visitar todas aquelas pessoas. Por
exemplo, Zé Braz, vai visitar todas as pessoas oriundas
(3 palavras ininteligívefs)"de Natal, quando ele chegar na
casa de Paulo, na casa de (palavra ininteligíveis), vai de~
morar uma hora, duas horas, então com um telefonema_
na mão ele pode fazer uma cobertura grande desse pessoaL Então ficaria aqui uma sugestão para os prefeitos
de usar, também, um telefone, para fazer os cantatas.
Outra voz: Quanto ao_t~lefone na minha opinião o trabalho (rufdos) é muito importante ser corpo a corpo com
a presença. Isso é muito importante.
Volta a voz anterior: Não, 11-ão. E anterior_al? _corpo-a~
corpo, anterior a isso. _
•"
Uma outra voz: Bem, dá licença. Eu cheguei um pou~
co atrasado. mas __ queria talvez em um minuto, você já
ouviu mais de uma_vez, mas queria enfatizar, os prefeitos
tem três funções específicas para agir nessa campanha: o
primeiro dar apoio a todos os eleitores de Natal que mo~
ram em seus .municípios e que virão aqui para votar aqui.
t importante que eles comecem a trabalhar hoje ou on~
tem em seu município e trazer todo o seu pessoal e dar apoio a ele. A segunda função é cadastrar _lj_e uma forma a
mais simples possível, e nós já apresentamos uma suges:
tão e que jã foi usada em algum município aqui, que por
/di_fusora ou emissora de râdio no local pede para que fa~
/
miliares levem a um ponto de sua cidade o;> ~pçfereço_s de
seus parentes que moram e que votam em Natal e, então,
é junto a esse pessoal aqui fazer trabalho. O trabalho
deve ser feito da maneira_ mai.s 9bjetiva. que~ J?.Uder ir,
diretarnente à casa, be:m. _Q~.e.m_ pão puder, tl!_lefone. Isso
varia de Prefeitura, prá prefeito, eu a_ch_o que deve ser os
prefeitos~ São líderes sy_fj.çicntes para resolver Q proble-.
ma. Eu não vou ensinar: a eles, a cozinhar batatas fritas.
A receita de batata 0:-ita eles já tem. Quer dizer: vão ter o
cadastro de gente do município deles (palavras ininteligtveis) c eles estão aqui vão agir da melhor maneira._ E a
terceira função dos prefeitos é._exatamente: essa. O trabalho junto aqui aos coordenadores, é dar ao apoio àque_la
área. Agora quanto, a telefone eu aproveito até a deixa
que você deu, nós estamos com um projeto para distribuir entre os coordenª.dores e que poderia ser estendido
aos prefeitos para que todos que trabalhem na campa~
nha inclusive existe também um grupo grande aqui e:m
Nata!, formado pelo ex-Governador La_voisier, ê, Cha::.
mado, correntes da vitória, para que num dia determinado que seria a palavra chave dita por Vilma, o dia D,
cada urna, dessas pessoas ligadas à campanha, procurasse
e desse 10 telefonemas para amigos ou para outras pes~
soas pedindo o voto_ para Vilma e convencendo. NQs
tt!ríamos, vamos dizer assim: uma corrente dos telefones.
Agora o importante ê que isso seja masstficado no dia.
Então uma idéia qUe fOi lançada, e que realmente eu achei uma idéia importante, quer dizer todo o coordenador, todo prefeito, todos aQueles que formam" a co-rrente
da vitória, que é o grupo específico, que Lavoisier está
comandando num dia sobre a palavra de ordem de Vil-::
mu, que seria o dia O, cada _L!-ma d<;ssas pessoas desse
pelo menos 10 telefonemas, para formar uma corrente da
vitória. Estou aproveitando o assunto dos telefones, para
lançar essa idéia aqui, para mim ê por demais üiteressante (palavras ininteligíveis).·
Outra voz: S~ os cori.terrâneos da cidade d"'gentejá estão trabalhando na eleição de D. Vilma. E ê pessoal queestá, está conscientiiado há muito tempo. -o meU ver.
o

Governador J_os~Agripino Maia- Tem muita gente
ainda (palavra ininteUgívél).
Volta a voz anterior- os· prefeitos ocupãdos nesses
10% do eleitorado fluty.ante, essa boca de urna, isso aí ê

que nós temos que estar lá (palavra ininteligível). Brigan~
do, empurrando (palavra ininteligível).
GoVernador - Exato.
Volta a voz anterior - (ininteligível) -Se não for
cOi1sden:tizà?o, _(p_alavra ininteligível) de_ um voto (palavrãSTnlri1elfgívelsf o que nós precisamos aqui é do voto
flutuante, é aquele eleítor que no dia da eleíção-não sabe
com quem vota. Essa é o boca de urna, que a pessoa tem
qüe levar e deixar dentro da urna e olhar se ele votou
mesmo. Você está entendendo como é?
Governador - t verdade.
Volta a voz anterior: eu tenho impressão que a nossa
luta, aqui vai ser corpo a corpo no dia da eleição. Eleitor
justamente indeciso.
Gove.rnadcir- Mas Cauby, tem também um trabalho
irnporfãnte-por -antecipação, eu queria fazer aqui algumas considerações:_ eu queria que vocês se dedicasse_m
(ruídõ de outra voz) entre o dia 9, que é o próximo sãbado, do dia 9 aO dia 15 (inintelígível), se preparem para levar uma bordoada do PMDB, Tribuna do Norte, RáQío
Citbugi, porque eles sabem da força dos prefeitos, eles já
-contam com a força dos prefeitos e na hpra H eles vão
-cair de cacete em CÍ!lla dos prefeitos. Não se intimidem.
NãO P<isSa de~desespero do adv~rsáiió. Vai ser des~sp~ro_.
Eu estou sabendo, inclusive, que eles já estão so(tos, que
tl!m uma Kombi cinza que Martins Filho comprou e
mandou para cá, jã estão comprando título e trocando
por tesncde alimento. Ora, quem parte pra isso é porque
está sabi!"fido que a situação estâ ruim e está fazendo por
--desespero, por antecipação, mesmo se sujeitando inclusive "(ruídos).
Uma voz: Comprando, Governador?
Governador: E, pessoa trocando título por uma cesta
de alimento,
Uma vo"z pergunta: A gente pode também, não pode?
Governador_José Agripino Maia: É evidente (risos). É
evidente (ln inteligível) que comece por ant~ipação.
lberé Ferreira de SouZa- t::, Governador. Inclusive,
esclarecer aos nossos eleitores que sem o título, pela lísta
de votação eles votam.
Governador José A_gripino Maia- Bom, o segundo
ponto não se intimidar com isso,_ não se inibir ç_Qm essa
pressão que o PMDB vai fazer com relação à presença
dos_ prefeitos e tocar em frente. Tocar em frente. Agora
fl.l.ZCI um trabaJho bem feito,_J1àO deixar rabo de palha
para não ser pegado e flagradO: Aí, a competência de
cada prefeito. Fazer o trabalho bem feito. Bom, eu queria ver se vocês participavam -com seu contingente, com
..&:U_ pessoal da passeata do dia 9, sem ser este sábado o
outro sábado. Já todos os municípios presentes aqui,
com _o_ seu grupo participando da passeata, e estimulan~
do os candidatos. Os carros que vocês trouxerem, procurem nos comitês .que_ a gente vai organizar bandeiras,
porque não existe nada que influencie psicologicamente
um_a cidade, mais do que O trançado de carros, principalr:neoJ~ n_Q dia da passçata, porque carro com bandeira
buz.inando, fazendo barulho, isso causa um efeito psicológico fantástico. E vo~ têm _CQm_a__ (palavra ininteligí~
vel) de carros de vocês, excelente ins_trument_o na inão
para fazer um fuzuê nesta cidade. As bandeiràs, os cOordenadores das áreas que vão ficar vinculados a vocês po~
d~m distribuir, podem entregar a cada um dos prefeitos.
Vocês faç3m o movimento, um fuzuê de cabeça baixa,
pra dar presença psicológica, para inclusive influenciar
muito iiideciso pela presença maciça da_ campanha de
Vilma, que, diga-se de passagem, vem dando uma presença muito maior do que a do nosso adversário. De
modo_que essa ação (pigarro). Sábado passado chegou
Ulysses Guimarães aí, e chegou Marco Maciel, e Jorge
Bornhausen. Nosso movimento na praia foi muito
- maior. Eles tiveram movimento na chegada de Ulysses
Guimurãe_~.__Mas g~í pra frente o nosso domíriio foi cõmpleto. Por onde você andava na cidade era ffiOvfmerito de
Vilma._Ba_ndeira branca, bandeira cor~de -rosa, isso influericiil -illuíto.- Se chegam mais 1.000 ·carrOs aqui trazidos pelos -prefeitos; uma passeata de 1.000 car_ros, mas
parcelas de 10 em 10, de 2 em 2, de 5 em 5, de 20 em 20.
Ncssa-ddade todinha é desmantelo grande. _Um exemplo
que eu -quéro ret.iefir para voCês aqui, foi Um que aconteceu, eu tenho relatado, por uma pessoa, diz que Gilson,
Prefeito-de Santa Cruz, que participou da reunião de manhã (palavra ininteligível) foi almoçar no restaurante, ai
pegou um garçOm: Vai votar ein quem? Não sei, estou
iride~iso. ~ votei em Zê Agrij)ino para Governador,
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mas eu fui ao comitê e pedi quatro sacos de cimento, não
me deram. Eu não sei em quem votar. Aí ele disse: estâ aqui; tirou o dinhciro do bolso, deu o dinheiro dos quatro~ sacos d~ cimento. (Palavras ininteligíveis). Não tenho que discutír, SãO 23 votos, vou pregar a minha casa
todinha de retratos., são 23 votos para Vilma. Não quero
nem saber. 23 votos. Esse é o típo de trabalho que precisa ser feito pelos prefeitos. Quanto é que vale quatro sacos de cimento? Não é verdade?
Nelter Queiroz (Prefeito de Jacurutu)- Mas GovernadQJ, ~u estou realmente integrado na campanha de
Vilma Maia. E eu vou dar agora Cr$ 5 milhões (palavras
inii1teligíveis)) exatamente para que as pessoas que cuidam disso, (palavras ininteligíveis)) então eu vou dar Cr$
5 milhões (palavras ininteligíveis, várias pessoas falando).
Governador José Agripino· Maia --Tá muito bem,
Nelder. Eu acho que você tem que instrumentalizar o seu
pessoal, a sua turma, tem que instrumentalizá-la com re~
cursos, porque senão vamos ficar sem (palavra inintelingível) de ação.
Várias pessoas falando.
Governªdor José Agripino Maia - Por exemplo,
"Macaíba, eu sei que tem uma turminha braba_ lã, meio
violenta. Na medida em que Odiléia instrumentalizar ~s
sas mocinhas, elas vão fazer miséria aqui dentro. A sua
turma é fundamental. Aqui no dia da eleição, e começar
logo Odiléia. É uma turma que se sobressai inclusive em
relação aos outros, porque eu sei que ela é muito aquerri~
da. (Ruído de várias vozes, ouve-se uma mulher falando.)
Odiléia Mesquita (Prefeita de Macaíba) - Inclusive
naquela área de Jardim Lola e Igapó.
Governador José Ag~i_pino Maia- Ârea de Valéria.
Odiléia~Mesquita (Prefeita de Macaíba)- (Início i~
ninteligível) para começarem a trabalhar (palavras inin~
te\igíveis) não tem hora de sair de casa, não tem hora
para voltar. (Palavras ininteligíveis) no dia da eleição
(palavras ininteligíveis) cada menina trabalha corn outra,
entãO--tem (palaVras ininteligíveis). Então ela vai ficar._:
vai pregar no pé do fiscal, ela vai fazer tudo que for de
confusãO.
Governador José Agripino Maia certo.
Odiléia Mesquita (Prefeita de Macaíba) - Porque
quando ela estã tendo a confusão como fiscal, a outra es~
tá agindo- pOr- trás.
Governador José AgripíilO Maia- Nós também esta~
mos preparados para usar este esquema, por exemplo,
bot;Jr (palavras ininteligíveis) co"m a voz de homem falando conjuntamente).
Odilêia Mesquita- Chorar junto das pessoas (volta a
voz ininteHgível).
Governador José Agripino Maia- Essa mulher tem
qu~ ser mu"ito bem usada, viu Odiléia'? Muito bem usada_
pela turma da pesada.
Iberê Ferreira de Souza - Ela está designada aqui
para o Jardim LoJa.
Odiléia Mesquita -Eu só quero lembrar aqui o seguinte:·no dia aa eleição (trecho inaudível) na fila, a fila
priqcípalmente- daquela secção que tem 70% esperando
para votar, (trecho inaudível).
- Governador José Agripino Maia - Agora, Odiléia,
· um aviso a você e para todo mundo. A força federal vai
estar presente em NataL A gente tem que estar preparado para trabalhar na fila, se permitirem, se houver brecha. E antes da__fi_la, porque aí a gente trabalha invisível.
Então a gente tem qu_e contar com a alternativa de não
poder trabalhar na fita, porque pOde ser que nos im· peçam.
Odiléia Mesquita - Mas Governador, nada impede
que !!U _eleitora (Palavras inaudíveis) está enfendendo.
Que coniece a chorar e a reclamar e a dizer que não sei o
que vai sà "dá minha vida, se tndidato tal ganhar,
porque niinlla mãe foi persegui .
Uovernador José Agripino M a- Tá certo, está perfeito. Eu agora. E:u quero deixar aqui uma idéia. Odiléia
podia se reunir c6m os pfefeitos aL Essas idéias por exemplo são excelentes. Viu? Em Serra de São Bento, fizeram iss-o- c6fltta nós. Só que foi à candidata que no acidente de automóvd na véspera da eleição perdeu o filho
e foi de fila em fila se lamuriando, pedindo justiça. Justiça para quê? Para a pedra que matou o rapaz? O carrobateu numa pedra. (Palavras ininteligíveis.) Então esse
tipo de. exemplo dela aí, emocionalmente influencia mui-
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to. Pegarem umas pessoas de cada grupo mais emocionais, e começaram a chorar na_ (ita __e__d_ll;er o que vai ser
da minha vida, isso funciona. Não_ tem quem impeça
(trecho inaudível). Pois é, (palavra inaudíveO. Que ele
pode fazer, viu, viu. Odiléía, com esse seu grupo, com
essa idéia faze_r um treinamento para o- nosso pessoal
para tropa de choqu_e, para fazer coisas semelhantes._Vamos transmitir a experiência;- nesse (palavras iniriteligíveis)). Agora eu volto a falar. Eu acho que a gente tem
que trabalhar por metas. Cada prefeito deve trabalhâ.r
por meta: a minha meta (palavra inaudível) é virar 300
votos. S6 vou parar quando virar 300 VotoS. E eu acho
que não posso 300. E1.i voü Virã.r uns 150 Võtos.- Só vou
parar quando virar 150 votos. Se a gente trabalhar por
metas, e trab::!lhar em cima da meta até atingir, o desmantelo está_ fei_to. Eu quando _era _engenheiro de obras
fazia estradas, eu sempre consegui o meu objetivo porque eu tinha mapa (palavras inaudíveis) e eU dizia a mi:
nha meta pro mes de setembro é chegar a esse ponto.
Mês de outubro, a este ponto. EntãO Cu tinha insucesso
com chuva, num dia, então eu compensava em dois dias
seguintes e sempre compensava a minha meta. E sempre
tive sucesso na rilinha ati vidade profissional. Mesma coisa é iss.o (palavra inaudível). Se estabelecer como meta
mas se esforçar para atingir aquela meta. Se não querestabelecer a meta, vai ser U11J...SUfoco. Não vai ·conseguir.
Se for para: conseguir o que fcir Possível, não vai conse-_
guir o máximo. Mas se estabelecer u_ma meta íntim_a, interior, mínima de 150, e o céu é o limite, a!i consegue um
resultado muito bom. Eu queria ver se cada prefeíto,
conseguia virar com a sua estrutura, no mínimo, 150 votos. E é possíveL Basta examinar que existe hoje um universo de 25.000 eleitos pobres e iitdecisos. Nós vamo·s ter
que trabalhar em cima disto.
__ __
_
Álvaro Alberto Souto Barreto (Presidente dâ APE"R.N
-Associação de Poupança, e Coordenador da_Campanha).
Eu queria dar uma palavrinha. O que eu acho é o seguinte: é que a campanha está pau a pau, e quem vai decidir esta campanha são o_s prefeitos. E eu acho que tem
que usar tudo, como jã foi dito aqui. E principalmente 1berê é o coordenador que nós vamos ficar que (ínintetigivel) o prefeito vai ficar. Nós vamos (palavra inaudível)
com ·o PM DB. As pessoas que estão identificadas com
essa área conhecem muito bem as pessaos mais pobres,
mais humildes, que na verdade eu conheço jâ dei, já participei. de várias pessoas que chegam para mim e dizem
que só votam em quem me der alguma coisa. Então essas
pessoas, se for preciso, eu sou muito claro, o meu jogo é
aberto, e tem que ser aberto porque nós precisamos ganhar a elei~ão,__e vamos ganhar, é se preciso for comprar
os títulos, vamos comprar os títulos. O que é que tem
comprar os títulos? Tem que gastar dinheiro, tem que
gastar. A verdade é que tem que chegar com dinheiro no
bolso. E chegar e comprar o título e levar o sujeito para
dentro da urna, votar, comprar o voto dele. A verdade
(palavras ininte!igfveis) porque nós precisamos g'anhar e
vamos ganhar. E só ganhamos se for, eU só acredito no
dinheiro. O eleitor nessa h_ora jâ estã é, ou é, ouvindomuitos discursos, comício, muita gente falando, ele não
vai mais para coriVefS:i fii:tda, não vai votar, porque o
candidato A ou B é melhor, não. Ele vai com o dinheiro
na mão, na frente, alí. Se for para comprar os títulos vamos comprar. Eu vou lá, se for preciSO cOmjm:ir 300 títulos dando a metade, levando os títulos (palavra inaudí.vel) para de~ois o cidadão depois ir pegar o título o restante, eu pago. Nós vamos fazer isto no dia da eleição.

(Ruído de várias vozes.)
.
_
Outra voz, supostamente de Iberê Ferreira de Souza

-MaS-é ·que fica mais difícil encontrar onde é a folha de
votação, um pobre coitado (palavras inaudíveis} ele está
querendo é ·o dinheiro: Agora outra coisa que podemo_s
dizer para ele é o seguinte: tá aqui o título (palavras 1naudíve"is).
.
OUtra VoZ: Agora é muito fácil uma coisa. Nós que (1-.
naudível) que sempre vota em Natal, que sempre vo-vovo ... -o eleitor de G;aribaldi,_e se ele morar em Natal cercamos, aí ele não vai nem lã. Aí nôs temos condições de
manter ele (palavra ininteligfvel) (vãrias pessoas falandobutra voz- Os títUlos que eu comprar eu vou ficar
com eles dou a metade depois o sujeito vai pegar. E eu
vou dizer que sei a secção_e a urna que ele vai votar, se
ele não votar eu sei, não devolvo mais o título nem orestante do dinheiro.
(Palavras_ inaudíVeis.)
Alvaro Alberto Souto Figueira- Aproveitando aí a
presença do Prefeito de Tangará, eu também queria dar
uma informação aoS Senhores. No desespero, no processo de desespero que eles estão usando, inclusive parece que é método do PC e do PC do B, eles estão levantando, ou eles tiveram acesso, ninguêm sabe como, a todas aqUelas visitas que foram feitas às pessoas mais carentes atrâs de material de construção, ·atrás de alguma
ajuda. Es_tão remetendo uma carta, um bilhete~ dizendo
o seguinte: que Vilma, na impossibilidade de atender aS
solic~t~ções deles, está pedindo para ser encaminhado
esses (palavra ininteligível) estão preenchendo com
vãrios tfomes. O nome do Deputado Nelson QueirOz é
um dos contemplados, o meu nome é outro, dizendo que
o Senhor procure o_ Deputado Nelson Queiroz na Assembléia Legislativa onde poderá receber a import.ância
de Cr$ 1.200.000. Têm várias canas que mandam me
procurar, que ·mandam procurar o Deputado Nelson
Queiroz, ou outras pessoas. Isso já foram colocadas
mais de 200 cartas dessas. Quer dizer, _é uma coisa inclusive frustrante, p-orque tem pessoas que saem e recebem
aquele negócio, então é muitO importante nessa coisa
você-é-é. Tiveram com alguém que Vilma (palavra ininteligível) depois a isso você mostrar isso, que foi uma
ação do partido comunista. Entendeu? Para pertur_bar e
para frustrar. Outra voz. Tem uma coisa muito importante (inaudível) é sobre a chapa,
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1985), do Projeto d~ Resolução n'1 111, de 1985, que autoriza a Pfefeitura Municipal de Muniz Freire, Estado
do Espírito Santo, a contratar operação de crêdito, no
valor de Cr$ 30.769.788 (trinta rriilhões, setecentos e sessenta e nove
setecentos e oitenta e oito cruzeiros}_.
para o fim que eSpecifica.

mn.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'162, de 1985 (n~>4.974f85, na Casa_deorigem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera
u estrutura da categoria _funcional de tradutor e intérprete,_ do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dã
outiãs proVidências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n's 890 e 891, de
!985. das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
~ de Finanças.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 120, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n0?868, de 1985), que
autoriza o Govetrlo 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 consolidada, tendo
PARECER, sob n<? 869, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade.

-4Discussão, em turno ónico, do Projeto de Resolução
n"' _121, de 19~5 (:ipreseni"ado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 875, de 1985) 1 que
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em
Cr$ 519.044.481.001 (quinhentos e dezenove bilhões,
quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um
mil e um cruzeiro} o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 876, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
ejuridicidade, com emenda que apresenta de n<? 1-CCJ, e
voto em separado do Senador Moacyr Duarte.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Albano Franco.

O SR. ALBANO FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Não hã
mais oradores inscritos,
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
s-i.:;são, designando para a sessão extraordinãria, a
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, e_m turnõ único, da redação final (oferecida pela Comíssão de Redação em seu Parecer n'1862, de

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n<? 122. de 19_85 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n"' 885, de 1985), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$
15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norteamericanos). tendo
PARECER, sob nO? 886, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicídUde.
_O SR. PRESIDENTE (Martiils Filho)- Está encerrada a sessã_o_,_

(Levanta·se a sessao às 16 horas e 15 minutos.)

Ata da 218{1 Sessão,-em 6 de novembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Martins Filho
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:-- ... -- -·
Jorge Kalume - -Altevir Leal - Eunice Michiles Fâbio Lucena - Alcides Paio - Gaivão Modesto -

J

Odacir Soares - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros Alexandre Costa - Amé~ico de Souza"- Alberto Silva
-_Ces-ar Cais- José Lins- Mo~cyr Duarte- Martins
Hlho - Marcondes Gadelba - Milton Cabral- Ader-

~ai Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado Albano Franco - Lourival Baptistã - Luiz Viana ~ João
Calmon - Josê Ignácio Ferreira -Amaral Peixoto AIT:tãr3.1 Furlan-.....:... SeV-ero Gomes-:.:....: Bene.ditQ Ferreira
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-Mauro Borges- Gastão MUller- Rob_ei-to Wypych
- Enêas Faria- Alcides Saldanha- Octavio Cardoso.

O SR- PRES)DENTE (Martins Filho) -Item 2:
DiscuSsão, em turno único, do Projeto de lei da·
Câmara n'i' 62, de 1985 (n<;o 4.974/85, na Casa de
origem), de íniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a estrutura da Categoria Funcional de Tradutor e Intêrprete, do Grupo-Outras
AtiVidades de Nível Superior, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 890 e
891, de 1985. das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
-de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) ;__A lista de
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
lt-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
Nt 433, de 1985

Requeremos urgência, nOs termos do -a!t. 371, atrnea
.. b", do Regimento lnte_~no, para o Projeto de Lei da
Câmara n9 180, de 1985, que autofiza a· Poder Exeéutivo
a abrir crêditos suplementares até o limite de Cr$
10.146.500.000.000 (dez trilhões, cento e {ruarenta e seis
bilhões, e quinhentos milhões de cruzeiros), e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 6 de novembro de 198"5. -Senadores Hélio Guelros - Nivaldo Machado - Moacyr
Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia nos termos
regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nl' 862, de 1985), do Projeto de Resolução n'i' 11 L d~
1985, que autoriza- a prefeitura muriicipaf de rYfuniz
Freiri:i, EStado do Espírito Santo,- a conhàtar ope-ração de _crêdito. nO valor de_Cr$ 30.769.788 (tfinf.a
milhões, setecentos- e sessenta e nove mil, setecentos
e oitenta e oito .cruzeiros), pâ.fa o fim que especifica.
Em discussão a -fedação firii:I.C (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 â promujgação.

E a seguinte

198

~~daçiio

a redação

Novembro de 1985

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados._(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irâ à sa-nção.
Ê o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'i' 62, de 1985
(N9 4.974/85, na Casa de origem)
(De iniCiativa do Si:-. Pres-idente da RepÓblica)
Altera a estrutura da Categol-iaFuncional de Tradutor e Intérprete, do Grupo-Outras Atividades de
Nível Sujle~ior, e-aá outr&S providê~cfas.
_O Congresso Nacional decreta:

J!~olução

Parágrafo único. O preenchimento dos cargos ou
empregos da classe especial e das intermediárias da Categoria Funcional de Tradutor e Intérprete far-se-â medi ali te progressão funcional ou outras formas regulareS
de provimento.
Art. 29 Os servidores atualmente posicionados nas
referências NS-1 e NS-2 ficam automaticamente locali_zados na referência NS-3, inicial da classe A.
Art. 31' Os -~~rYidores alcançados pelo disposto nes. ta tei serão sítuados nas novas classes da categoria funcioitã.l, mantidas ã"s-atuais referências de vencimento ou
salário. ressalvada a hipótese do seu art. 2"'.
Art. 41' A nova estrutura das classes da Categoria
Funcional de Tradutor e Intérprete não prejudicará a
tramitação e a solução de pedidos de transferêncía e mo-vimentaçã.o de servidores, apresentados atê a data da vigência desta lei.
Art. 51' A despesa com a execução desta lei correrá à
conta das dotações próprias do O[çameil.to da União e
das autarquias federais.
Art. 6~' Esta iCi entra em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.

Art. I~' A Categoria Funcional de Tradutor e Intérprete, Código N~938 oi.l L T-_NS~938, do Grupo-Outras

<Art. 1_o
GruP.,

da Lei i:J..o

, de

Art. 79

Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
de

de 198 )

Código

Categoria
Funcional

OUtras Atlvldades de Nivel Superior (NS-900 ou e) ...... __ .... __ . _... __
~LT-!:18-900)
Tradutor e Intérprete

Referências de Ven~imento
ou Salário por Classe

:Ns:938 "ôu clàSS<: ·ÉSi>ê~-.iN'S.::22 ·;;:' 25

LT-NS-938 GJ.asse
Class,e
Classe

final aprovada.

final do Projeto de

Atividades de Nível Superior, a que se refere a lei n'i'
5.645. de 10 de dezembro de 1970, fica alterada na forma
constante do anexo_ desta lei.

C
B
A

NS-17 a 21
NS-12 a 16
·NS- 3 a 11

n9)1l, de

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 3:

RESOLUÇÃO
No
,DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Moniz Freire,
Estado do Espírito Santo, a contratar operação de
crédito, no valor de CrS: 30.769.788 (trinta milhões,
setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta
e oito cruzeiros), para o fim que especifica.
O Senado Federal resolve:
Art. I"' h a Prefeitura Municipal de Muniz Freire,
Estado do Espírito Santo, nos -termos do artl&o 2~ da
Resolução n"' 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no
valor de CrS: 30.769.788 (trinta -milhões, setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros),
correspondente a 2.321,43 Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional--ORTN, considerado o valo-r nominal da ORTN de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de
1984,junto à Caixa Econ_Õmica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social -. F AS, destinada à aquisição de caminhão basculante, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Rrasii, no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data -de
sua publicação.

Disc_ussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 120, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
868, de !985), 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 dlvida
consolidada, tendo
PARECER, sob nl' 869, de 1985, da ComiSsão
de Constituição e Justiça, pela constitucioila-lidade e juridicidade.
_

c-'-

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.}
Está aprovado.
O projeto irá à COmissão di: -Redação.

É o seguinte o Projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 120, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
em Cr$ 977.282.400 (novecentos e setenta e sete mi-

lhões, duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado_ Federal resolve:
Art. ('i' É o Governo do Estado de Sergipe, "C?~ termOs do_ rirt. 2~' da Resolução n"' 93,de 1 1 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
977.282.400 (novecentos e setenta e sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), correspondente a 40.000 ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em
janeiro/85, o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de cr-êdito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen~
volvimento Social - F AS, destinada à implantação de
postos de saúde na zona rural do Estado, obedecidas as
condiçõ_es admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
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Art. 2<? Esta resolução_ entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR.. PRESID~NTE {fv!artins Filho) -l~em 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n•.o 121, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo~
mia como conclusão de seu Parecer nl' 875, de 1985), que
autoriza Q_ G_ovúno do -Estado de São Paulo a elevar em
Cr$ 519.044.481.001 (quinhentos e dezenove bilhões.
quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um
mil e um cruzeiros); o montante de sua dívida consolidadu, tendo
PARECER, sob nl' 876;de 1985, da COmissão
---'- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jutidicidadc, com emenda qu.e apresenta de n" l~CCJ, e
voto cm separado do Senador Moacyr Duarte.
Em di~ussào o -projetq 1i ã emerlda. (Pausa.)

Nilo havendo quem peÇa a palavra, encerro a discusw
são.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que_o aprovam queiram perfuanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
É o seguinte o projetO-aprõVãdo
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 12i, DE !985
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevarem CrS 519.044.481.001 (quinhentos e dezenove
bilhões, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e um cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. I"' ~o Governo do Estado de São Paulo autow
rizado a elevar, temporariamente~ os parâmetros I e III,
do art. 29 da Resolução n~' 62-, de 28 de outubro de 1975,
modificada pela de n"' 93, de 1r de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir a contratação de operação de crédito junto ao Banco NaciOnal
de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, -no
valor de CrS 519.044.481.001 (quinhentos eóeieDoVCbiw lhões, quarenta e quatro milhões, oitenta e um. mil e um
cruzeiros), destinado à continuação das obras da linha Leste-Oeste do Metró, dentro daS diretrizes do Plano
Metropolitano de Transportes, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam Senta~
do:i (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o projeto e a emenda, a matéria vai à Cow .
missão de Redação.
E a seguinte a emenda aprovada.
EMENDA No I -

CCJ

, de
No art. !'I' do Projeto de Resolução n9
1985, da Comissão de Economia, iilCiua-se, logo após a
palavra cruzeiros, a seguinte expressão: ..~"equivalentes
a 32.100.000 ORTN, vigente em setembro de 1984" ...
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 122, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n9 885, de
1985), que autoriza o Governo do &tado da Babia a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
US$15,000.00 (quinze milhões de dólares norteamericanos), tendo

PARECER, sob nQ 886~ de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Em disct;assão o projeto.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaçã_o.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perman<>'
cer Sentados .. (Pausa.)
-~provado.
·
O PrOjeto irá à ConliSsão dé Redação.
-É o seguinte projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 122, DE 1985
Autoriza o governo do Estado da Bahia a realizar
operaçãõ---ae·-emp·restimo-··edeino- no Valor de
USSIS,OOO,OOO.OO (quinze milhões de dólares norteamericanos.

O_Senado_ Federal resolve:
Art. 111 E o Governo do Estado da Bahia autoriza__d_o__a rea_li:tar, ÇQ_m --ª--Earantia da O_ni_ão, uma ~peração
de empréstimO externo no valor de US$ 15,000,000.00
(quinze milhões de dólares norte_-~!l:Jericanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o PrQgrama de Perfuração de Poços Tubulares e a execução
do Plano de Valorização dos Recursos Hídricos da Ba_
.
_ ___
_
cia do Paraguassu.
Art. 7"' A operação realizar-se-á-ilOs termos aprOva.:·
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
cOndt~õeS _(:reditiCias da -operação a ser efetuada pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco
Central do Brasil, -nos termos do arifgO 1~', item II~ dó·
Decreto n"' 74.157. de 6 de junho de 1974, obedecidas as
demais exigêricias dos órgãos encarregados aa exeCução
da política económico-financeira do Governo Federal,
e, ainda, o disposto na Lei EstadUal n9 3.701, de31-5-79~
autorízatiVã da operãção.
Art. 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passawse, agora, à apreciação do Requerimento n~'
433/85, lido no Expediente, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nt 180, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Apfovado o requerimento, passa-se à aprec~ação da
matéria.
_Discus_são, em turno único, do Projeto de Lei da,
Câma-ra n9 180, de 1985 (n~' 6.501/85, na Casã.de"
Origem), de iniciãtivi do Senfior Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédi"tos suplementares até o limite de Cr$
10.146.500.000.000) (dez trilhões, cento e quarenta
e seis bilhões, e quinhentos milhões de cruzeiros), e
dá outras providências (dependendo de parecer da
Comissão de Firiimçâs).
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!J) até Cr~ 3.616,2 bilhões -para amortização e~
cargos de financiamento de órgãos da Administração
Federal Dircla e lndireta e de fundações instituídas pelo
P:odçr P(tblic_o; . _ . .
" _
c) até Crl3.500,5 bilhões- para a consecução-e um
detelhado programa de trabalho que,_ em síntese, prevê a
parcela de Cr$ 1.389.607 milhões como reforço para a .
Res.erva de Contingência, visando ao ajus~c da execução
orçamentária, além da restante parte de Cr$ 2.110.893
milhões como reforço de_ dotações de custeio e capital,
assim distribuídas:
CrS 1.000
Câmari dos_ Deputados
5.550.000
Senado Federal
65.000.000
9i.200.000
Presidência da República
69.753.100
Ministério da Aeronáutica
73.933.100
.
Ministério da Agricultura
145.000.000
Ministério- da Educação e Cultura
146.262.700
Ministério do Exército
92.400.000.
Ministério da Fazenda
415.900.000
Ministério do Inti:rior
42.933.500
Ministério da Justiça
88.940.600
MinistériO -da Marinha
180.270.000
Ministério das Relações Exteriores
178.886.000
Ministério dos Transportes
510.864.000
Encargos Gerais da União
2.110.893.000
Total
3. No corrente exercício,jâ se procedeu a uma autorização legislativa semelhante, consubstanciada na Lei
n'l' 7.330, de 27 de junho de 1985, quando, segundo esti_m~ti_vas de abril p.p., evidenciavawse um excesso de arrecadação de Crl38.807,7 bilhões- com o que se elevou
a Rec_eita -para Cri 121.120,0 bilhões, em vez de Cr$
82.316.3 bilhões como constou da Lei de Meios.
4. Agora, com esta nova reestimativa, a Receita do
Tesouro para o corrente exercício deverá alcançar o
montante de Cr$ 137.000,0 bilhões, decorrente do provável excesso de arrecadação de Cri 15.880,0 bilhõesdos quais Cr$ -10.146,5 bilhões são recursos ordinários
da União a serem utiHzados sob a forma de créditos suplementares, consoante s_e pretende com o presente Projeto de Lei. Restariam Cr$ 5.847,1 bílhões a se"rem adicionados às transferências a Estados, Distrito Federal,
Municípios e Territórios.
S. Tais informações friTam colhidas no texto da Ex~
posição de Moiivos n9 457, de 27 de setembro de 1985,
do Senhor Ministro Chefe da SEPLANwPR, à qual faz
referência a Mensagem n~' 482, de igual data, do Excelentíssimo Seilhor Presidente da República. Af tambêm
se encontra. a par de dois anexos demonstrativos, juStificativa desse excesso de arrecadação, ocorrido, notada~
mente, quanto aos Impostos sobre a Renda e sobre Produt~s _lndu~t~ializados, em decorrência de um conjunto
de medidas fiscU:is adotadas entre maio e julho p.p., que
compreende, in verbis:
- elevaÇão das alíquotas do Imposto sobre a
Renda incidentes nos rendimentos de títulos com
correção prefixada e de aplicações de curto prazo;
-eliminação do benefício pecuniárío relativo
ao Imposto sobre a Renda nas remessas de juros
'
para o exterior (Decreto-lei n'~' 1.411/75);
...:... antecipação do prazodeirrecadação dÕ !aiposto sobre Produtos Industrializados que, em alguns setores, reduziu-se de até 165 dias para 45
dias."

Solicito do nobre Senhor Senador AlbanO Franco o ·
Parecer da Comissão de Finançàs.
O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Para emitir
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pretende o Poder Executivo, com o Projeto de Lei em
epígraf~, ser _auto!izado a abrir créditos suplementares
ao ví,SCnte Orça:inento da União - objeto da Lei n~'
7.27.6,_rle lO de dezembro de 1984-, até o limite de Cri
10.146.500.000.000 (dez trilhões1 cento e cjuarenta e- seis
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), para o que
apresenta como recursos dispon[veis os provenientes de
excesso de arrecadação de receitas ordinárias do Tesouw
ro Nacional.
2. Esses créditos suplementares, agrupados por limites parciais, consõãnte ·os incisos I a III do art. 111 do
Projeto sob exame, teriam a seguinte destinação:
a) até Cri 3.029,8 bilhões - para reforço de dotações destinadas a pagamento de pessoal e encargos so_ciais de diversos órgãos constantes da Lei de Meios:
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6.

Em síntese, e, ainda, segundo a referida fonte:
..6. Este excesso de arrecadação previsto permitirá a cobertura dos gastos adicionais considerados incomprimíveis neste ano com Pessoal e Encargos Sociais, amortização e encargos da dívida e
atendimento de alguns itens classíficáveis em outras
despesas correntes e de capital."

7. A nosso ver, não há o que obstar quanto ao mérito da Proposição em tela, plenamente justificada nos
termos da lei OrgâniCa -de Direito Financeiro (Lei n9
4.320/64, arts 42,43 e§§ }9, II e 3"') e das normas constiw
tucionais específicas (arts. 61, § tv, ..c" e 65)_.
8. Assim sendo, - e na esteira dos pronunciamentos anteriores, sobretudo o da Comissão de Fiscalização
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PROJETO DE LEI DA C,\MARA
·
N• iso, det9!1s

financeira e Tomada de Contas da Câmara dos Deputados - nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei
sob exame, no que tange aos seus aspectos financeiros,
inclusive quanto à cOnveniência e à oportunidade das
despesas a serem atendidas mediante a abertura dos cré..
ditOs suplementares cuja autQrízaçào se pretende.

_(nl' 6.501/85, na Casa de origem)
De iniciativa. do Senhor Presidente da Repóblica

Autoriza o Poder Execntivo a abrir créditos suplementares até o limite de CtS 10.146.500.000.000 (dez
trilbões, cento e quarenta e seis bilhões e quinhentos
milhõ~s de cruzeiros), e dá. outras providencias.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer é
favorável.

Completada a instrução da matéria, passa·se à sua
______ _
Em discussão o projeto. (Pausa.)
_
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a enCer-

aprecia~:;ão.

rada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçain
dos. (Pausa.)

-senta-

Aprovado.

O projeto vai à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. (I' Fica o Pod~r ExeCutivo autorizado a abrir
créditos suplementares ao Orçamento da União (Lei n~'
7.276, de 10 de dezembrQ~ 1984;),-ª~ª- o _limite de CrS
10.146.500.000J)OO {dez trilhões, cento~ quarenta e seis
--_bilhões e quinhentos milhões de cnizeiroS)~-Utilizando os
recurs-os ·do excesso de arrecadaçãO de reCeitaS Ordi-nartaS:âó Tesouro Nacional, de acordo com o incisO II

0100 -

C~MARA

N oyem~ro de ~985

do § 1" do art. 43 da Lei n" 4.320, de 17 de março de
1964-, sendo:
I - cré~t~s _.SJ.:Lplementares atê o limite de CrS
3,029.800-.tJOO.QOO _(t_r~s t!il~ões,_ vinte e nove bilhões c
_oitoce_ntos milhões de _cruzeiros), parâ. g reforço de dotações destinadas ao pagamento de pessoal e encargos
sociais de diversos órgãos constantes da Lei de Meios;

II- créditos suplerilentáres. ãt6·--Õ-~ limite dé Ci$
3.616.200.000.000 (três trilhões, seiscentos e deze$seis bilhões e duzentos milhões de cruzeiros}, para amortização e encargos de financiamento dos Órgãos da Ad~
miniStração federal Direta, Indireta e Fundações insti~
tuídas pelo Poder Público;
UI- cféditos suplementares at~ Õ-}iffi.ite de Cr$

3.500.500.000.000 (três trilhões, .quJnhentos bilhões e
quinhentos milhões de cruzeiros), pára a consecução do
s~uinte programa de trabalho:

DOS DEPUTADOS

0101 - Câmara dos Deputados·
0101.01010014.030 - Ação Legislativa

5.550.000
2. iOO.OOO

0101.01010215.358- Recupe1·ação' e Adaptaçãõ dO Edificio-Sede e dos Anexos

1.500.000

0101.01010312.014- Assistência Financeira a Entid~
des
0101.01014282.225- Ass1s.tiõncia Hedica a Servidores.
0101.01573165.230- Unidades.lla!)itacionais ém Bras_!.
lia
0.200 - SENADO FEDERAL

700.000
750.000
500.000

.----.---r.
65.000.000

0201. - Senado Federal ·
0201.01010014.03C!' -·lição' L<·giSlntiva

2.890. 000

0201.01010211.005 - Rcapal'elhament.o do Senado . Fe.7
deral

1.9To.boo

0201.01010253.166 - Obras Compl~mcnLt<~·es no Complexo do Senado redc>·a 1

GO .000 .DOO

0201.01010312.01~·- Assistênci'o rinanceira a·rntida

ct-,., · ·

200.000

1100 - PRES!DtNCIA fiA REPÚRUCf1
1103 - Conselho dC! Segurança Nacional
1103.06090201,003 -

1\ss~ssO>-arntnto

Segurança

>·elacionado

Nci~i óna 1

1114- Secretaria r:le

20.DGO. 000

Plancjamc-nto-Cri-

ti dades Supervi si orátdas·

1114.03100202.803

ã
--

75.200.000

1\tividados a cargo do Con:;e]ho
fúlcionaf
Dcis~iwo"i"viáierlto
Cieot1f·ico c Tccn01Õgico

300.000

de ,

r

1114.03100212.803 c 1\tivirlades a cargo do Conselho
N·acional de
·Desenvolvimento

Cientlfico e Tetno1Õg1co
1114.0310U552.8.03- Atividades a cargo do
Naci__onaJ

1.300.000

Conselho

de- - Desenvol viménto

Cientifit.o e TecnolOgico

16.823.000

Nov_e.IIIbro ge.l985 ·

• ----
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lll4.03lO'o572.803 - Atividades a carrro do
Naci_onal

de

Consolho

Desenvolvimento

Tec-n-olõ9iCO
lll4.03102"3SZ:8D3 c.Atividades a cargo do Conselho
Cient1fico e-

Naci ona 1

de

Desenvo 1viment.o

Cientifico e Tecn-o10giêó- ·-

lll4.15844942.Bll3- Atividades a cargo
Na c i Ona 1

do

Cientifico. e Tecno}Õgico
1ZOO - H! Nl STF.RI O DA

1.260.000
. 55. 11 7 . 000

Conselho__

nesenvo 1vimento

de
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400 .DOO
69. 75~._:1_0_9.

AERON~UTI CA

----69. 7"Sl:_:l_llQ.
69.753.100

1201.06260212.323 - Al imcntação ·de Pessoa 1
1300 - MINI ST(RI O DA AGRICULTURA

73.933. !..QQ

1302 - Secretaria-Geral

~.OOf!.

1302.04182696.319 - Contribuição ào Fundó. de Eletri
ficação RUI-al de Cooperativas
1303 - Secretaria-Geral-Entidades
pervisionadas

- -- -

Su-

1303.04100551.812- Projetas a cargo da Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecvã=
ria

1303.04180212.927 - Atividades a cargo da

15.000.000
58. 933._:1_~º-

44.609.600

Empresa

Brasileira de Assistência íécni

-

2.000_000

1303.04180572.927 - Atividades a cargo_ da Empresa
Brasileira de Assistêócia.Têcni
ca e Extensão Rura 1
-

12.323.500

ca e Extensi<o Rura 1

1500 - MlNISTtR!O DA
RA

EDUCAÇ~O

E CULTU-

1502 - Secretaria-Geral
1502.08090311.457- Apoio a Projetas de Desenvolvimento da Educaçiio e Cultura
1502.08090402.005 - Coordenação do Planejamento1503 - Secretaria-Geral-Entidades Supervisionadas
1503.08472352.963 - Atividades a cargo da Fundação
de Assistência ao Estudante
.
1513 - Secretaria de Educação Superior
1513.08440316.278 - Programa Integrado de Desenvolvimento da Educação

_Su-pel~i_or-

145.000.000
----------27.780.700
----27.623.700
157.000
36.100.000
------36.100.000
66.4L9_.3oo
46.419.300

1513.08442052.106 -_1\ssístência Financeira a Entida_
des Universitárias não FederaiS
1516- Secretaria de Educação Flslca_e
Desportos

20.000.000
14.500.000

1516.08440316.025 - Apoio ao Desenvolvimento da [du
cação Fisica

1516. 08460212.470 - Coordenação da Edu.cação
e DespoJ-tos
1516.08460316.027 - Apoio ao Desenvolvimento
porte
1516.08460316.028 - Apoio ao Desenvolvimento
porto Estudantil
1516.08460316.029- Apoio ao Desenvolvimento
porto Comunitãrio

-

3.500.000 .

F1s i <;a
250.000
do Es-600.000
do Des
1.550.000
do Des
8.250.000
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1516.08462276.1 gq c Apai o ãs Associacões. de Guaritia do Atleta PrÕfissional
1520- Centro de Desenvolvimento
Apoio Têcni co ã Lducaçã'ó
T52D.080:10216.2G6 - Ad~tinistrªção do· Centro da

35'0.000

e

De-=
senvdlvirncnfo e- Apoi6.TéC.i1icO ã
200.000

Educação

H6.262.700

1600 c M!N!STERIO DO EXERCITO
lG01 - Secretaria de Fconbmia e Finanças
1601.06281664.644 - Suprimento de Subsist~ocia

146.262.700
-----~---·

146.262,700
92.!1_Q_O.OOO

1700- M!NISTERIO DA FAZENDA
1702 - Secreta ri a c Gera 1
1702.03070214.624- 11anutenção âas-Atividades
de
Pes_qui sas __ e_-_de ._lr_J "i"Qr.mes ·~
1710 - 'Secretaria da Receita_ Feaera1
171 O. 03080304.090 - Pesquisas e Informes_ <cooõmicoc. ,
Fiscais

22.400.000

?_O. O~
70.000. 000_
iJ_5_~9.0_0,000

1900 --MIN!STER!O DO INTERIOR
1902 - Secretaria-Geral
1.902. 03811784. 029_ - Coot·denação do Sistema -Na c i ona 1
de Defesa. Civil
2000

~-11INIST[RIO

415.900.000
42.933.500

DA JUSTIÇA

2004 - I~ i ni s tê ri o Pub 1 i co Fcde1·a 1
2004.02040142.153 - Defesa dos Jnt.e>·esses da

Uniíio

em Julzo
2100 - MlN ISTtRI O DA T1AR lNHA
88.940.600

2101 - Secretaria-Geral da f\arinha
2101.06271632.323

7

88.940.600

A1 imentação de_ Pessoal

2400 - MJNISTtRIO DAS RELAÇÕES
RIOHES

EXIE-

2401 " r~inister-io das Relaçõesri ores

Ex te-

180.270.000

2401.12724112.038 - ·Párticipação em· Organismos

180.27.0 ..000
In-180.270.000

ternacionais
2700 - MlN !STtRI O DO'S TRANSPORTES
2703 -Secretaria-Geral-Entidades
pervi si ana-das
2703.16895'451.921

'~

Su-

Projetas a cargo da Red\' Ferroviãria Federal S/A

2703.16905631.925 - Projetas a ca>·go da Empresa
Portos do Brasil S/A

de

178.886.000
-----7.986.000
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- Projetas a cargo da Empresa Bra
sileira de Transportes Ut·banos-

52. OOD. 000

270:1.16915721.966-- Projetas a ·cargo ·da Companhia
Brasileira de Trens Urb_anos

6D.OOO.OOO

2800 - eNCARGOS GERAIS DA UNII\0
2802 - Recursos sob Superv·i são da Se·
cretaria de Planeja111e.nto/PR
2802.02040257.027- Construção,-llquisiçiio e Adaptação de Prêdios pa-ra a ,Justiça
do Trabalho
2802.03090446.237 - Dinamização da C,11"tografia

20.861.0005-. DOO. ODD

2802.031005Ss:66lr- Missão Espacial Completa- Brás i:
leira

80.000.000

28D2. 07401837.231 - 1rogi-aina Rqji o na 1 de Àpai o
ao
P_equeno Pl~odutor Rural ~ Proje-:_
to Nordeste

lOO.OOO.OOD.-

28D2.08421882.092 ~-Assistência Filíanccira ã Campa-·
nha Na c i o na 1 de Esco-l as da Com_'!_
ni da de

5.000.000

2802.11640351.776- Participação da União no Cap1tal da Financiadora de F.studos
e Proj e tos

25.000 .ODD

2804 - Fundo Nacional de Desenvolvimen
tô Cientifico e Tecno1Õçj"ico

20.000.DDO

2804.03070212.251 - Administração do Fundo Na c i anal
de Desenvolvimr::u-.t.o Cientifico -e
Tecno 1 Õglcó

400.0DD

2804.0310'045_5.673. :-ApOlO- a- Proj~tos de DesenvolVf-

mento Social

1.794.6()0

2804.0310D545.670 - Apoio ·a Pt·ojetós de Desenvolvimento Cientifico
2804.03l00553.6ll - Apófo a Projetas Especiais
2804.031G0555.611 - Apoio a Projetas de Desenvolvimento Tecno1Õgico

489 :4oo
4.086.80D

2804.03100555.672 - Apoio a Projetas na At·ea
Energi,a

.489.400

2804.0310D555.674 - Apoio a Pro.ietos de Desenvolvi-mento da AgJ~opecuãri a

1.074. 2DO

2804.03100555.675- Apoio ·a Pt·ojetos_na l'irea de RecuJ~sos Na tu r a is

637.700

2804.03100565.677 --Ap-oio a Projetas de Desenvolvimento Tt~cnolÕgico da Empresa -Na
cional
-

2.084.100

2804.03100575.676 - Apoio a Ptojetos na Ãrea de lnfra -Estrutura Ci enti fi c a e lecnolÕgica

978.800

280~ ~

Programas Especiais - Recursos
sob Supervisão da Secretaria de
Pl anej amento/PR ·

~

Apoio a Projetas de Desenvolvimento Regional
..

2805.07401835.433

255.000.000

44!!2
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3900 - RESERVA DE CONTINGtNCIA

1.389.607.000

3900 - Raserva de Contingência

1.389.607.000

3900.99999999.999 - Reserva de Contingência

1. 389.607. Obô.
3. 500. 500. 000

Art. 2Q

b1icação.

Art. 3Q - Revogam-se as di spos·i ções _em

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência convoca sessãO extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 50 minutOs, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 66, de 1985 (n9 5.20A/85, na Casa de origem),
que dispõe sobre a Estruturação de_Categorias Funcícinais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário dos Quadros das Secretarias dos Tribunais Eleitorais e dá outras
providências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n~'s 892 e 893, das
Comissões:
-de Serviço Público Ovil; e
-de Finanças.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 24, de 1984 (n_~> 71/84,__ na Câmara do_s Depu-

tados), que aprova o texto do Convênio Zoossanitário
para a Importação e a_ Exportação de Animais e de Produtos de Origem Animal, celebrado entre o Go_vemo da
República Federativa do Brasil_ e o Governo da Espanha, e concluído em Madrid, a 12 de abril de 1984, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 855 e 856. de
1985, das Comissões: ·
- de ReJações Exteriores; e
- de Agricultura.

s~a p~

Esta lei entra em vigor na âata de

contrã1~i o.

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'1 123, de 1985 (apresentado pela Comissão de EconQmia como conclusão de seu Parecer 1'!?.894, de 1985), que
au~oriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno (RO)
a elevar em C r~ 254.822.079(duzentos e cillqüenta e quatro milhões, oitocentos e viilte e.dais_ mil, setenta e: nove
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~>s 895 e 896, de 1985, das Comissões:
- d~ Const_ituição e Justiça, pela conStitucionalidáde e
juridi_cidade; e
-de Municípios, favorâvel:
·4
DiscussãO, em turno único, do PrOjeto de Resolução
n9 124, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 897, de 1985}, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Jauru, Estado de
Mato Grosso, a elevar em Cr$ 1.085.652.592 (um bilhão,
oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil,
qUinhentos e lloventa e dois Cruzeiros)_o montante_de s_ua
dívida consOHd<ida, tendo
PARECERES, sob n9s 898 e 899, de 1985, das Comissões.:..
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n\1 125, de l958 (apresentado pela comissão de economia
como conclusão de seu parecer n9 900, de 1985), que autoriza a prefeitura municipal de Rio Branco (MT) a elevar em Cr$ 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três milhões, cento e noyenta e sete mil, duzentos e cinqUenta e
sete cruzeiros) o montante da sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n9s 9QI e 902, de 1985, das comissões:
_
-de C'onsfituiçiio e Justiça, pela constítuçio_nalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
6
- Discussão, em turno único, do projeto de resolução n9
- 126, de 1985 (apresentado pela comissão de economia
como conclusão de seu parecer n\1903, de 1985), que 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 oho milhões, duzentos e noventa e nove
mil, quatrocentos e seis cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 904 e 905, de 1985, das comissões:
-=- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
=

·O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo que tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se à sessão· às 18 horas e 46 minutos.)

Ata da 219lil Sessão, em 6 de novembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Martins Filho
ÃS 18 HORAS E 5Ó MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Fábio Lucena - Alcides Paio - Gaivão Modesto Odacir Soares - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros Alexandre Costa - Américo de Souza - Alberto Silva
. - Cesar Cals -José Lins - Moacyr Duarte- Martins
Filho- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema --Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Albano Franco- Lourival Baptista- Luiz. Viana- João
Calmon - José Ignácio Ferreira - Amaral Peixoto Amaral Furlan - Severo- Gomes - Benedi_to Ferreira
-Mauro Borges- Gastão MUller- Roberto Wypych
- Enéas Faria- Alcides Saldanha- Octâvio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores.
Havendo número regimenfã.l, declaro aberta a sessão. ·
Sob a pt'oteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !9-Secretário vai proce-der à leitura do Expediente.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 181, de 1985
(N~> 6.702/85, na Casa de origem)
(De iniCiativa do Sr. Presidente da República)

t: lido o seguinte

do

EXPEDIENTE
OFICIO

Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revi:dtllo Senado autógrafo do seguinte projeto

Modifica a redação do parágrafo único do art. 19
n9 2.249, de 25 de fevereiro de 1985, e

Decre~o-lei

dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' O parágrafo único do art. 19 do Decreto-lei
2.249, de 25 de fevereiro de 1985, passa a vigorar com
a seguinte redação:
n~>

Novembro de 1985

~·Art.

{9

••••..• -.-.--.•••••.••.•••••••••••••

ParâgfàfO' ful~-A GratifiCaÇão a qlie -se fêfeêe.

este artigo não poderã ser percebida pelos integranw
tes do magistério federal ou servidores que façam
jus a complementação salarial ou vantagem, previs-

tas em tabelas especiais ou emergenciais, oU às gratificações de que tratam a Lei n~' 7.146, de 23 de novembro de 1983, e os Decretos-leis n'ils 2.074, de 20
de dezembro de 1983, 2.111, de 4 de abril de 1984,
2.112, de 17 de abril de 1984,2.114, de23 de abril de
1984,2.117, de 7 de maio de 1984,2.128, de 20 deju·
nho de 1984,2.140, de 28 de junho de 1984,2.154,
de 30 de julho de 1984, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191,
2.193, 2.194, 2.195, tod_os de 26 de dezembro de
1984, e 2.246, de 21 de fevereiro de 1985."

Art. 2~' A Gratificação_--de Atividade TécnicoAdministrativa a que passam a fazer jus os ocupantes de
empregos de nível superior das tabelas da Administração
Federal direta e das autarquias federais, que percebam
salários superiores aos rel.at_ivos ao Plano de Classificação de Cargos, ins.tituído na con_formidade; _d!}.,Lei o'i'
5.645, de I Ode dezembro de 1970, serã paga no percentual de 80% (oitenta por cento) do atual salário correspondente à referência NS-25 de que trata o Anexo 111 do
Decreto-lei nt:~ 1.902, de 22 de _dezembro de 1981.
Art. _3_Y Os efeitos finariceirós desta lei retr9agem a
19 de setembro de 1985.
Art. 49 A despesa decorrente da execução do disposto nesta lei correrá à conta das dotações do Orçamento
Geral da União e das autarquias federais.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6'? Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM No 538, DE 1985
Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro Extraordinário para Assuntos de Administração, o anexo projeto de lei que ~·modifica a redação
do parágrafo único do art. [I' do Decreto-lei nt:~ 2.249, de
25 de fevereiro de 1985, e dá outras -prOVídências".
Brasília, 29 de outubro de 1985. -José Sarney.
EM n' 186
Em 24 de outubro de 1985.
Excelenttssimo Senhor Presidente da República:
Mediante o Decreto-lei n'? 2.249, de 1985, o deferimento da Gratificação de Atividade TécniCo.:Administrativa
foi estendida aos ocupantes de cargos e empregos de
nível superior dos quadros e tabelas da Administração
Federal direta e das autarquias federais, ainda não contemplados com algumas das vantagens que haviam sido
criadas, naquela oportunidade.
2. Expressamente, estão excluídas da concessão da
aludida vantagem os servidores que façam juz a salários
superiores aos relativos ao Plano de Classificação de
Cargos, instituído pela Lei n'? 5.645, de 1970.
3. O_ó_bice legal impeditivo do auferimento da citada
GratificaÇão ·por sei-vidores que tenham direito de rece-_
ber salários superiores aos do refçrido Plano de Classificação possibilitou que o pesSoal com salários compatíveis com os do mesmo Sistema de Classificação percebessem estipêndios superioreS áos daqueles.
4. Em face_ dessa situação retributiva, este Órgão desenvolveu estudos a respeito, concluindo pela conveniência de recompor-se o equHíbrio retributivo existente anteriormente à expedição do aludido Decreto-lei nl' 2.249,
de 1985.
.
5. ContiJdo, nessa recomposição salarial deve-se
atentar para o fato de que há servidores, exercentes de
mesmas atividades mas que percebem remuneração diferente.
6. Assim, resultou dos estudos realizado~ a respeito
do assunto a ilação de que os servidores de n_ível superior, com direito de receber salários superiores ao dareferência NS-25, deve ser concedida a Gratificação da espécie no percentual de 80% {oíte_nta por cento), iriCiderite
sobre o salário da mesma referência NS-25.
.
7. Ante o exposto, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Ex<;:elência o presente ante-
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projeto de lei, acompanhado da correspondente mensagem, que consubstancia a medida de que se trata.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado respeito.- Aluízio Alves, Ministro de Estado Extraordínário para Assuntos
de AdministraçãoAviso n'? 732 - SUPAR.
Em 29 de -outubro de 1985.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DO. Primeiro~Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
- Ministro Extraordinário para ASsUntoS de Administração, relatfva a projeto de lei que "mOdifica a redação
do parágrafo único do art. li' do Decreto-lei n'? 2.249, de
25 de fevereiro de I 985, e dá outras providências".
:Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração. - Jo~
sé Hugo Castelo Branco, Ministro Chefe do Gabinete Civil.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.645
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para a classificação de ca~gos
do Serviço Civil da União e das autarquias rederais, e
dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a se_guiilte Lei:
Art. I~' A classificação de cargos do Serviço Civil da
União e das autarquias federais obedecerá às diretrizes
estabdecidus na presente lei,
_ _
__
Art. 2'? Os cargos serão classificados-Como de PrOvimento em comis.S:ão. e de prov-imento efetivo,
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em Comissão
I -

Dircçào e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo

II - Pesquisa Cientifica e Tecnológica
I I I - Diplomacia

IV -

Magistério
Polícia Federal
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização
VII - Artesanato
VIII - Serviços Auxiltares
IX - Outras atividades de nível superior
X - Outras atividade,s de nível médio.
Art. 3Y Segundo a correlação e afinididade, a natureza dos trabalhos ou o_ nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abra"ngendo várias attvidades, compreenderá:
I - Direçào e Assessoramento Superiores: os cargos
de direção e assessoramento superiore.'i da administração
cujo provimento deva ser regido pelo critério da confi~i_il_Ça, segu,ndo for estabelecido em regulamento.
I I - Pesquisa CientífLca e Tecnológica: os cargos com
atribuições cxc_lus_Lvas ou Corilprovadamente principais;--de pesquisa cientifica, pura ou aplicada, para cujo provimento só exija diploma de curso superior do ensino ou
habilitução legal equivalente e não estejam abrangidos
peb legislação do Magistério Superior.
III - Diplomacia: os cargos que se destinam a repres_e.hta_ç_i,iõ diplomática.
IV - Magistério: os cargos com atividades de magistério de todos os níveis de ensino~
V- Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial.
VI- Tributação, ArreCadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais.
VI r -Artesanato: os cargos de atividades de natureza
peóimnente, prindpaís ou auxiliares, relacionadas com
o~ ser·iiços de artffice em suas várias modafidades,
VIII - Serviços Auxiliares: os cargos de atividadcs
adminisü ativas em geral, quando não de nível superior.
V -
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IX - Outras atividades de nível superior: os demais
cargos para cojo provimento se exija diploma de curso
superior de ensino ou habilitação legal equivalente.
X - Outras atividades de nível médio: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma ou certifica"do
de conclusão de curso de grau médio ou habilitação
equiv<.~lente.

PurUgrafo único. As atividades relacionadas com
transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência,
objeto de execução indireta, mediante contrato, de acordo com o art. 10, § 7'?, do Decreto-lei n" 200, de 25 dç-fevercfro de 1967.
Art. 49 Outros Grupos, com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior,
poderão sei estabelecidos ou desmembrados daqueles, se
o jUStíficarem aS riecessidades da Administração, mediante atõ -do Poder Executivo.
Art. 59 Cada Grupo terá sua própria escala de nível
a __ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialm!':nte, aos seguintes fatores:
r - importância da atividade para o desenvolvimento
nacional.
I I - complexidade c responsabilidade das atribuições
exercidas; e
I I I - qualificações requeridas para o desempenho das
atribuições.
Parágrafo único. Não haverá correspondência entre
os níveis dos diversos Grupos, para nenhum efeito.
Art. 6~' A ascensão e a pTogressão funcionais obedecerüo a critérios se!etivos, a serem estabelecidos pelo Poder executivo, <Jssociados a um sistema de treinamento e
qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 7~> O Poder Executivo elaborará e expedirá o
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei.
Arl. 8'? A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se levará cm conta preponderantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa,
com base· no Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de
1967;
11 - o est1.1do quantitativo e qualitativo da lotação
dos órgUo.s, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
d..:~.:orrcntes da providência mencionada no item anterior: c
III - a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas,
Art. 9'? A transposição ou transformação dos cargõS, cm decorrência da sistemática prevista nesta lei,
processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e, quando
ocupados, segundO critérios seletivos a serem estabelecidos pUra os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive
atra\'és de trclnamentõ-lnte!Ísivo e obrigatório.
Art. 10. O órgão ceiltral do Sistema de Pessoal expedifà- as- ·normas e instruções necessáríãS e coordenará a
execução do novo Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e
autarquias, dentro das respectivas jurisdições. para aproV<.tçào rilediante decretO.
§ \'? O órgão central do Sistema de Pessoal promover[! as medidis necessárias para que o plano seja mantido permanentemente atualizado.
§ 29 Para a correta e_uniforme implantação do Plano, o órgão central do ·sislema de Pessoal promoverá
gradativa e obrigatoriamente o trein-amento de todos os
scrvidol-es que participarem da tarefa, segundo progiamas a ser_em estab~l~!do~_ co~ esse objetivo.
.. Art. J I. Para_~aS_Segllrar 8. -uilTfôrnlldãde de oi-íeri-tação dos trabalhos de elaboração de orientação e execu_ç~o do Plano de Classificação de Cargos, haverá, em
cada Ministério, órgão integrante da Presidência daRepública ou autarquia, uma Equipe Técnica, de alto nível,
sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a inculn0êi1cia de:
I - determinar quais os Grupos ou respectivos cargos
a serem a.grangidq_s p_ela e.'icata de prioridade a que serefere o art. 8Y desta lCi;
II ~_orientar e supervisionar os levantamentos, bem
como realizar-os estudos e análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
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III- manter com o órgão centra! do Sistema de Pessoal os cantatas necessários para correta elaboração e
implantação do Plano.

-

-

Parágrafo único. Os membros das Equipes, de que
trata este artigo, serUo d~ignados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidê-nciã. da
República- ou de autarquía, devendo a escolha recair cm
servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade técnica, estejam em condições de exprimir os
objetivos do Ministério, do órgàp integrante da Presidência da República ou da autarquia.
Art. !2. O novo Plano de Classificação de CargoS a
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabdecerá, para cada Ministério, órgão integrante da Presidência da República ou autarquia, um número de cargos inferior, em relação a cada
grupo, aos atualmente existente.
Parágrafo único. _A não observância da norma contida neste artigo someilte será permitida:
a) mediante redução equivalente_ em outro grupo, de
modo a não haver aumento de despe.<;as; ou
b) em casos excepcionais, devidamente justificados
perante o órgão central do Sistema de_ Pessoal, se inviá- vel a providência indicativa na alínea anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da
Constituição e em particular,-no se_u art. 97, as formas de
provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta lei, __serão estabelecidas e disciplinadas mediante -normas regulamentares específicas, não se lhes
aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União~ _
Art. 14. O _atual Plano de Clas~ificação -de Cargos
do Serviço Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei
n9 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é
considerado extinto, observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. Ã medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de cada cate-goria, classificados conforme o sistema de que trata este
artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e,
sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, se~
rão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Para efeito do disposto no Art. 108, § 1~', da
Constituição, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no art. 14 e seu paragráfo único,- se-aplicarão à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do
Poder Judiciáríci, doS-Tribunais de Contas da União e do
Distrito Federal, bem como à classificlição dos cargos
dos TCrritórios e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as _disposições em contrãrio".
Bmsília, lO de dezembro de 1970; 1499_da Independência' e 829 da República. - EMILIO G. MtDICI - Alw
Credo Buzaid - Adalberto de Barros Nunes _:_ Orlando
Geisel- Mârio Gibson Barboza- Antônio Delfim Netto
- Mârio David Andreazza- L. F. Cirne Lim8- Jarbas
G. Passaririho - Júlio Barata - Márcio de Souza e
Mello - F. Rocha Lagõa - Marcus Vinicius Pratini de
Moraes - Antônio Dias Leite Júnior - João Paulo dos
Reis Velloso- José CoSta Cavalcanti- Hygino C. Corw
setti.
Às Comissões de Serviço Público Civil e_ de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O Projeto
de Lei da Câmara n9 181, de 1985, que acaba de ser lido,
receberá emendas, perante a primeira Comissão a que
foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinádã.s,
nos termos do art. 141, II, b, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE {Martins Filho)- Sobre a me-sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !9-Secretárló. E lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 434, de 1985
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Rerública para partiCIPir, como Observador Parlamentar,
da Delegação do Bfilsil à Quadragésima SesSão da Organização das Naçõ_~_Unidas, solicito autorização do
Senado pata aceitar a referida missão, nos termos dos
arts. 36, § 29, da Constituição e 44 do Regimento Inter~

no.
Sala das Sessões, em 6 de novembro de 1985.- Ader·
bal Jurema.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- De acordo
com o ait. 44-, § 4~. do Regimento inÚ!rno, O requf:ril!l-5nto lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores. devendo ser submetido à deliberação do Plenári.o
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto no art. 388, inciso II, letra h, do Regimento_ Interno.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesi. requerimentos que serão lidos pelo Sr. I "'-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N•435, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, a1ínea b
dQ Regimento!nterno, pa_ra o Projeto de Lei da Câ!Jlara
n~ 91, de 1985 (n"' 2.04~/_83, na Casa de origem), que pe_r- mi te a tolerância de 5% na pesagem de carga em véiculo
de transportes.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1985. - Hélio
Gueiros - Nivaldo Machado - Moacyr Duarte.

REQUERIMENTO
N• 436, de 1985
Requeremos urgência nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 187, de
1985, pela qual o Senhor Presidente da República solici--ta autorização do Senado para que o Governo do Estado do Pará possa realizar operações de crédito no-valor
de cento e seis bilhões, trinta e cinco milhões, cento e
quarenta mil e quatrocentos cruzeiros, para o fim que
especifica.
Sala das Sessões, em 6 de novembro de 1985.- Hélio
Gueiros - Nivaldo Machado - Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os requerimentos lidos se~:_ào votados após a Ordem do Dia, na
forma do art. 375, inciso II, do Regiri1ento Interno.
Sobre a mesa, redaçôes finais que, nos termos do art.
355~ do Regimento Interno, se não houver objeção do
Plenário, serão lidas pelo Sr. {9-Secretário.

PARECER
N• 919, de 1985
Comissão de Redução
Redação final do Projeto de Resolução n"' 120, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comisstio apresenta a redução final do Projeto de
Rc:-;olução n~' 120, de 1985, que autoriza o Governo do
Estado de Sergipe a elevar cm Cr$977.282.400 (novecento~ c setenta e sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil
e-quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consq[j_dad<!.
Sala. de .Reuniões da. Comissão, 6 de novembro de
1985. - Nivaldo Machado, Presidente- Jorge Kalume,
- Relator - Martins Filho.

ANEXO AO PARECER No 919, DE 1985
final do Projeto de Resolução nQ 120, de

1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter-_
mos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a segujnte
RESOLUÇÃO N'

1976. do Senado Federal, uutorizado a contratar opcraçZío de crédito no valor de Cr$ 977.282.400 (noveccn~
los t.: sclenht c sete_ miihões, duzentos e oiterita e dois mil
e quatrocentos cruzeiros) correspondente a 40.000 Obri~
gações R!!ajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
24.432,06, vigente em janeiro de 1985,junto U Caixa Económica Federal. est,<..~ na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio no Desenvolvimento Social - F AS, destinada
à implantação de postos de saúde na zona rural do Estado, obe_deddas as ·condições admitidas pelo Banco Centml do Brasil, no respectivo processo.
Art. ·2<:> Esta Resoluçilo entra cm vigor na data de
sua publicação.

PARECER
N• 920, de 1985
Comiss1io de Redução
Redação final do Projeto de Resolução n9 121, de
1985.
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apre.'>enta a redaçào final do Projeto de
Re.-.Oiucào n<? 121, de 1985, que autorí.Z"a o Governo do
Estado de Sãó Paulo a elevar em Cr.S 519.044.481.001
{quinhentos e dezeOove bilhões, quarenta e quatro milhões, quatrocentoS e oitenta e um mil e um cruzeiro) o
montante de sua dívida consolidada.
Sala dc_Rc_uni_ões_da Comissão, em 6 de novembro de
1985. - Nivaldo Machado, Presidente -Martins Filho,
Relator --Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N' 920, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução""' 121, de
1985.
Fctço saber _que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

São lidas as seguintes

Reda~ão

Novembro de 1985

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contraw
tai operação de Crédito no Valor de CrS 977.282AOO
(novecentos e setenta e sete mífhOes, duZentos e oiteD.t8.- e dol.s nii.r e QU~ti'ocentO~- Ci'rizeiros).
O Senado Federal resolve:
ArL __]o;> É o Governo do_ Estado de Sergipe, nos termos do art. 2"' da Resolução n9 93, de II de outubro de

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevarem CrS 519.044.481.001 (quinhentos e dezenove
bilhões, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oiw
tenta e um mil e um cruzeiro), O montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal re:.;olve:
Art. 1"' E o Governo do Estado de São Paulo autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros estabele-cidos nos incisos I e III do_artigo 29 da Resolução n<? 62,
de 2g de outubro de 1975, modificada pela de n'?93, de 1 I
de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo
a permitir a contratação de operação de crédito junto ao
Bunco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sodul- BNDES, no valor de CrS 519.044.481.001 (quinh..:ntos e dez:enove bilhões, quarentq. e quatro milhões,
quatrncento~ c oitenta e um mil e um cruzeiro), equivalente a 32.100.000 Obrigações Rcajustâveis do Teso.uro
Nacional-ORTN, vigente cm setembro de 1984, destinada à ..:ontinuação das obras da linha Leste-Oeste do Metró, dentro das dirctrlzcs do Plano Metrorolitano de
Tran~rortes, obed..:cida~ as condições admitidus pt::!o
Ban~,;o Central do Brasil, no respectivo procc...:,so.
Art. zo bla Rcso!uç:Jo entw em vigor na data de·
su:rpublicaçào.

PARECER

N• 921, de 1985
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n<:> 122, de
1985.Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a rednção final do Projeto de
Resolução n9 122, de 1985, que autoriza o Governo do
Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo ex-
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terno no valor· de USI lS,OOO;ooo.oo (quinZe milhões de
dói<Jres americanos).
_
Sala de Reuniões da Comissão, em 6 de novembro de

1985. _-- Nivaldo 1\'lachado, Presidente Martins Filho,
Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 921, DE 1985
Redacào final do Projeto de Resolução
1985

n~'~

122, de

Faço saber que o SeriadO Federal aprovou, nos
termos do arl 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
- - - - , - - - - - - • Presidente, proll!ulgo·a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza o Go\"erno do Est:itdo da Bahia a realizar

operação de _e~présti_mo externo no valor de USS
15,000,000.00 (ijuinié-·lnilhões de dólares americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. }9 1':: o Governo do Estado da Sabia autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de USS 15,000,000.00
(quinze milhões de dólares americano-s) ou o 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 ex"eciiÇão do Plano de
Valorização dos Recursos Hídricos da Bacia do Paraguassu.
Art. 2~> A operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Pode_r Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco-Central do Brasil, nos termos do artigo 1~>, item II, do Decreto n~> 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da Lei-EstadtiaT~3--:?<ri, de 31 de maio de
1979, autorizadora da operação.
Art. 3~> _Esta Resolução entra em vigor na-- data- de
sua publicação ..
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres lidos vão à- publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
Secretário.

Ê lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENT_O
N• 437, 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 n'>' 120,
de 1985, 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 consolidada.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1985.- Loiirival
Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redacão final.
Em discussão a redação fiilal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à prOmulgação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre-a inesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Secretário.

taçào, da redação final do Projeto de Resolução n9 121,
de 1985, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em CrS 519.044.481.001 (quinhentos e dezenove bilhões, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e
oitenta e um mil e um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, __
Sala das Sessões, 6 de novembro de 19&5. - Lourival

Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redução final.
Em discussãq a redação final. (Pausa.)
NUa havendo quem peça a palavra, encerro a discusSão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Seitadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
P projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa. rC~ci_uerimento de dispensa de publicação de redação
fin;,l-1, que será lida pelo Sr. !~>-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte.

REQUERIMENTO
N• 439, de 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaçào final do Projeto de Resolução n'>' 122,
de 1985, quC:_autoriza o Governo do Estado da Bahia a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares america. nos).
Sala das Sessões, em 6 de ri-0\ierribro de 1985.- Senador Lourival Baptista.
- Q SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Aprovado o
requerimento. passa-se à imediata apreCiação da redução final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
0,<> Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do projeto de Lei da
Câmara n~" 66, de 1985 (N'>' 5.204/85, na Casa de
Origem), qüe dispõe sobre a estruturação de cate-

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para ímediata discussão e vo-

gerias funcionais do Grupo-Atividades de apoio
Judiciário dos Quadros das Secretarías dos Tribunais Eleitorais e dá outras providências, tendo
PRECERES FAVO RÃ VEIS, sob Nos 892 e 893,
de 1985, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma-necer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARÁ
N~> 66, de 1985
(N'>' 5.204/85, na Casa de origem)

})ispõe sobre a estruturação de Categorias Funcio~
nais do Grupo-AtiVidãdes de Apoio Judiciário dos
Quadros das S~etarias dos Tribunais Eleitorais e dá
outras providências.
O Congresso Nacional ç!ecreta:
Art. li' As Categorias Funcionais de Auxiliar Judiciário, código AJ~023, Agente de Segurança Judiciária;
códigO AJ-024, Ateridt!:riie Judiciár_io, código AJ-025,
do Grupo~Atividades de Apoio Judiciário dos Quadros
das Secretarias dos Tribunais Eleitorais, a que se referem
os arts. 3~> do Decreto~lei n'>' 1.837, de 23 de d~zembro de
1980, e 2~' da Lei n~> 7.061, de 6 de dezembro de 1982, pas~
s:.Jm a ter as estruturas constantes dos Anexos desta lei.
_ Art. 2<;> As referências acrescidas às Classes Especiais das Categorias a que se refere o artigo ant~rior serão alcançadas pelos ocupantes dos cargos da mesma
Classe, sem aumento de seu número e através de movimentação regulamentar, observados os limites orçamentórios dos Tribunais Eleitorais.
Art. 3~> Aos servidores das Secretarias dos Tribunais
Eleitorais que tenham exercido encargo retribuído por
Gratificação de Representação de Gabinete por 5 (cinco)
anos ininterruptamente, ou por tempo superior, ainda
que intercalado, aplica-se o disposto no art !80 da Lei n.,.
1.71 !, de 28 de outubro de 1952, com a redação que lhe
deu o art. !~>da Lei n'>' 6.732, de 4 de dezembro de 1979; e
no art. 29 desta mesma lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
aos servidores já aposentados que tenham satisfeito suas
condições quando em atividade.
Art. 4'>' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
caçào.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

e

ANEX01
(Art. 19 da Lei n'>"
, de
de
de 198 )
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Categoriªs

a)

Auxiliar
Judiciârío

b)

Agente de Segurança
Judiciâria

Código

Classes

Referências de
Vencimento

AJ-023

Especial
B
A

NM 32 a35
NM28a31
NM24a27

AJ.024

Especial
B
A

NM 28 a 33
NM 21 a27
NM 14a20

AJ-025

I::!.Special
B
A

NM 28a 33
NM21 a27
NM-l4a20

E lido e aprovado o seguinte-

REQUERIMENTO
N• 438, de 1985
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c). Atend~nte

Judiciário
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ANEXO 11
(Art._ I'? da Lei n'?
, de
de
de 198 )
TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS

Categorias

Código

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 124, DE 1985

Oasses

R~fC:rências de

Especial

NM 32 a 35
NM28a31
NM24a27

Vencimento
a)

Auxiliar Judiciário

B
A

b)

Atendente JudiciáriO

AJ-025

,~Peciai-

NM 28 a33
NM 21 a27
NM 14a20

s
A

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'•' 24, de 1984 _(N'l' ?l/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do convênio
zoossanitário- Para a importação e a expóffação de
animais e de produtos de origem animal celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Espanha, e concluído em Madrid, a
12 de abril de 1984, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nYs 855 e
856, de 1985, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Agricultura.
Em dis_cu_ssào. (Pau_s_a,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
pennanecer-sentado_s._ (_Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redaçào.

t. o s_eguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 24, DE 1984
(N9 71/84, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Convênio Zoossanitário 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 Governo da Espanha, e concluído em Madrid, a 12 de abril de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica aprovado o texto do Convênio Zoossanitário para a importação e a exportação de animais e de
produtos de origem animal, celebrado entre o Govern__o
da República Federatiya do Brasil e o Governo da Espanha, e concluído em Madrid, a 12 de abril de 1984,
Art. 29 Este decreto legislativo entra em Vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins-Filho)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nY 123, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
894, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municip~l
de Pimenta Bueno (RO) a elevar em _Cr$
254.822.079 (duzentos e cinqUenta e quatro milhões, oitocentos_ e_ yinte e dois mil, setenta e nove
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n9s 895 e 896, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucioiiit~ !idade e juridicidade; e
-de Municípios, Favorâvel.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redação.
E o seguinte_ o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
NY 123, DE 1985

-AB!!rtz~ a P{!feitur..!!J~1~.ni~!p111_!1~ Pim~nt~__ Bg_e-:
no (RO) a elevar em CrS 254.822.079 (duzentos e
cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois
mil, setenta e nove cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Aft. 19 E a Prefeitura Munícij:Jãl dt! Pim"enta Bueno:
Estado de Rondônia, nos termos do art. 29 da Resolução nq 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a elevar o
montante de sua dívida consolidada interna em Cr$
254.822.079 (duzentos e cinqaenta e quatro milhões, oitocento e vinte e dois mil e setenta e nove cruzeiros), correspondente a 17.429,81 ORTN de Cr$ 14.619,90 vigente em agosto de 1984, 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- FAS, des_tinada à
aquisição de equipamentos para a limpeza urbana e
aproveitamento do lixo do Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processq,
Art. 2<.> Esta resolução entra em vigor na data de sua
p~uhlicação:
- -- --- -·-~
O SR.

PR~SIDENTE

(Martins Filho) -Item 4:

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Resolução nq 124, de 1985 (apresentado pela Comissão.
de Economia como conclusão de_ seu. __ Parecer n9
897, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Jauru, Estado d~ Mato Grosso, a elevar em Cr$
1.085.652.592 (um bilhão, oitenta e _cinco milhões,
seiscentos e cinqaenta e dois mil e quinhentos e noventa e dois cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n'?s 898 e 899, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redação.
É o seguinte

o_

projeto aprovado

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jauru, Estado
de Mato Grosso, a elevar em CrS 1.085.652.592 (um
bilhão, oitenta e cinco milhões, seiscentos e clnqüenta
e .c!ois mil e quinhentos e noventa e dois cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art .. 19 É a Prefeitura Municipal da Jauru, Estado
Mato Grosso, nos termos do art. 2'1 da Resolução n.,.
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a eleva-f o montante de sua dívida consolidada intern.~__ ernÇrS 1..08.5.6,)2.59"2 (um bilhão, oitenta e cinco
milhões, seiscentos e cinqíienta e dois mil e quinhentos e
noventa e dois cruzeiros), correspondente a 44.435,57
ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985, a
,_fim de que possa contratar uma operação de crédito de
igual valor junto à Caixa Económica Federal, destinado
à implantação de galerias de âguas pluviais, meios~ fios e
sarjetas no Municfpio.
Art. 29 Esta resolução entra em yigor na data de sua
publicação,
~de

- O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 5:
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Reso·
lução nY 125, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 900,
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Rio Branco (MT) a elevarem Cr$ 543.197.257 (quinhe_nl9~- e Ql!ª-renta e_ t!ês milhões, cento e nÕventa e
sete mil, duzentos e cinqüenta e sete cruzeiros), o
montante da sua _dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'ls 901 e 902, de 1985, das
Comissões:
~de COnstituiçiio e Justiça, pela con_stitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redaçào.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 125, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco
-(MT) a elevarem Cr$ 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três milhões, cento e noventa e sete mil e duzentos e cinqUenta e sete cruzeiros), o montante da
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
_
AiL'i~-- t:aPrefeitUfa tVlunicípãt de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2.,. da Resolução n~' 93, d~ 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada interna em Cr$ 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três milhões, cento e noventa e sete mil e duzentos e
cinqüentã:e sete cruzeiros), correspondente a 22:232,97
O~TN de Cr.S 24.4_32,06, vigente emjaneir"0/85, a fim de
- que pOssa contratar uma Operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, esta na_ qualidade
d~ ge~tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_ Social-:.....:... f'AS, destiilado à implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo process_o.
··
Art. 2'1 Esta resolução entra em vigor na data de Sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 126, de 1985 (apresentado pela Comissão
de ECOil:cimia como conclusão de seu Parecern~' 903,
·de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Siio José dos Quatros Marcos (MT) a elevarem Cr$
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1.128.299.406 (um bilhão, cento e viiúe e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e
seis cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nlls 904 e 905, de 1985, das
Comissões:
·
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-

dade e juríóicidade; e
-de Munidpios, favorável.
Em discussão. (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 Comissão' de Redação_.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 126, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos
Quatro Marcos (MT), a elevar em CrS
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 dívida consolidada
interna.

O Senado Federal resolve:
Art. li' f:_ a Prefeitura-- Municipal de São José dos
Quatro MarCos, Estado de Mato Grosso, nos termos do
artigo 2~" da Resolução n~' 93, de onze de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida Consolidada interna, em Cr$ l.l28.299A06 (u"rii bilhão, cento e vinte e oítõ_
milhões, duzentos- e noventa e nove mil, quatrocentos e
seis cruzeiros) correspondente a 46.181, IOORTN de CrS
24.432,-06, em valor de janeiro de-1985, a fim de que possa contratar uma operação de crêdito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinado à implantação de galerias de água pluviais, meios-fios e sarjetas Daquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.
Art. 21' Esta resolução entra i::m vigor na: data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Esgotada a
matéria constante da _Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n~" 435, lido no Expediente, de
u~gência para o Projeto de Lei da Câmara n~' 91, de 1985.
Em votação O requerimento:
_ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria:
·
Discussão em turno único-do Projeto de. Lei da
Câmara nY 91, de 1985, n'i' 2.049J83, na Casa de origem, que permite a tolerância de 5% na pesagem de
carga em veículos de transportes, dependendo de
parecer da ComissãO de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Solicito ao nobre Senador Aderbal Jurema o parecer
da Cámissão de Transportes. Comunicações e Obras
Públicas.
O SR. ADERBAL JUREMA (PFL- PE. Para emitir
_
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. senadores:
De iniciativa do ilustre Deputado Denisar ArneirO,
vem a exame desta ComissãO prOjeto" de lei que "permite
a tolerância de 5% (cinco por cento) na pesagem de carga
em veículos de transporte".
Justificando a proposição, seti autOr alega que a necessidade de economizar combustível e reduzír custos opera.cionais no transporte reacendeu antiga discussão entre
transportadores e fabricantes de veículos com as autoridides do transporte rodoviãrio de carga. Os transportadores e fabrícantes'de veículos defendem que os atuais li~
mites de peso por eixo, estabelecidos em 1966, "quando
o mundo sequer sonhava com a crise do petróleo", não
são adequados para os dias de hoje.
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Em- seguida, cita os limites de cargas por eixo e peso
bruto estabelecidos no Brasil pelo Decreto-lei n'i' 49, de
18 de novembro de 1966, e tece crítiCas a maneira_como é
aplicada.
Finalizando a. Justificação, alega que nada mais justo
seria assegurar ao-transportador rodoviário de carga, cm
especial ao transportador profissional, empresa e carre-:
tciro, uma tolerância de 5% nos limites de carga por eixo
e peso bruto total, menor, portanto, do que ê permiti_do
para os ônibus.
A Proposição, composta de 4 (quatro) ar_tigos, estabelece em seu artigo !9 que: "Fica permitida tolerância máxima de 5% (cinco por cento) sobre os limites de peso
oriito total_ e pesq~bruto transm-itido por eixo de veículos
à superfície das v1aS públicas".
Após análise, verifiCa-se que o acréScimo pretendido
no presente projeto é desprezível, tendo em vista os-coeficientes de segurança usados nos cálculos para as pistas
de rolamento e obras de arte; considerando ainda, que o
governo exclui ·os ônibu:;; do cQntrole dç._peso, __ nadayemos que possa obStaculizar a normal tramitação do prow
jeto, razão por que somos., no âmbito desta Comissão,
pela sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer é
favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
_
Discussão do projeto em turnO únicO. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusw
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (PauS-a.)- - ---Aprovado.
A matéria vai à sanção
É o seguinte o projeto aprovado:

OPROJETO DE LEI DA cXMARA
N' 91, DE 1985
(N~"

2.049/83, na Casa de origem)

Permite a tolerância de 5% (cinco por cento) na
pesagem de carga em veículos de transportes.

O _Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica' permitida a tolerância máxima de 5%
(cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total e
pe.~o- hruto transmitido por eixo de veículos à superflcie
·
das vias públicas.
Art. 2~" Somenie poderá haver autuação, por ocasião da pesagem do veículo nas balanças rodoviárias,
_quando o veículo ultrapassar aos limites fixados nesta
lei.
_ Art. 3~> _Esta lei entra em vigor na data_ de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESID~NTE (Mart!ns Filho)-- Passa-se aw
gora à apreciação do requerimento de urgência lido no
Expediente, para a Mensagem n~" 187, de 1985, sob solicitação- do GOverno do Estado do Parâ.
Em votação o requerimento.
Os Ses.. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria que foi despachada às ComissõeS de Economia e
de Constituição e Justiça.
-Solicito ao nobre Sr. Senador Albano Franco que proceda à leitura do Parecer da Comjssão de Economia.

()SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~" 187 de 1985, o Senhor Presidente
da República submete à "deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado do Pará, que objetiva conw
tratar, junto ao Banco do Estado do Pará S.A., a seguin~
te operação de crédito:
"A--.. V."llor: Cr$ 106.03_5.140.400 (corresp-ondente a 4.340.000 UPC de Cr$ 24.432,06, em
janj85);
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B- Prazos:
I - de carência: 2 anos;
2 - de .amortização: 18 anos;

C- Encargos:
I -Juros: 3,5% a.a.._;
2- correção monetária: de acordo com_ a variaç-~o da UPC;
O- Garantia: Fundo de Participação do estado
-- FPE;
.-E- Destinação dos recursos: implantação de
infra-estrutura e construção de equipamentos ·comunitários em corijuntos habitacionais a serem promovidos pela COHAB - PA.

O Conselho Mon_etário Nacional pronuncio_u-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finançaS do
Governo, constatou que a margem de poupança real daquela Entidade, da ordem de Cr$ 221.814.000.000,
mostra-se bastante superior aos dispêndios que a sua
dívida consolidada iot~rnª-apresentará após a efetivação
do empréstimo pretendi_do, e concluiu que a assunção do
compromisso não deverá trazer àquela entidade maiores
pressões na execução orçamentária de seus futuros ew
xercícios.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re-pública (SEPLANfSAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Estado do Pará S.A considera viável técnica, econômica e
financeira.
Assim sendo, concluírilos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguirite:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' _127, DE 1985
Autoriza o Gov~mo do Estado do Pará a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 106.035.140.400
(cento e seis bilhões, trinta e cinco milhões, cento e
quarenta mil ~ quatrocentos cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. 1~> f: o Governo do Estado do Pará, nos termos
do artigo 21' da Resolução n~' 93, de onze de outubro de
mil novecentos e setenta e-Sefs; -do Senado F~deral, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$
106.035. t40.40C)_(cento e Seis _bill;tõ_es, trinta e- cinco milhões, cento e_ quarenta mil e quatrocentos cruzeiros)
correspondente a 4.340.000 UPC de Cri 24.432,06, vigente em janeiroj85, junto ao Banco do Estado do Parâ
S.A., este na qualidade de agente fininceiro do Banco
Nacional de Habitação - BNH, destinada à implan~
taçào de infra~estrutura e construção_ de equipamentos
. comunitários em conjuntos h~bifacionais a: serem promovidos pela COHAB- PA, obedecidaS as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2~> Es_ta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer
da Comissão de EConomia conclui pela apresentação de
Projeto de Resolução n'i' 127, de 1985, que autoriza o Governo do Estado do .Pará a rea,lizar operação de crédito
no valor de Çr$ 106.035.140.400 (cento e seis bilhões,
trinta e cinco milhões cento, quarenta mil e quatrocentos
cruzeiros) para os fins que especifica, dependendo de parecer da Comissão de Constituição e .Justiça.
SoliCito ao nobre Senador Hélio GuC:ircis o Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer:)- Sr. Presidente, SrS. Senadores.
O presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre _a Mensagem n~' 187/85, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do
EstadO do Pará, nos termos do artigo 21' da Resolução n~'
93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis,
do__Senido Federal, a contratar operação de crédito no
valor CrS 106.035.140.400 (cento e seis bilhões, trinta e
cinco milhões, cento e quarenta mil e quatrocentos cruzeiros) correSpondente a 4.340.00.0 UPC_ de Cr$
24.432,06, vigente emjaneirof85, a fitú de que poSsa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto ao
Banco do Estado do Pará S.A., este na qualida-de de a-
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gente financeiro do BNH, destinada à inlplantação de
infra-estrutura e construção de equipamentos comunitários em corijuhtos habitacionais a serem promOvidos
pela COHAB ~ PA.
O pedido foi formulado nos termOS d-0 preceituado no
artigo 2~> da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Fede>
ral, implicando, por conseguinte, a nãO observância dos·
limites fixados no artigo 211 da Resolução n~'62, de 1975,
também desta Casa, haja vista que os recursos a serem
repassados provêm do Banco Naciori"al da Habitação.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada Cemsoante as prescrições legais e regimentais aplic_áveis à espécie, merecendo por ísso, o nosso encaminhamento favorável no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técníca legislativa.

O Sk. PRESIDENTE {Martins Filho) - O Parecer
da Comissão de Co'nstituiÇão e Justiça conclui pela cons.:-

titucionalidade e juridicidade do projeto, Completada a
instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em
turno único.
Em discuss-ão o projeto (Pãusa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus·
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que OiProvam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
__
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que vafser lido pelo
Sr. }'?-Secretário.

:t lido o seguinte.

ANEXO AO PARECER N' 922, DE 1985.
Redação final do Projeto de Resolução n9 127, de
1985.

Faço-sabei' que ó Sefiado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciSO VI, da ConStitUiÇão, e eu,
Presidente, promulgo a seguintê

RESOLUÇÃO N'

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado do Pàrá a contratar
operação de crédito no valor de Cr5 106.035.140.400
(cento e seis bilhões, trinta e cinco milhões, cento e
qq_a,r~_ta m__il_ ~ quatrocentos cruzeiro_~·
O Senado Federal resolve:
Art. Jo;o É o Governo do Estado__ do Pará. nos termos
do an_igo 2" da Resolução n9 93, de 11 de outui)ro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope·façàO OC crédito no valor de Cr$ 106.035.140.400 (cento
e seis bilhões, trinta e cinco milhões, cento e quarenta mjl
e quatroCentos cruzeiros) correspondente a 4.340.000
UPCs. consid~rado o valor nominal da UPC de Cr$
24.432.06 vigt!nte em janeiro de 1985, junto ao Banco do
Esta.clo do ParfL S.A., este na qualidade de agente financeiro do Bancp Nacional da HabitaçãO- BNH, destinada à implantação de infra-estrutura e construção. de
equipamentos comunitários em conjuntos habitacio_nais
'I serem promovidtls pela COHAB- PA, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
reSpectivo processo.
~rt. 2"' - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Novembro de 1985

Solicito ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista o parecer daquele órgão técilico. ·
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS ~ SE_ Para
emitir parecer, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o eminente Senador Aderbal Jurema, designado que
foi pelo senhor Presidente da República para participar,
como Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil
à 40• Sessão" d_a o·rganiz_a_ção das Nações Unidas, solicita
autorlzação do Senado para aceitar a referida missão,
ngs __ termos dos arts. 36, § 2'? da Constituíção, e 44'? do
Regimento Interno.
A designação do eminente Senador Aderbal Jurema
muito honra esta Cas_a, pois temos a certeza de que ele
estará sempre P!~ente às reuniões da ONU, onde, com
o brilho da sua io_teligência, muito irã observar e colher
subsídios naquela reunião, como Observador Parlamentar.

Assim, o nosso parecer ê favorável.

O SR- PRESIDENTE (Martins

Filho)~

Completa-

da a instrução da matéria, passa-se à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, fica concedida a licença
soliCitada.
-O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às

PARECER
N• 922, de 1985
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n'? 127, de
1985-

Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redação final do ProJeto de
Resolução n'? 127, de 1985, que autoriza o Governo do
Estado do Pará a contratar operação de crédito no vaJor
de Cr$ 106.035.140.400 (cento e seis bilhões, trinta e cinco__milhões, cento e quarenta mil e quatrocentos cruzeiros).
Sala de Reuniões da: ComisSão, e_m 6 de Novembro de
1985. - Nivaldo Machado, Presidente- Martins Filho,
Relator - Jorge Kalume.
-

O SR. PRESIDtNTE (Martins Filho) - Em discussão o pal-ec-er. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ão Em votação.
Os Srs. Senador~ que o aprovam queiram permanecer sentados. (Paulo~.)
Aprovado.
---~À-matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTI!: (Martins Filho)- Vai-se passar. agora, à aprectação do requerimento de autoria do
nobre Senador Aderbal Jurema, solicitando autorização
do Senado para particip-ar, comó Observador Parlamentar, na 4Qf Sessão Qa Organização das Nações Unidas,
dependendo de par_ecer da Comissão" de RelaÇões Exteriores.
..

19 horas e 15 minutos, com seguinte.

ORDEM DO DIA
-I~

_ Discussão, em turnÕ- único, da redação final (oferecida pela Corii.issão de Redação em s_eu Parecer n" 860, de
1935), do Projeto de Resolução nt1 99, de 198.5, qeu suspende, por inconstitucionalidade, a execução do ar_t. II
do Decreto-lei Federal n'? 554, de 5 de abril de 1969.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.

( Levanta-.re a se-ssão às 19 horas e 13 minutos.)

Ata da 22011- Sessão, em 6 de novembro de 1985
3~
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EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr_ Martins Filho

ÀS 19 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - -Altevir Leal - Eunice Michiles Fábio Lucena - AlcideS Paio - Gaivão Modesto Odacir Soares - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros Alexandre Costa -Américo de Souza- Alberto Silva
~César Cais- José Lins - Moacyr Duarte- Martins
Filho- Marcondes Gadelha- Milton Cabraf-Aderbal Jurema ~Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Albano Franco- Lourival Baptista- Luiz Viana- João
Calmon - José lgnácio Ferreira - Amaral Peixoto Amaral Furlan - Severo Gomes ~Benedito Ferrei-rã
- Mauro BÓrges - Gastão M üller- Roberto Wypych
- EnÇas Faria ~Alcides Saldanha- Octavio Cardoso.

...

O SR .. PRESIDENTE (Martins Filho)~ A lista de
presença -aCuS_a o comparecimento de 36 Srs. Senadores.
Havendo númào regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos,
-Sobre- a Me_sa, ~equeriment_o -que vai sei lido pelo Sr.
(<?-Secretário.
É lido o SégUinte

O SR. !'RESIDENTE (Martins Filho) ~ O requerimento que acaba de :ier lido será votadO após o Ordem
do Dia, na forma do art. 315, TI, do Regiment()o Interno.
O SR. PRESIDENTE (Martins

REQUERIMENTO
N• 440, de 1985

Filho)~

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Requeremos urgência, -nõs tefutos do art. 371, alínea
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n<? 300, de 1985, de autoria do Seriactor Odacir Soa·~~

res, que dá nova redação ao art. l'? da Lei n'? 5.782, de 6
de ju11 h o de I ~72._
sUJa das sessõe.S~-6· de--novembro de 1985 ..~ Hélio
~ueiros - Moacyr Duarte - Aderbal Jurema.

.

Item 1 :

Discussão, em turno úilico, da Redação Fi-

~ .gal (ofereci_~a pela Comissão de Redação_em
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seu parecer n'i' 860, de 1985), do Projeto de Re-

solução n'i' 99, de 1985, que suspende, por inconstitucionalidade, a execução do Art. li do
Decreto-Lei Federal n~" 554, de 5 de abril de
1969.
Em discussão a redação final. (Pausa.) .
_
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus-são.
_
_
•
Encerrada a discüssào, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redação_final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 99, de

!985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, itein VIl, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE

Jgs~

Assim, consideramos mais apropiiada a expressão
"filiado a partido", de alcance genérico.
O outro passo, deve o artigo 2<?.ser desdobrado, para,
assim, se ater à técnica hoje predominante.
4. Diante do exposto, reconhe_cida a constitucionalidade e juridicidade do Projeto, bem como a regimentalidad_e de que se reveste, propomo-s a sua aprovação, nos
termos da Emenda que subsegue:
·
EMENDA N• I -

Decreto~lei

Federal n"' 554, de 25 de

O Senado Federal resolve:
Artigo único. -~ suspensa, por inconstitucíonatidade., nos termos- da decisão definitiva do Suprerrio Tribu~
na! Federal, proferida em 17 de agosto de 1983, nos 8utos dos Recursos Extraordinários n9s 99.847-7 e
100.045~7, ambos do Estado de Pernambuco, a execução
do art. II do Decreto-lei Federal n"' 554, de 25 de abril
de 1969.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à
apreciação do requerimento de urgência lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n9 300, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado ..
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da
matéria.

''Discussão, em primeiro turno, do ProjetO-deLei do Senado n"' 300, de 1985, de autoria do Senador Odacir Soares, que dá" nova redação ao art. )9
da Lei n9 5.782, de 6 de jun_hP d~ 19?2, dependendo
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.''
Solicito ao nobre Sr. Senador Alberto Sílva, o parecer
da Comissão de Constituição e JUstiça.
O SR. AJ.,BERTO SILVA (PMDB- PI. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Projeto em epígrafe, de autoria do eminente Senador Odacir Soares, objetTva alterar o artigo 19 da Lei n"'
5.782, de 6 de junho de 1972, a fifi). de reduzir para seis
meses o prazo de filiação partidária necessária: à concretização de candidatura às eleições para Governador,
Vice-Governador, Senador e respectivo suplente, Deputado Federal e Deputado- Estadual.
2._ A matéria, de cunho eleitoral, se insere na competência da União (art. 8~. XVII, b) e, por não sofrer restrições dos artigos 57 e 65 da Constituição, admite a iniciativa concorrente do Congresso Nacional, a teor do
art. 43 e 56 da Lei Mai'or, o que assegura a constitucio~
nulidade do Projeto.
-A harmonia com as normas do Direito Positivo consagra sua juridicidade ..
3. No mêrito, pinçamos da justificação Um brevetópi~
co que traduz o acerto da Proposição: ..Seria prematura
impor a definição indivicual por um partido, num quadro partidário ainda indefinidõ. A escolha, definitiva ou
duradoura, de uma agremiação partidária, poderia ser
uma opção pelo desconhecido, pondo em risco a própria
consolidação da Democracia".
Comungamos desse entendimento. razão pela qual
julgamos o Projeto oportuno e conveniente.
Quanto à técnica legislativa, entendemos necessário
fazer pequenos reparos.
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"Art. 19 Nas eleições para Governador, ViceOovernador, Senador e respectivo suplente, Depu~
tado Federal e Deputado Estadual, o candidato deverá ser filiado a partido, na circunscrição em que
concorrer, pelo prazo de 6 (seis) meses-antes da data
das eleições."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na da:ta de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

CCJ

Art. !9 O art. f9 da Lei n"' 5.782, de 6 de junho de
1972, passa a vigorar com a Seguinte- reilação:
"A:tt. !9 Nas eleições para Governador, ViceGoveniador, Senador-e respectivo suplente, Deputado Federal e Deputado Estadual, o candidato deverá ~er filiad9 a partido, na circunscrição- em- que
concorrer, pelo prazo de 6 (seis) meses antes da
data das eleições.
Art. 2"' A preserite Lei entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. )9 Rcvogam-s_e as disposições em contrário".
_E o parecer.

Suspende, por inconstitucionalidade, a execuçllo

do art. 11 do
abril de 1969.
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer
conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto e, no n:térito, favor~_V~I com~a emenda que apresenta,
de n9 I, da Comissão-de Çonstituição e Justiça.
COmpletada a instrução da matéria, passa-se à diScussão do projeto e da emenda, em primeirO turno.
Em votação o projeto, sem prejuízo· da emenda.
Os Srs. Senadoi'es que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
O Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
AProvada.
A matéria vai à ComisSão de Redação, a fim de redigír o vencido Para o segundo turno regimental.
O SR. PRESIDENTE (Martins_EÜho)- Estando a
proposição em regime de urgência, passa-s_e imediatamente à sua apreciação .~m segundo turno.
Discussão em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 300, de 1985, de autoria do Senador
Odacir Soares, que dá nova redação a-o art. !9 da
Lei n9 5.782, de 6 de junho de 1972 (dependendo de
parecer da Comissão de Redação).
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que
vai ser lido pelo Sr. !9-Secretário.

E Iido o seguinte.

PARECER

N• 923, de 1985
Da CÇl_missão çle Redação
Redaçào do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n9 300, de 1985.
Relator: Senador Martins Filho
A Com-issão apresenta a redação do vencido, para o
29 turno reg'imenta[, do Projeto de Lei do Senado n9 300,
de 1985, que dá nova redação ao art. 19 da Lei n9 5.782,
de 6 de junho de 1972.
Sala de Reuniões da Comissão, em 6 de novembro de
1985.- Nivado Machado, Presidente- Martins Filho,
Relator - Jorge Kalume.
. ANEXO AO PARECER N• 923, DE 1985
Redação do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projeto de_ Lei do Senado n9 300, de 1985.

O SR. PRESIDENTE (Mai-tinS Filho)- A comissão
apresenta a redação do vencido, para o s_egundo turno
regimental, do Projeto de Lei do Senado de n"' 300/85,
·que dá nova redação ao art. }9 da Lei n<? 5.782., de 6 de
junho de 1972.
Discussão do projeto em segundo turno.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão em segundo turno, sem_ emendas, n projeto é dado como definitivamente aprovado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai ~ Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento lnt$!rno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 201, de 1985- Complementar, de autoria do Senador Benedito Ferreira e outros Senhores Senadores,
que cria o Estado do Tocantins e dâ outras providências, tendo,
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n's 707 e 709, de
1985, das Comissões:
_....;de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e
de Fillanças; tendo, ainda, pareceres orais, sobre a
Emenda n9 I, de Plenário, 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 ún-ico, do Projeto de Lei da Câina~
ra n9 3, de_l981 (n<? 1.889/76, na Casa de origem), alterando a redação dos arts~}"', 99 e 10 da Lei n9 6.223, de
14 de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização fi~
nanceira e orçamentária da União, pelo Congresso Nacional, e dá o_utras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n' 204 e 205, de
1983, das Comissões:
- de Finanças, e
. . :. _ de- MuriiclpiOs:.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CârD.ara 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 salário nOs dias feriados civis e religiosos, tendo
PARECERES, sob n9s 514 a 516, de 19-84, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes;
-de Finanaças. declarando _que a matéria foge à sua
competência regimental e solicitando que sobre ela seja
ouvida a Comissão de Economia; e
-de Economia, favorável.
4

Dá nova redação ao artigo ]9 da Lei n9 5.782, de 6
de junho de 1972.

O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' O artigo l"'daLein"'5.782,de6dejunhode
1972, passa -a -vigorar com a seguinte i-edação:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 _14, de 1981 (n9 2.977/80, na Casa de origem), que
suprime a alínea b do art. 39 da Lei n"' 3.807, de 26 de
agosto çje 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo

Novembro de1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

4490 - Quinta-feira 7

PARECERES, sob n\'s 26 a-29, de 1984, das Comis-

sões:
-de Legislação Social -

)9

pronunciamento: fa'lor4:.

vel·

f· PARECER FAVORÁVEL, sob n• 452, de 1985, da
COmissão
''-'
- de Legislação Social.

.,.

12-

..:._ 29 ji'ronuõclilmeDto: mantendo seu parecer-anterior;
___.,_de Constituição e Justiça, favorável; e

-de Finanças, contrário, com voto yencido dos Senadores Severo Gomes e Pedro Simon.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<1 9, de 1982 (n" 3.048/80, na Casa de origem), que faculta ao segurado a retificacão do enquacM"amento cor. respondente a seu tempo de filiação ricY1~~ Social, tendo

ª·

PARECERES; sob n"'s 376 e 377, de 1984, das Cámissões:
- d~ Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de n'>' 1-CLS, com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido do Sena·
dor 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 Ângelo RS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 212, de 1982, da
Comissão
- de Educação e Cultura.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 55, _de \982 (n~' 2.631/80, na Casa de origem),
, a~escentando parágrafo 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 Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Helvidio Nunes.

li
Votação, em turno único, d_o Projeto de Leida Câmara nt 22; de 1983 (n~> 5.450/71, na Casa de origem), que
concede anistia a mães de famnia condenadas até 5 (cinco) anos de prisão, tendo
PARECER, sob n~> 398, de 1985, da Comissão_
-de Constituição e Justiça, favorável.

Votação, em torno único, do Projeto dei.ei 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
PAI<,EÇER FAVORÁVEL, sob n• 604, de 1985, da
Comissão
- de Serviço Público Civil •

13
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 50~~àe 198"1 (n\1 2.õ48j79, -na Casa de origerilY, que
dá nova redação _ao § 2"' do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452,
: de lQ de mai'o de 1943, dispondo sobre o fornecimento
de transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 429, de 1982, da
- -- Comissão
- de Legislação Social.
14
Vot'àção, em turno único, do Projeto de Lei da Cil:mara n'l 60, de 1982 (n~> 3.427/80, na Casa de origem), que
dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfe_rma~
gem _e dá outras ptovi_5iências, tendo
- PA-REcERES, sob nl's 444 à447, de 1985, das COriüs~
sões:
-de Constituição e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, favorável, com emenda que"
apresenta n~' 1 - CLS;
' -de Serviço Público Civil, fav-orável, com emend_a_s·
que apresenta de n~'s 2 à 9 - CSPC; e
-de Saúde, favorável ao Projeto e às emendas das
Coinissões de Legislação Social e de Serviço Público Civil.
- ·
·

IS
V-otação: em turno ú~i~. d~ Projeto de -Lei da Câmara n~> 33, de 1985 (n'i' 1.550/83, na Casa de origem), que
.. declara feriado nacional o dia 20 de novembro, jâ celebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela comunidade Afro~brasileira", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 611, de 1985, da
Comissão~

-de Educação e Cultura: ·
16

9
Votação, em turno único, do Projeto de Le;i 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 autô_nomo, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 627 e 628, de
1985, das Comissõ_es~
-De Leglslatào Social; e
- de Finanças.
lO
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 55, de 1984 (n~' 759/83, na Casa de origem), determinando que os depósitos e repasses dos órgãos públicos federais do nordeste sejam feitos no Banco do Nordeste do Brasil S.A. -- BNB, tendo
PARECERES, sob n~>s 611, e 612, de 1984,-dasCo~
missões:
.
- de Economia, contrário; e
-de Finanças, favorável, com emenda que apresenta
de n~> 1-ÇF.

11
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 14, de 1985 Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto__,Iei Q'i' 5 .452, de I~' de maio de
1943, que dispõe sobre a con_cessão das férias anuais remuneradas, tendo

Votação·t~m

turno único, do Projeto ~e Lei da Câmara n~> 106, de 1982 (n~> 4.800/81, na CasJ de origem), que
disciplina as atividades profissionais dos vigias portuãrios, e dâ 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, contrário, com _voto vencido
do Senador J0Sf1--gOácio Ferí-eira: e
·
-de Fin~nças, favo;ável.
17

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senadon~'" 2M, de 1981- Complementar, de aUtoria do Senador Cunha Lima, acrescentando o§ 49 ao art. f~>.da
Lei Complementar n~> l, de 1967, que visa a reduzir, em
- -casos que especifica, o Iinlite míniino pÕptilã.dorial de
que trata o -inciso I do mesmo artigo, tendo
PARECERES, sob n~' 945 e 946, de 1981, 745 e 746,
de 1984, das COmissões:
·
-de Constituição e Justica - 1~> pronundamento,
pela cons!_i_tucional~dade e juridicidade;_ 2~> pronunciamento, faVOiãveJ à imenda de Plenârio; _e
'-de MuniCípios-:...._ 1~> pronunciamento, favol-ável; 2~>
pronunciamento, contrário à Emenda de PlenáriO.
18
Votação, em tunio único 1 do Projeto de Resolução n~'
115, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia

como Conclusão de seu Parecer n~' 80(i,.de 1985), que 8u-t9riza a, Prefeítura Municipal de Uberaba (MG) a elevar
i-êm Cri 100.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta
e oito mil e qu.ptrocentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consõiidada, tendo
PARECERES, sob n~>s BOI e 802, de 1985, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
.,.
-de Municípios, favorável.

19
Votacão, em turno único, do Projeto de Resolução n~''
110, de 1985 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~> 778,
·de 1985), que suspende a execução do art. I~> da Resolução n'~ 13, de4 d~maio de 19a~. na Câmara !los Deputados, na parte em que delibero-à-sustar o processo criminal contra o ex-Deputado Domingo$ Antônio de
Freitas Diniz- Neto. .
1

20

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 423, de
1985, de autoria_do S~oa_d.or Carlos Chiar_elli, Líder do
PFL, requerendo nos tennos..'do art. 371-C, do iegimento interno, urgência para o PrOjeto de Lei da Câmara nQ
124, de 1985 (n9 4.014/84, na Casa de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras
e dá outras providências.
21
Votáção, em primeiro turn8;'do Projeto de Lei do Se-,
nado n~' 173, de 1982, de autoria do Senador Moacyr
Duarte, que altera dispositivo da Lei n~' 6 ..515, de 26 de
dezembro de 1977, po~ibilitando o divórcio entre pes- soa nunca: antes divorciada e outra jâ divorciada antoriorrri~nt~_!.e.ndo

PARECER, sob n~' 766, de 1985, da Comissão
·-de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade
e juriciicidade, nos termos de substi~utivo que oferece,.·
com voto em separado do Senador Nelson Carneiro.
22

Votiçã9, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'J 225, de 1983, de autoria do Senador ~urilo Badaró, que cria e regula a aplicação pela Censura Federal,
ó certificado de liberação restrita e dá outras providências, tendo
PARECERES, Sob n~>s 804 e" 805, de 1985, das Comissões:
- de Constituição e J DStiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável, com emendas
que apresenta de n9s I a 4-CEC, e voto vencido, em separado do Senador Jorge Kalume.

23
(Tramit~ndo

em conjunto co_m o
Projeto de Lei..,do Senado n~> 129, de 1980)
Votação, em primeiro turr.o, do Projeto de Lei do Se-nado n~>_96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magathães,tfue dispõe sobcs.,a· participação dos servidores
nqs órgãoS de direção e "fiscalização das entidades que
menciona, tendo
PARECERES, sob n'S 349, 350 e 355, de 1983, das
Comissões:
- de: Constituição e J DStiça, pela constitucionalidade
<:; juridicidade -e_, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José Lins.
24

(Tramitando em conjunto coro o_
Projeto de Lei do Senado n' 96, de 1980)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do SenadQ_n~>_ J29, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montoro, que assegura a participação dos empregados

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

Novembro de 1985

na direção das empresas públicas e sociedades de econonia mista, tendo
PARECERES, sob n\'8 351 a 355, de 1983, das Comissà!s:

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade
e juidicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislaçio Social, favorável;
-de Serviço Público Civil- I~ pro.nunclamentO: favo~
râvel; 2'<' pronunciamento: pela prejudicialidade, face Pa- ·
rf:cer fa"Yorãvel dado ao Projeto ® Lei do Senado n'~ 96,
de.l980; ~
-de Finanças,. pela prejudicialidade; face Parecer fa
vorável dado ao Projeto _de Lei_ do Senado n"' 96, de
1980, com voto vencido dos Senadores !{aberto Campos
e José Lins.
25
Votação, em primeiro turhó,'ido Projeto de Lei4o Se_nado n"' 336, de 1980, de autoria do Senador PWro Simon, que dispõe so'bre privilégios assegurados às empresas de auditagem de êapital nacional e dã outras providências, tendo
__ _
PARECERES, sob
248 a 250, de !9S3, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de Substitutivo que apresenta;
-de Economia, favorâvel ao Substitutivo da Comissão 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.

n's

O SR. PRESIDENTE {Martins Filho)- Estâ encerrada a sessão.
([.iivanta-se a sessão às 19 horas e 23 minutos.)

,'\TO DA COMISSÃO DIRETORA
DO SENADO FEDERAL
ATO N' 28, DE 1985
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_ d«! de lnf~~mática e Processamento de Dados do Sella:do Federal- FUNDASEN, referente ao primeiro
trimestre de 1985.

Õesiirlaao pelo Ex.celentissimo Senhor Presidente da
Comissão Diretara, Senador José Fragelli, para emitir
parecer sobre a Prestação de Contas do PRODASEN e
do FUNDASEN, relativa ao primeiro tiimestre de
!985, procedi ao exame das contas. oferecidas pelo Senhor DiretOr- Executiv-6,- daquele órgão.

O Senhor Auditor do Senado Federal, ao pro-ceder o
A ComissãO Diretora do Senado Federal, no uso das
exame do processo, sob o prisma de Auditoria de Conatribuições que lhe c.onfere o Regimento Interno, e nos
tas Públicas, entendeu que os demonstrativos oferecidos
termos que lhe confere o Regimento Interno, e nos terretratam a real situação das Cantas do PRODASEN e
mos do_~_arts. 7_,_9, 57f? _512, p~arâgrafo 59, doo Regulamento
do FUNDASEN, sendo, em conseqüência, favorável a
AdministratiVo, aProvado pela Resolução n9 57, de
sua aprova-ção.
1976, e tendo em vista o que dispõem os A tos n9S 18, de
Submetida ao Conselho de Supervisão do PRODA1976, e 9, de 1980, resolve baixar o seguinte atç:
SEN e-exa-minados todos os a tos e fatos da gestão finanArt. {9 Fica aprovada, na conformidade das discriceira
do órgão,- a Prestação de Contas recebeu parecer
minaçêleS dos Quadros 1-A a V-B, anexos, segundã refavorável a sua aprovação.
publicação do Orl;amento Interno do Fundo de InforDiante do_exposto, considerando os elementos oferemática e .Proces~ment.o de ~dos do Senado Federal--cidQs pela Diretoria Executiva do PRODASEN e o teor
FUNDASEN, para o exercício financeiro de 1985:
das Conclusões àPresentadas pelos-diversos órgãos técniArt. 29 - Este ato entra e-m vigor na data de sua publicos que examinaram a matéria, somos de parecer favo,cação.
rável à aprovação da Prestação de Contas do PRODASenado Federal, em 24 de outubro de 1985.- José
SEN e FUNDAS_~N. relativa ao primeiro trimestre de
Fragelli -Guilherme Palmeira- Passos Pôrto- Enéas
1985.
Faria - Alberto Silva - Martins Filho.
,
É o parecer.
PARECER
Sala da Comissão Diretora, 24 de outubro de 1985,Da Comissão Diretora sobre a prestação de conJosé- Fragelli, Presidente - Guilherme Palmeira, Relatas do Centro de Informática e Processamento de
tor - PaBos Pôrto - Enéas Faria - Marcondes Gadelha - Alberto Silva - Martfns Filho.
Dados do Senado Federal- PRODASEN e d~ Fun-
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PORTARIA N' 70, DE 1985
O Diretor-Geral, no uso das atribuições-que lhe confere o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve ctesligar José Pedro de Alcântara,
Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS25, do Quadro Permanente, da função de Chefe do Ser-

viço de Transportes da Subsecretaria de Serviços Gerais,
a p<lrtir de 31 de outubro do corrente ano.
Senado Federal, 5 de novembro de 1985, - Lourival
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.

11

~~·...

do Federal, resolve, designar Vicente Cristina Filho, lnspetor de Segurança Legislativa, Classe ''Especial", Referência NS-16, do Quadro Permanente, para exercer a
função de Chefe do ServiçO de Transportes, a p<irtir de
3 I de outubro do corrente ano.

PORTARIA N• 71, DE 1985
Diretor-_Gera~_no

uso das atribuições que lhe confere p arti_g_o 215 do R.egulamento Administrativo do SenaO

Senado Federal, .S de novembro de 1985.- Lourival
Zagonel dos Santos~ biretor-Geral.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
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ANO XL- N• 147

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 1985

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Eunice Michiles, no.
exercício da Presidência, de acordo com o disposto no§ 1• do art. 50, combinado com o item 30 do art. 52 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 122, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de CrS 977.282.400 (novecentos e setenta e sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros).
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$ 977.282.400 (novecentos e setenta e sete milhões e
oitenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) correspondente a 40.000 Obrigações Reajustãveís do Tesouro Nacional- ORTN,
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto a CàiXa Económica Federal, 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 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 7 de novembro de 1985. - Senadora Eunice Michiles, Presidente, em exercido.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Eunice Michiles, no
exercício da Presidência, de acordo com o disposto no§ 1' do art. 50, combinado com o item ·30 do art. 52 do Regimento !(!terno
do Senado Federal, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 123, DÉ 1985
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
15,000,000.00 (quinze milhões de dólares americanos).
Art. I• É o Governo do Estado da Bahia autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de emprêstimo externo no·valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a Grupo financiador a ser índicado, destinadaa financiar oPrograma de Perfuração de Poços Tubulares e a execução do Plano de Valorização dos Recursos Hídricos da Bac\a do Paraguassu.
Art. 2• A operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo I•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados
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da execução da política económico-financeira ·do Çioverno Federal, e, ainda, as uisppsições da Lei Estadual n• 3.701, de 31 de
·
maio de 1979, autorizadora da operação.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 7 de novembro de 1985. -Senadora Eunice Michiles, Presidente, em exercício.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Eunice Michiles, no
exercício da Presidência, de acordo com o'disposto no§ I• do art. 50, combinado com o item 30 do art. 52 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo a seguinte
·RESOLUÇÃO N• 124, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 519.044.481.001 (quinhentos e dezenove bilhões, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e um cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1• É o Governo do Estado de São Pau\Q__,u;torizll<l.o a elevar, te_mporariamente, os parâmetros estabelecidos nos
incisos I e III do artigo 2• da Resolu.ção n• 62, de 28 de outubro del975, modificada pela de n• 93, de II de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir a contratação de ·operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social- BNDES, no valor de CrS 519.044.481.001 (quinhentos e dezenove bilhões, quarenta e quatro milhões,
quatrocentos e oitenta e um mil e um cruzeiros), equivalente a 32.100.000 Obrigações Reajustãveis do .Tesouro Nacional ORTN, vigente em setembro de 1984, destinada à continuação das obras da linha Leste-Oeste do Metrô, dentro das diretrizés do
Plano Metropolitano de Transporte, 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 7 de novembro de 1985. -Senadora Eunice Michiles, Presidente, em exercício.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Eunice Michiles, no

exercício da Presidência, de acordo com o disposto no§ 1' do art. 50, combinado com o item 30 do art. 52 do Regimento Interno
··
do Senado Federal, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 125, DE 1985
Autoriza o Goveino do Estado do Pará a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 106.035.140.400
(cento e seis bilhões, trinta e cinco milhões, cento e quarenta mil e quatrocentos cruzeiros).

Art. t• É o Governo do Estãdo do Parã, 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$ 106.035.140.400 (cento e seis bilhões, trinta e cinco

--
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milhões, cento e quarenta mil e quatrocentos cruzeiros) correspondente a 4.340.000 UPC, considerado o_valor nominal da UPC
de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto ao Banco do Estado do Pará S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à implantação de infra-estrutura e construção de equipamentos comunitários
em conjuntos habitacionais a serem promovidos pela COHAB- PA, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigorna data de sua publicação.
Senado Federal, em 7 de novembro de 1985. - Senadora Eunice Michiles, Presidente, em exercício.

SUMÁRIO
!~ATA

DA 721• SESSÃO, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1985
!.l-ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados' à Mesa
1.2.2 -

Comunicação

Do Sr. Senador Aderbal Jurema, que se ausentará
do Pais.
1.2.3 ~ DiSCUfSOS do Expediente

SENADOR NIVALDO MACHADO- Editorial
do jornal Corre'io Braziliense de hoje, sob o título
"De novo nos trilhos".
SENADOR JOÃO CALMON'-IÕO ANO$ ·oo
JORNAL Diário de Pernambuco.
SENADOR_SEVERO GOMES- Promessas_ do
PMDB contidas no documento .. Esperançajâ", emi·
tido pela Bancada do Partido em novembro de 1984,
coni relação às linhas de atua_ção desenvolvidas pelo
Governo do Presidente J o_sé Sarney,

1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado _n'1 201/85 - Comple~
mentar, que cria o Estado de Tocantins e dã outras
providências. (Em regime de urgência.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n"' 3/81 (n"' 1.889/76,
Casa de origem)j alterando a redação dos arts. 7'1,
9'1 e lO' da Lei n"' 6.223, de 14 de julho de 1975, que
dispõe sobre a fiscalização finã.n"éeira· e· OrÇãinentãria
da União, pelo Congresso Nacional, e dá outras pro~
vidências. Votaçiio adiada por falta de quorum.
Ha

-Projeto áe Lei d-a Câffiar3-il'~13/81 (n"' 78/79,
na Casa de origem), introduzindo modificações na
Lei n'1605, deS dejaneii-o de_I949, que-diSpõe sobre Orepouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da _Câmara n"' 14/81 (n9'
2.977/80, na Casa de origeffi), -que-Slip-rlme a alfnl::a
ub,. do art. _39 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de
1960- Lei Org-ânica" da PrevidênCia Social. Votã.ção
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Cãiriãfa n9 9 ;g2 (ri9 3:04-8780;na Casa -de orige_m), que faculta ao segurado~a retificação d_o enquadramento correspondente a seu tempo de filiação à PreVidência Social. Votação adiada ·
por falta de quorum.

-Projeto de Lei" -da Cârrlara nQ 10/82- (n"'
4.608/81, na Casa de origem), ciue autOrizã o Poàer
ExecutiVo- ã 'ín'stituir a-Fli .dáção ·universidade dâs
Missões, cOm sede em Saaio Âng~lo ~- _Rs. VotaçiiO
aaiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 55/82. (n9
-2.631/80, na Casa de origem), acrescentando parâ~
grafo ao art. 27 da Lei n_'1 3.274, de 2- de Õutllbro de
1957, qu-e disciplina o regime penitencíário._Votação
adiada por falta de· quorum.
-:- Projeto de Lei da Câmara n"' 22/83 (n"'
5.450/71, na Casa de origem), que concede apistia a
mães de família condenadas até 5 (cinco) anos de prisão. Votação adiada por falta de quorum.
-'Projeto de Lei .da 'câmara n"' .17/84 (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 públi~
co e p~rdido o prazo para continuar contribuindo
como ao.tônorrio. Votação adiada por falta de quo-Projeto de Lei da Câmara n"' 55/84 (n"' 75_9/83,
na Casa de origem), determinando que os depósitos e
repasses dos- órgãOs públicos "federais, do Nordeste
sejam feitos no B_á.hco do Nordeste da· Brasil S/A . .,BNB. Votação adiada por falta de quorum.
-:-Projeto de Lei da __ Câmara lJ"'. 14/85 (Jl9'
2.393/79, na Casa de origem), que altera a redação
_do art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho,
àpTovada pelo Decreto-lei n9' 5.452, de 1'1 de maio de
1943, que dispõe sobre a concessão das fériaS anuaiS
remuneradas. Votação adiada por falta de quorum.
_ ____:PrOjeto d~ Lei da Cânlara nQ 17 f85 {n"'
2.296/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a deresã de me-ctícri, sei-vidOr públiCo, em-prOCeSsOs.judi- .
ciais decorrentes do exercíciO da profissão. V~tação
adiada por falta de quorum.
-Projeto d.e Lei da Câmara n"' 50/81 (n"'
2.048/79, na Cãsa ôe origem}, qUe- dâ rioVa red.:i.ção
ao § 2"' do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 1'1-d!!maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de
transporte para o trabalhador_. Votação adiada por
falta de quorum.
-:- ~P~ojeto de Lei da Câmara_ !19' 60/82 (n9
3.427/80, na Casa de Qrigem), que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto -de Lei da Cãinara -n·.,. 33/85 (Ó"'
1.550/83, na Casa de origem), que declarã feriado nacional o dia 20 ~~novembro, já celebra~o Dia_Nacional da ConsCiênci3 Negrã pela comtinidãde AfroBrasileira._yotação adiada por falta de quorum.

- Projeto- de Lei da Câmara n"' 106/82 (n9'
4.800/81, na Casa de origem), que disciplina as ati vi:.
dades profissionaiS- dos vigias portuários. e dá outraS
providências. Votação adiada. por falta de quorum.
-Projeto de Lei _do_ Senado n'1 244/81Complem~ntar, que acrescenta o§ 4"' ao art. 2\l'_da Lei
Complementar n"' 1, de 1967, que visa a reduzir, em
casos que especifica, o limite míniffio populacional de
que trata o incis-õ I do mesmo artigo. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de ResÕlução n9' 1_15/85. que autoriza a
Prefeitura Munícípã.I de Uberaba (MG) a elevar em
Cr$ 100.988.400, O mOntaTite de sua dívida consofidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 1I0/85, que suspende a
execução do art. 1"' da Resolução n~ 13, de 4 de maio
de 1983, na Câmara dos Deputados, na parte em que
deliberou sustar o processo criminal contra o ex. Deputado D_omingos Antônio de Freitas Diniz Neto.
Votação adiâda por falta de quorum.
~Requerimento n~ 423/85, de autoria do Sr~ Senador Carlos Chiarelli, solicitando urgência para p
Projeto de Lei da Câmara n"'124f85_ (n'14.0I4/84, na
Casa de origem), que proíbe a pesca de cetâceo nas águas jurisdic_iôn-ais brasileíras e dá outras pfovidên..
cias. Votação adiada por falta de quorum.

~-ProjetO de Lei dÕ Senado n9' _1_73/82~ que altera
dispositivO da Lei n~ 6.515, de 26 -de dezembro de
1977, posSibilitando o divórCio-enfre peSsoa nunca
antes divorciada e outra já divorcüida anteriormente.
Votação adiada por·falta dequorum.

-Projeto de Lei do Senado n9' 225/83, que cria e
regula a aplicação pela Cerisura Federal, o certificado de liberação iestrita e dá outras -providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do SenadQ n"' 96/80, que dispõe
sobre a participação dos servidores nos órgãos de direção e fiscalização das entidades--que nleitciona. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei ~o Senado n"' 129/80, que as~egu
ra a particípação·dos empregados na direção das empresas públicas e sociedades de economia mista. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 336/80, que dispõe
sobre privilégios asseglirados às empresas de audita~
gem de capital nacional e dá ou ireis providências, Votação adiada por falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Atuação
de auxiliares do Presidente José Sarney.
SENADOR ALCIIJES SALDANHA - Considerações sobre o discurso do orador que o precedeu na
tribuna.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Telex recebido do Presidente do Banco do Nordeste, com uni-
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cando a redução das taxas de juros e a fixação de taxas privilegiadas para financianlentOs às pequenas
empresas.
1.3..2-- ComuDicaçio da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minUtos, com Ordem do Dia
que designa.

!.4- ENCERRAMENTO
2 -·ATA DA 222• SESSÃO, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1985
2.1- ABERTURA
2.2 2.2.1 -

EXPEDIENTE
Requerimento

2.3 -.ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Resolução n~ I 05/85,
que suspende, por inconstitucionalidade, a execução
do art. 194 da Lei nq 744, de28 de novembro de 1975,
do MunicípiO- de ltápolis, Estado de São Paulo.
Aprovada. A promulgação.
.
2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Projeto de Lei da Câmara n~ I~ 1f85 (nt 6. 702A, na Casa de origcam), em regime de urgência, nos
termos do Requerimento nq 441/85, lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões competentes. À sanção.
-Mensagem nq 72/85, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n~ 442/85, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Res<?lução n~ 128/85, após pareceres ~as comissões cOmpetentes. Ã Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n~
128/85, em regime de urgência. Aprovada. À promulR_
gação.
Comunicação da Presidência

Convocação de sessão ex.traordi~:~ãria a realizar-se
-hoje, às 19 horas e 7 minutos, com Ordem do Dia que
designa.

2.4 -

ENCERRAMENTO

~

3 - ATA .DA 223• SESSÃO, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1985

Discursos do Expediente

"sENADOR HEUO GUE!ROS, como Uder -

Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Parâ,
anulando sentença de Juiz daquele Estado, referente
a-o processo de desapropriação da gleba Aurá, em. .Jl- -vendo o Ministro Nelson Ribeíro e o GOvernador Jáder Barbalho.

SENADOR BENEDITO FERREIRA, como Lider
- Comentãrios sobre o discurso do orador que o antecedeu na tribuna.

3.1 -

ORDEM DO DIA

Projeto de Res_olução_ nt 118/85, que autoriza o
Governo do Estado da Bahia a transferir à CamPa~
nhia Vale do Rio Doce ou à sua empresa controlada,
Florestas Rio Doce S.A., o direito à aquisição da di(erença entre a área efetivamente álienada à Em.
preendimentos Florestais S.A. · - FLONIBRA e o
total da ãrea cuja alienação é autorizada pela Resolução nt 47/75, do Senado Federal. Aprovado. À ComissãO de Redação.

3.3.1 -

Matérias apreciadas após a Ordetit dO Dia

-Projeto dC: Leí da Câmara n~ 178/85, em rC::giinC:
de urgência", nos termos do Requerimento n~ 443/85,
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das ço.
missões cQ_mpetentes. Â sanção.
- Mensagem nq 243 /85; em regime de urgência,
nos ter!JlOS do Requerimento_ nq 444/85, lido no Expediente. Aprovada nos termos do Projeto de Resolução nq 129/85, após pareceres das comissões Competentes. Ã ComissãO de Redação.
- Rcdação final do Projeto de Resolução n~
1~.9/85, apreciado anteriormente. Aprovada. À promulgação.
3.3.2 -

Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hQje, às 19 horas e 33 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

3.4

~ENCERRAMENTO

4 - ATA DA 224• SESSÃO, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1985

3,1- ABERTURA

4.1 -ABERTURA

3.2 -

EXPEDIENTE

4.2- EXPEDIENTE

3.2.1 -

Requerimentos

- Nq 443/85, de autoria dos Srs. Senadores Hélio
Gueiros, Benedito Ferreira e Nivaldo Machado, soli-

-Projeto de Lei da Câmara ~q- 182/85 (nq
6.699/85, na Casa- de ori&em), -que c-oncede isenção
de Imposto sobre Produtos Industrialízad.os - IPI,
na aquisição _de automóveis de passageiros- dá butras providências.

e

4.2.2 - N~ 444/85, de autoria dos Srs. Sen~dores Benedito Ferreira: Hélio Gueiros e Nivaldo Machado, requerendo urgência para a Mensagem n'? 243/85, pela
qual o Senhor Presidente da República :mlicita autorização do Senado pára que o Governo do Estado de
Pernambuco possa realizar operação de crédito no
valor de trezentos e quarenta e um bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões, oitocentos e quinie mil,
quinhentos e oitenta cruzeiros, p'ara o fim que espeCifica.
3.2.2 -

- N~ 441/85, de autoria do Srs. Senadores Hélio
Gueiros e Benedito Ferreir3, solicitandO Ufjêõcíi
para o Projeto de Lei da Câi:hara n~ i8lf85 (nt
6.702/85, na Casa de origem), de inicíatiVa-do Senhor
Presidente da República, que modifica a redação do
parágrafo úniCo do art. lt do Decreto-lei nt 2.249, de"
25-2-85, e dã outras providências.
- Nt 442/85, de autoria dos Srs. Senadores H~lio
Gueiros, Benedito Ferreira e Nivaldo M3Chado, ,0:.
querendo urgência para a Mensagem nq 72/85, pela
qual o Senhor Presidente da República solicita autorização pilra que a Prefeitura Municipã.l de: Natal
(RN), possa realizar operação de crédito no valor de
um bilhão, seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco
cruzeiros, para o fim que espCCifica. ·

2.3.2 -

citando urgência para o Projeto de Lei da Câmara n•
178/85 (n'? 5A63/85, na Casa de origem), de iniciãtiva do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre pessoal admitido em Tabela Temporária nos
Ofícios Judiciais- do DiSti'íto Fi::deral e,dos Territórios.

Noyembro de 1985

4.2.1- Oficio do Sr. 1q..Secretárlo da Câmara dos
Deputados
Em·aminha'ndo à revisão do Senado autógrq{Q dos~
guinte projeto:

Requerimentos

de urgência para o Projeto..d~Lei da
Cãmara n9 179/85 (n~ 6.206/85, na Casa de origem),
que djspõ~. sobre a destinação do produto de arr~
dação da Taxa de Melhoramento dos Portos:
- Nq 446/85, de urgência pa:ra o Projeto 'de [)ecreto Legislativo nq 17f85_(n~ 80/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção destineida a evitar a dupla tributação em lha{(:rl<( de impos~
tos S<?bre a renda entre o Go9erno da R.epú61ica Federativa do Brasil e o Governo do Canadã, OOncluídOi
em Brasília, a 4 de junho de 1984.

-

N~> 445/85,

4.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n" 60, de 1982 (n"
3.427 f80, na Casa de origem}, que dispi:ie Sobre a rc. gulamentação do exercício da enfermag~m e·dã outras providêncías, Aprovado, com emendàs, Á Comissão de Redação.
4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Projeto de Leí da Câmara n~ 179, de 1985, eni regi·
· me de urgência, nos termos do Requerimento p9 445,
de 1985, Hdo no Expediente. Aprovado, a{lóS 'PilrCC;e-L
res das comissões técnicas. À sanção.

Pr~jeto_ de Decreto Legislativo n9 17, de 1985 (ni>
80f85, na Câmara dos Deputados), em regime de urgência, rioS- termos do Requerimento nt M6, lid~ no
Expediente da presente sessão. Aprovado, ilp,Pi-tm.re-.
ceres das comissões competentes. Á ComisSãó de Re-.
_dação.
·
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nq
17/85, em regime de urgênCia. Aprovada. Ã promulgação.
4.3.2 -

Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às i 9- horas e 53 minutOs, com Orderil Qo Dia
que designa.

4.4 -

ENCERRAMENTO

5 - ATA DA 225' SESSÃO, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1985

:u -

ABERTURA

5.2- EXPEDIENTE
:5.2..1 -

Requerimeato

N'? 447/85, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara nt} 149/SS..Complementar, que altera a redação do inciso IV do art. 2q da Lei Complementar nt·
I, de 9 de novembro de 1967, que estabelece os requisitos míi1iino"s-de população e renda pública e·afor·
ma de consulta prévia às populações locais para a
criação de noVos municípios.

5.3 -' ORDEM DO DJA
Projeto de ResoluçàÔ nq 115, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal .de Ub"eraba (MG) a elevar em
Cr$ 100.988.4~ o montante de sua dívida consolida 7
da. Aprovado. A Comissão de Redação.
5..3.1 - Matérias ~reciadas após a Ordem do Dili
Projeto de- Lei da Câmara nt -14-9/85Complementar, em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n9 447, Üdo no Expediente da pre-.
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sente s_essão. Aprovado, com emendas. Ã Corilissão
de Redação.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n\'1
149/8-S_~Complementar, em regirnede urgência. Apro-vada. A Cãmara dos Deputados.
5.3.2

~

Designação da Ordem do Dia da próxima

6 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO

9-

__

10 -

7 =---ATO DO SR. PRIMEIR0-8EêRETÁRIO

3~

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

DOS

Nl' 17, de 1985
II - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

8 - ATAS DE COMISSOES

Ata da

MESA DIRETO RA

Nl' 161, de 1985 (Republicação)

sessão
5.4- ENCERRAMENTO

Sexta-feira 8 4503

221~

Sessão, em 7 de novembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência da Sr'! Eunice Michiles
ÀS 14-HORXS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Eunice Michiles- Alcides Paio Gaivão Modesto- Gabriel Hermes- Hélio GueirosAlexandre Costa - AméricO de_ Souza- Alberto Silva
-José Lins- Moacyr Duarte- Martins Filho- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nivaldo Machado.Albano Franc_o - Lourival Baptista __: Luiz VianaJoão Calmon - Amaral Peixoto ....,.... Severo Goines __,.
· Benedito Ferreira- Roberto W)'pych- Enéas Faria:...._
Alcides Saldanha - Octâvio CaTdoso.
A- SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sess.ão.
Sob a proteção de Deus, 1riidàlnôs !lõSsOS trã.balll"os.
O Sr. J9-Secretário il'â prOceder à leituTã-dO Expedierite.

t

lido o seguinte

crédito no valor de Cr$ 254.822.079 (duzentos e cinqüerita e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois
mil c seÚmta e nove cruzeircrs).
O Senado Federal resolve:
Art. ]'1' i:. a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno,
Estado de Rondônia, nos termos do art. 29 da Resolução
n"' 93, de ll de o"utubro de 1976, do Senado Federa(, autõi'lzudl.! a contratár operação de crédito no valor de Cr$
254.8~2:079 (duzentos e cinqUenta e quatro milhões, OitocentoS c vinte e dois mif setenta e nove cruzeiros) coi-respondente a 17A29,8l ObrigaçõeS ReajuStáveiS-do Te-sOuto N ãcional - O RTN, considerado o valor nominal
da ORTN de Cr$ 14.619,90, vigente em agosto de 1984,
junto à Cãíxii EconõmiCa Federal, esta na qualidade de
gcslor'a do Fundo de Apoio ao· Desenvolvimento Social
- FAS,-destinaCfã à"aquiSíçãO de eQU.ipafneritos·para a
liil1Peza urbana e aproveitamento do lixo do Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
suu publicação.

PARECER
N' 925, ae t9s5 ·

EXPEDIENTE

PARECER
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Ressoluçio o\' 123, de
1985.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação_ final do Projeto de
Resolução n"' 123, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, a elevar
em Cr$ 254.822.079 (duzentos e cinqUenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil e setenta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissãõ, Cm 7 de novembro de
1985. - Nivaldo Machado, Presidente- Jorge Kalume,
Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER No 924, DE 1985

1985.

Relator: Senador Martins Filho
A Com.issão apresenta a redaçào fiilal do Projeto de
Resolução n9 124, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municípal de Jauru, Estado de Mato Grosso, a elevar em
<!rS 1.085.652.5!)2 (um bilhão, oitenta e cinco milhões,
seiscentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e noventa e
dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de novembro dC
1985_.- Nivaldo Machado, Presidente- Martins Fihho,
Relator - Jorge Kalume.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Cons:tituiçào, e é"u,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No__ ~, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pimenta Sueno, Estado de Rondôriia,-a·-cantratar operação de

Relator: Senador Martins Filho
A COmissão aPresenta a redação final do Projeto de
n9 1~5, de 1985, que autoriza _a ~refeitura Municipal de Rio -Brã.rlco , E"siadO de Mato Grosso, a elevar
em Cr$ 543:197.257 (quinhentos·e -quarenta e três milhões., cento e noventa e sete mil, duzentos e cinqUenta e
se~ cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Res_olu~ào

&!la de Reuniões da Comissão, em 7 de novembro de
1985. __:- Nivaldo Machado," Prt8idente - Martins Filho,
Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 926, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução g9 125, de
1985.

ANEXO AO PARECER No 925, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução

nt'

124, de

1985.

Faço saber que o Senado Fedeal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstitU:içãà, e
e1,1,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

Redação final do Projeto de Resolução n9 123, de
1985.

Da COmiSsio de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n9 1:ZS, de

Redaçio final do Projeto de Resoluçilo n\'1 124, de

N• 924, de 1985

PARECER
N• 926, de 1985

1985.

Da Comissio de Redaçio

PARECERES

93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, au,torizudu a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.085.652.592 (um bilhão, oitenta e cinco milhões, selsc.:entos e cinqüenta e dois mil,_ quinhentos e noventa e
Oois cruzeiroS} corresPondente a 44.435.57 Obrigações
Reajustáveis do Tesoufo Nacional- ORTN, considera~
do o vulor nominal da ORTN de CrS 24.432,06, vigente
em janeifo de 1985, junto à Caixa Económica Federal,
esta nu qu<llidade de gestora do Fundo de Apoiou-o· Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação
d'"e galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas no
Município,-obedecidas as condições admitidas pelo Ban~
co Central do Brasil, no respectivo processo.
Arl. 2"' Esta. Resolução entra em vigor na data de
ma publicação.

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de J auru, Estado
de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no
- --"Vàlor de Cr$ 1.085.652.592 (um bilhão, oitenta e cinco mllhões, seiscentos e cinqüenta ~dois mil, quinhentos e nOventa e dois cruzeiros).
- tTSén-aao· FedcfaCreSoivC:-:::~rt. '"'

É ~ Prefeitura Municipal de Jauru, Estado
de Mato Grosso, nos termos do art. 2'>' da Resolução n9

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
• Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco,
Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de CrS 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e cinqüenta e sete cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. !9 É a Prefeitura MUniciPal de Rio Branco, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução" n<? 93, de ll de outubro de 1976, do-Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três mi~
lhões, cento e noventa e_ sete mil, duzentos e cinQUenta e

4504

Scxta-feíra

-~r

sete. crut.ze"i~i:iS) coi-reSp<:Jndentea- -22.232,97 Obrigações
ReajustaveJs do Tesouro Nacional- ORTN, considerado~. val.or nominal d_a ORTN de Cr$ 24.432,(!6, ~igente
em janeiro de 1985, JUnto à Caix;a Econômica Federal
esta na _qualidade ~e gestora do Fundo de Apoio ao De~
senv~JvJ~ento ~0~1al--:- PAS, destinada à implantação
de galerias pluvtaJs, me1os-fios e sarjetas, obedecidas as
condiç~es admitidas pelo Banco Central do Brasil, no

respecttvo processo.
,
A rt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

N• 927, de 1985

Redação

de,- no de"sempenho de missão com que me diSÜi'lguiUO-- · império· AssOciado áe Chateau6riand, período que dura

Scnudo, participar, como observador parlamentar, da

seus: sucessores, a vontude de preservar cuida.d_osamente

Unidas-ONU.
Atenciosas saudações.

a identidade do jornal, mantendo s_ua tinha e preservando suas tra_dlções. A sacada de seu prédio foi o cenãrio
do"holocé.Lusto de Demócrito de Souza Filho na luta heróica contra a ditadura do Estado Novo.
.Em grande parte, por isso mesmo é que o Diário de
Pernambuco se conserva C-9ffiO o mais prestigioso portavoz da região. nordestÍna. ·
O "Dlfirío" manteve seTnpre o -pio"neirisrriQ-..:..--ãJírlal,
foi um dos raríssimos jornais brasileiros a enviar correspondentes para a Guerra do Paraguai- e a colaboração
de grandes nomes. Entre inúmeros outros poderíamos
lembrar Aníbal Fernandes, seu diretor na época em que
o "Diário" alcançou o centenário, o poeta Mauro Mota,
recentemente falecido, e Neemias Gueiros, que iniciou
sua currcira como revisor e, depois, foi consagrado como
jurista de prestígio internacional, e o eminente mestre
"Gifberto Freyre, seu chefe de redução por largos anos.
Hoje, a diretoria encabeçada por Nereu Gusmão Bastos,
um dos mais admiráveis sucessores de Chateaubria_nd no
Condomínio Associado, preserva esses importantes fatore_s_de_ liderança do jornal.
Conduzido por primorosos profissionais como Antônio Camelo, também membro do Condomínio e mestre
do jornalismo, Gludstone de Me!lo, Zenaide Barbosa e
Jocsil Barros, o Diário de Pernambuco chega assim a seus
160 anos. Em mais um claro sinal de que mantém in_te~
gras suas tradições, acabã de convidar Me_stre Gilbe.rto
Freyrc- que já fora o organizador e editor do número
com que comemorou o centenário - da República José
Sarney, que também pertenceu aOs quadros dos Diários
Associados, n_o _Maranhão._ O Presidente fará, n~ dia_ 21
próximo, uma visita ao D~ário de Pernambuco para
cumprimentá-lo pela sua fecunda e fulgurante longevida-

,_

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1985. - Aderbal
Jurema.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- A Presidência ·rrca--Ciibrtte:-- ·
-

Comissão de Redaçào

final do Projeto de Resolução

R' 126,

de

1985.

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISiiO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redaçào final do ProJeto_ d~
Resoluçã:o D9126, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José _d_os Quatro Marcos, Estado de Mato
GrosSo, a elevar en1 CrS 1.128.299.406 (um bilh~o, çen~o
e vinte c oito milhões, duzentos e noventa e nove mll,
quaÚocentos e seis cruzc;iros) .o ~ontante de sua dívida
consolidada.
Sala_d~;: Reuniões d~ Comissão, em 7 de novemb_ro de
1985.- Nivaldo Machado, PresiderÍte ..:._ jorge Kaluníe·,
Relator - Martins Filho.

ANEXO AO PARECER N• n7, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução nO? 126, de
1985.
Faço saber que ·o Senado Fedefat aprovou, nos termos
do a.rt. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de São· José dos
Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 1.128.299.406
(um bilhão, c-ento e vinte e oito milhões, duzentos e
noventlt e nove mil, quatrocentos e seis cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. li' É a PrefeitUra- Municipal de São José dos
Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso, nos termos do
art. 2<:> da Resolução nl' 93, de i I de outubro _de 1976, do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.128.299.406 (urri bilhão, cento e
vinte e oito milhões, duzentos e noventa e nove_mil, quatrocentos e seis cruzeiros) correspondente a 46.181,10
Obrigações Reajustáveis _do Tesouro Nacional ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
24.432,06, vigente em janeiro de 198?,junto à Çaix.a Econômica Fedentl, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Qes.envolvimento Social- FAS. destinada
à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e
sarjetas naquele Município, obedecidas as condições ad-_
mi tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro:..
cesso.
Art. 2<? Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaçãO. -

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) -O expediente lido vai_ à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo _Sr. 19 Secretârio.
É lida a seguinte
Em 7 de novembro de 1985
Senhor

President~

Tenho a honra de comunic"ar a Vossa Excelência que
me ausentarei do P.aí~ a partir de lide novembro, a fin1

até hoje, existiu sempre, por parte do grande Assis e de_

QUãdr-agésínia Sessão da Organização das Nações

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Seriado r Niv;~.ldo_Macha_do, primeiro orador inscrito.
·

PARECER
D~

Novembro de 1985 ·
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A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Concedo

a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB-:- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr' Presidente, Srs. Senadores:
Mais antigo jorJ:!al ~m circulaç-d.o na América Latina e
mais antigo, também, em língua portuguesa, o Diário de
Pernambuco, completa hoje [60 anos de_vida. _fundado
pelo tipógrafo Antonino de Miranda Falcão, que trabalhara antes no jornal de Frei Caneca, o diãrio surgiu
como órgão de serviços, pubHcando pequenos anúncio_s
no Recife de apenas 25 mil habitantes. No decomr desse..<; 160 anos fortaleceu~se, passou a condição_de líder regional e conquistou projeçào nacional.

Embora S~Jrgindo como um jornal de anúncios, o
Diário de Pernambuco rapidamente adquiriu inconfundívc·l personalidade. Abrigava muitos colaboradores, que
freqüentemente preferiam assinar-se com pseudôniinos
gaiatos- corno "o impávido" ou "o trarnbolista", ou,
ainda, "Chico Forca", ··9r. Lombriga" e passou a
dedicaNe ao exame de_questõ~S controversas de carãter
político ou social. Foi assím que Miranda Falcão se tornou o primeiro alvo de um processo por crime de imprensa em tod_o_o-º-- Nm:d_este _ao ser leyado à justiça por
um urtigo que reproduzia acusações feitas ao Ouvidor de
Olinda. Conseguiu, porém, a absolvição.
Passou o D~ário.de Pernambuco por diversos proprietários, nessa fase heróica, até chegar às mãos de Manuel
Figueiroa de Faria, que o dirigiu durante 60 anos. A partir daí, experimentou notável crescimento, tornando-se o
jornal mais completo do Brasil Império. Com moderno
equipamento tipográfico, importado da Europa, tinha
seu perfi! gráfico conhecido em todo o Pais. Rivalizava
com os jornais da Corte e cobria todo o NqrdCfSte, em
uma faixa que ia do rio São Francisco à ilha de Sào Luís,
no Maranhão~ Desde essa época, quandd ivestia, inclusive, em temas regionais, o D!ârio de Pernambuco assumiu
um papel de difusor de novas idéias e novas doutrinas.
ESse papel, aliãs, não foi por ele abandonado até hoje.
Nada menos do que 34 anos antes da abolição da escravatura, já o~Djá_rio de Pernambuco,_enfrental'!d~, diga-se
de passagem, 6 ponto de vista dom"inante na própria região que cobd~.t, abria fogo contra o sistema escravista.
~ Mãis tarde, voltaria _a demonstrar seu fliõneirismó em
outros c.ampqs e em outras ~atalhas. Permaneceu duran~te certô tempo sob o controle do Sen~dor Rosã e·snva.
_q_~e cheg9u a Vice-Presidente da Repúblicª" e, nessa époCilOOntoU Com a colaboração de umjoverq repórter, um
"foca", como se ~iz_.na gíria jornalística·. Era Assis-chateaubriand, que dava seus primeiros passos na imprensa.
Vinte anos depOis, o D~'rio de Pemambaco se incorporaria-~-<>Tmperiõji:ifnalístico, então aindà em sua fase inicial, org.tnizado por Chateaubriaud. CQmo diria naquele
momento o Velho Capitão, ..não se devia considerar esse
gesto uma compra- ou uma venda. porque o .. Diário"
não é algo que se compre" e o comparou à Faculdade de
Direito do Recífe eaci Teatro Santa Isabel. Durante todo
esse período de vinculação do D~ário de Pernambuco ao

de.

Afinal, se _r~peita cuidadosame_nte suas tradições, seu
imenso patrimônio social e cultural amealhado- duramente nessas dezesseis décadas, o D~ário de Pernambuco
não esquece que um dos componentes desse _património
é precisamente o pioneirismo. AtuaUzou~se, portanto,
graficamente, ap~esentando u~ perfil moderno. Assim
como se tornou um dos primeiros jornais brasileiros, 110
anos atrás, a utilizar .os serviços_ de agências noticiosas,
investe hoje na qualidade de seu material informatiyo,
Procurando profissionais competentes; -modernizou a
distribuição e a comerc[alizaçào. TUdo isso explica por.que o- Diário de Pernambuco é, ilão apenas o jornal mais
antigo brasileiro, como também um dos que maior liderança exerce dentro da comunidade a que pertence. Uma
liderança que, sem dúvida. GOntinuarâ, corno sempre,
sua linha ascensional.
Sr~ PresidCnti, Srs. SenadOres, eril homenagem a esta
data de tão transcendental importância, inc<?rporo a este
pronunciamento, a reportagem hoje publicada no Cor~
reio Braziliense sobre os 160, anos do Diário de Pernambuco.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE: ~O_SR.
JOÀ.O CALMON EM SEU DISCU/lSO.

OS 160 ANOS DO DIÁRIO DE PERNAMBUCO

Qu~ndo se feriu o grito da Independência, o Nordeste,
principalmente Pernambuco que, com Paraíba e Alag<Jas, se constituíam num triângulo de interesses c_omuns,
ainda se achava sob os influxos da Revolução de 1817,
em que rolavam inúmeras cabeças de patriotas. todos sa_crificados pelo ideal de emancipação política nacionaL
Já se haviam levantado outros tantos brasileiros em
Ooiana - os famOsos constitucioilalistas da histórica
Convenção Bebcrlbe, que liquidaria o ciclo dos capitães~
Gener.ais, em 1821. Depois do lpiranga, portanto, viria,
·ainda, o Movimento da Confederação do Equador, com
seus cento e sessenta anos completados recentemente, e,
em 1825, é que surgia o Diário de Pernambuco, tão antigo; já se yê, _como a própria alma nacional redin:tida e soberana daqueles distantes anos.
-
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Naquela ocasião é possfvel qué a---nitl8:uém ocorresse
visualizar o pllpel a que se destinaria aquela folha com o
correr dos tempos, lcvando~a a confuqdiNe com {L pró-_
pria história regional nordestina, desde a nossa proclamação de povo livre porque, em verdade, a nossa Independéncia, oficialme-nte, só veio _a ser reconhecida em
Portugal a 15 de novembro de 1825, oito-dias depois da
fundação do Diário de Pernambuco.
Imprimindo, no primeiro número do "Diário" notícias quase somente comercial - acontecimentos mercantis, como vendas, leilões, arrendamentos, aluguéis,e publicando ainda resumidos detalhes economicamente
ligados aos interesses da população, como registras de
nayios esperados e chegados com suas respectivas cargas, notas de furtos, de perdas, de ofertas e desaparecime'nto de escravos, Miranda Falcão não tardou a fazer
de sua folha um instrumento de grande utilidade para os
negociantes recifenses. Do jornal de serviç_o- como seria classificado nos dias atuais- aos poucos foi assegurando de estilo e forma próprià. Integrarydo-s~ lentamente no espírito c nos hábitos das gentes do Recife.
A fase era o jornalismo artesão - qualquer cidadão
podia ter o seu jornal. Ba~tava saber redigir c ter uma tipografia-com a qual contratasse a composição e impressão dos escritos. Nesse tempo, era de assombrar o número de folhas. Com a mesma facilidade c'om que apareciam, facilmente também desapareciam. Títulos e cabeçais de jornal mutiplicavam-se em torno de uma ·varieilade de nomes chistosos, gaiatos, pitorescos e intencionalmente extravagantes. E não -eram menos zombeteiros
os falsos nomes que subscreviam artigos e matériasjornalisticas publictJdas.
As .. Variedades'' e ''Correspondências" inseridas no
"Diário", desse período asslõivam-se "O Abelhudo",
··o Venturoso", "O Bumba-Meu-Boi", "O Caruareense''. "O Matuto", .. 0 Bumba-Papa-Farinha", "O So- ·
nâmbulo", "O.Raivoso", "O Impávido", "0 Pacato",
"O Trambolista", "A Abelha Pernambucana", "O Amigo do Bem Público", ••um que não é Anarquista", "O
Perguntador", .. 0 Económico dos Dinheiros Públicos",
"Um Amigo do Dr. Silva", "O Inimigo dos Ladrões",
todas denominações fictícias que, empenhadas em alongadas discussões, acirravam e esquentavam à medida em
que os doestes e insultos se trocavam e os cogaomes ridícul~s, como "Xico Forca".
"Dr. Lombriga", se distribuíam entre os polemistas.
Embaixo de tal a tom esfera foi que Antônio José de Miranda Falcão alicerçou a popillaridade e o espírito combativo do seu Diário de Pernambuco.
EM I9JI, O JORNAL FOI INCORPORADO
Ã CADEIA "DIÁRIOS ASSOCIADOS"
QUE SE ESPALHAVA POR TODO O BRASIL
A primeira relação do "Diário" além das fronteiras
pernambucanos ocorreu exatamente com assuntos de
preferência paraibana. Reduzidos como foram, naqueles
tempos, os recursos parn uma eletiva e constante colabon:cão focal, as folhas operavam, na maioria d~s vezes,
com a transcrição de jornais de outras localidades, de
outras províncias. Assim, foi porque o "Diário'' transcreveu a Gazeta da Paraíba, que Miranda Falcão foi' vítima do primeiro processo por crime de imprensa no Nordeste. Republicando carta do jornal paraibario em que se
faziam acuSllções ao Ouvidor de Olinda, o fundador do
DP foL levado às.. barras dos tribunais da época.
Defendeu-se e foi absolvido. Talvez por isso.tenha tornado o "Diário" pioneiro taril6~rri na defesa da liberdade
de imprensa.
Uma das mais reSpeitáveis e· nurica demais lembrada, a
figura historicamente tutelar de Miranda Falcão parece
presidir a tudo quunto no Nordeste surgira ou lembre o
"espírito literário dos primeiros homenS de imprensa da
nossa região. Segundo Mestre Luís do Nascimento, historiador emérito de nossa filha, esteve à frente do
"Diário" de 1825 a 183_5, quando passou a enij)rcsa a ou~
tro proprietário: a firma Pinheiro & Faria. Em dez anos
teria empreendido c processo de consolidação, o papel e
a tradição do jornal que fundara e em que acolhera o melhor em talento e dignidade, da intelectualidade do seu
tempo. Depois de uma vida de serviço comprovada pelas
marcas de suas passagens por outras províncias onde viveu e laborou, encerrou sua vida no Rio de Janeiro, com
72 anos, pobre e esquecido, consoante afirmam alguns
escritores que lhe traçaram ligeiras biografias. F:aleceu a
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9 de dezembro de 1870. Em novas mãos o "Diârio" prosseguiu. Agora, quem lhe assumiu o timão, não sendo um
temperamento contestu.tivo como o de seu criador, era,
toda viu, um exemplo de seriedade construtiva, e, talvez,
prO-videnciul para a nova fase histórica em que entraria o
País. Esse homem chamou~se Manuel Figueiroa de Faria. Era o tipo representativo do comerciante sólido do
século XIX, dono de um estilo de vida irrepreensível e de
um comportamento de homem probo da sociedade contemporânea. A começar do primeiro número do
"Diário" sob seu comando, Jogo se nota o r_~mo no~o
·que pretendeu, e na verdade imprimiu, ao já decenârlo
jornal. Tendo atravessada. o período agitado que desemboçou na abdicação de Pedro I em 1831, o "Diário" que
com seu fundador tanto se adestrou para as lutas de
Lransformações politicas que o sêculo exigia ganhou
novo modelo de atuação e mais amplos horizontes para
o imenso destino que o futuro lhes havia reservado em
todo o curso da história da comunicação jornatística no
Nordeste.
No primeiro artig_o de fundo d~ adminlstraÇão-Figueiroa (admi~btração que se prol,ongaria por sessenta
unOs, transTerirido-se de avô para pai e de pai para neto
até fins .d9 século), v~rifica-se cie.pro_nto o _que seria a sua
nova linha de conduta. Na adminis_tração exatamente de
um homem que não escrevia artigos, como o Comenda- dor F-igueiroa,_foi que o "Diário'.'_, no século passado, vi~
vcu sua fase mais áurea. Em 1854, tornou-se o jornal
nlaii completo do Brasil Império, rivalizando com os
-melhores que se editavam na Corte. Dotado de material
tipográfico dos mais ÕÍoder!)OS adquirido na Europa,
nas viágens que seu proprietário fazia de quando em
quai:ido, ofen3Cía -aSpecto gráfico dos mais cativantes, estampando sob seu cabeçalho a representação das armas
·e bandeiras imperiais. Foi uma época de _verdadeiro
fastígio. O historiador Leduar de Assis Rocha, descendente dos Figueiroa, bisneto e biógrafo do segundo proprietário do Diário de Pernambuco, registra até o_ fato de
que o jornal se dava o luxo de uma secção de "Erratas",
em i:Jue córrígia em c<ida edição os erros porventura, saído:-; na edição anterior.
Das margens do São Francisco às do São Luís, o
~'Diário" jamais deixou de estar presente, com secções e
assuntos que não se prendiam à região, às províncias vizinhas, como comi.irlicayam novidades das muitas que
ocottíam pelo mundo. Sua secção de esporte foi introduzida cm 1889, focalizando esportes hípicos. Curtiu, como
se dirá modernamente, os instantes maiores da vida na·
cional, no século XlX, divulgando idéias e inv_entivas estra,ogelraS, noticiando -planos apenas imagiríados, tudo
como Se preparando ou semeando as bases para uma
corripreensào r:iordcstin'a das desCobertas e sucessos da
técnica c du história que os tempos haveriam de oferecer.
Seus colaboradores históricos, os que se situam na fase
de sua implantação e integração na história nordestina,
se estendem desde os nomes de Lopes Gama e Antônio
Pedro de Figueiredo, ao jurista Pedro Autran, a Borges
da Fonseca, c Abreu e Lima, um pernambucano que foi
general do Exército libertador de Simon Bolivar, a Ri~
bciro-Roma, Torres Bandeira, Jerônimo Vilela. Estes fi~
guram entre os que abririam caminho para colaboração
não menos importante como a que o futuro vír"ia a oferecer. Em qualquer lugar, cidade ou capital e incluídos em
seu raio de ação não houve contenda ou dúvida realça~
damente discutível- ou debates de interesse coletivod'e que o Diário de Pernambuco, não participasse: comen~
tando, sugerindo, dando guarida às opiniões cm diver~
gências. Comportando-se- moderadamente em relação à
luta entre conservadores e liberais, que culminou com a
Revolução Pnteira, cm 1848, sua linha de conduta foi
verberar os excessos e extremismos; relatando os aconte~
cimentos, comentando e condenando as exacerbações
caracterizadamente violentas das ações e arruaças jaco~
binas então denominadas de "mata~mata~marinheiros".
MUITO ANTES DA ABOLIÇÃO, O
DIÃRIO' JÁ PEDIA A EXTINÇÃO
IMEDIATA DO TRAFICO DE ESCRAVOS
Trinta e quatro anos antes da definitiva abolição da
escravatura já o "Diário" referi.a-se à escravidão como
um .. odioso e fatal regime". Pedia a extinção imediata
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do tráfico de escravos e tachava a abolição de grande
providência. Durante a Guerra do Paraguai, as proclamações do Governo, como as conclamações para a defesa da Pátria contra a agressão de Solano Lopes, pela voz
'dO "Diário" ganharam os mais distantes recantos do
P<lÍS. Toda uma geração de jovens ardentemente patriótica foi por ele sensjbilizada e motivada. Reflex-o da história e do pensamento das gentes, a trajetória do Diário
de Pernambuco toda ela se alterna na sintonização dos
acontecimentos maiores de nosso Pais. Em todas as campanhas e movimentos políticos do Brasil, do primeiro
como do segundo lmpério,junto com o Nordeste esteve
presente. Foi um sensível porta~voz de vibração cívicaum instrumento, igualmente de conscientização -desde
a Abdicação, a Cabanada, a Praeira, a Maioridade, até a
República, fazendo repercutir a sua influência em todos
os instantes culminantes do pensamento e mobilização
-nacionais.
Participando da construção da nova ordem democrática, prosseguiu cOmbativo e destemeroso. Não em torno
dC homens, mas no afã de ajudar a estruturar as instituições recém-implantadas. Assim, atravessou os anos
tumultuados de 91 a 93, mergulhando o novo século com
as mesmas forças e o mesmo espírito permanentemente
voltados para o engrandecimento do País, através davalorização das suas mensagens e do desempenho de seu
papel como órgão de imprensa de incontestável tradição
e conceito em todo o curso da história brasileira.
E no Recife, em matéria de jornalismo e técnica de imprensa, o velho "Diário" é que leva a palma como inovador. O primeiro <?:ontrato com agência de notícias inter~
nacional foi feito pelo "Diário" em 1973: com as agências .. Havas" e "Americana". Foi o primeiro, entre muitas e outras coisas, na iiltrodução da primeira tinotipo
que renovou a imprensa gráfica no Nordeste; e a primeira oficina de gravura que se montou nestas paragens foi
o velho jornal_ de Miranda Falcão quem primeiro instalou em Pernambuco. Em março de 1901, publicou a seguinte nota: "Tendo de proceder-se a reformas completas, quer no material, quer nos moldes deste:. "Diário"
que passa a nova fase, prevenimos aos nossos leitores e
assinantes que fica suspens_a sua publicação até os primeiros dias de abril p. vindouro, quando o... Diário" reaparecerã reformulado". Realmente, o jornal reapareceu
em abril vinte e cinco dias depois, adquirido que foi pelo
Conselheiro Rosa e Silva, mas entregue à direção do jornalista Arthur Orlando, que, anos mais tarde, viria a
tornar-se uma das grandes projeções intelectuais de Pernambuco, no Rio de Janeiro. Seu novo proprietário era
das mais expressivas figuras na política pernambucana.
Foi Semidor, GoVernador de Pernambuco, vice~
Presidente da República.
Nas mãos do Senador Rosa e Silva o "Diário"' permaneceu onze anos. Os historiadores denominaram essa
fase de "salvacionismo". Ela assinalou, em Pernambuco,
o mais agitado efervescer político - o choque entre
"marretas" - que eram os resistas - e O.$. "dantistas"
-que representavam o antioligarquismo defendido pelo
General Dantas Barreto. Desse tempo, que foram fero~
zes, com assassinatos- o do jornalista Trajano Chacon
--desordens, arruaças,_ intranqOilidade pública, foi o
primeiro empastelamento sofrido pelo Diário de Pernambuco. E dessa época o aparecimento na liça da imprensa
de nomes como o de Assis CJiateaubriand, Anibal Fer~
nandes, Mário Melo, França Pereira. Dirigidos redacionalmente por Arthur Orlando, estes _nâines cresceriam
em inteligência e renome profissional. Chateaubriand,
então _de um obscuro repórter, vindo de Umbuzeiro para
a FaCuldade de Direito do Recife, ascenderia do
"Diário", onde esbirros do "dantismo" o prenderiam no
vestíbulo do jornal, às culminâncias do reco-nhecimento
nacional: depois de organizador da maior cadeia de comunicação da América do Sul, Brilharia no Senado Federal e na corte de Saind James como embaixador brasileiro: Aníbal Fernandes dedicaria toda a sua vida à profissão de homem de imprensa ligado à terra umbi1icalm_ente como professor e escritor póblico, escreveria nas
páginas do "Diário" todo um ciclo _de altivez e dignidade
jornalísticf:! ainda não devidamente abordado pelo biógrafo que sua personalidade de há muito está a exigir;
Milrio Melo não teria destinação inferior à do seu costu-
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meiro antagonista em polémicas históricas pela hnpren~
sa; França Pereira, este foi o resistente doS mals bravos
contra a procelãria "Salvacionista".
EM 1~54,0Df,iRIODEPERNAMBUCO
TORNOU-SE -0 JORNAL MAIS COMPLÉTO DO
BRASIL IMPERIO

Depois das comemorações centenárias até a Revo~
lução de 1930 a marca do ''Diário" não deixou de ascender em responsabilidade, autoridade e conceito jornalístico. Em 193\, quando já se fazia sentir no cei1ário Oadonal a influência, como jornalista e bomem público, de
Assis Chateaubriand os DiáríOS Associados, organizados desde 1924, pelo Velho Capitão, inclinavam-se juntos ao Dr. Carlos lira Filho pela incorporação do jornal
centenário à cadeia de órgãos de comunica-ção que se espalhava e crescia por todo o Território brasileiro. E,
apÓS negociações não muito prolongadas, foi o "Diário"
incorporado à organização que foí criador e inspirador
um dos maiores jornalistas de nossa contemporaneidade.
Quando foi da transferência do "Diário" para a organização .. Associada", escreveu-se que não devia considerar como venda ou compra a incorporação, porque o
"DiáriO" não seria algo que se comprasse. Pensar desse
modo seria imaginar que também se poderia comprar ou
vender a Faculdade de DireitO do Recife, suas glórias e
seus momentos luminosos. Acontece, porém, que quem
melhor acentuou da importância do jornal fundado por
Miranda Falcão com relação à nossa gente e ao nosso
passado foi o Velho Capitão, em 1946. Aludindo ao fato
de ttaver sido procurado, no Rio, para que colocasse o
jornal a serviço de uma determinada pretensão eleitoral
junto ao povo pernambucano e nordestino, respondeu o
engrandecido paraibano de Umbuzeiro; "Vã ao Recife(:;
converse com Barreto de Menezes, Padre João Ribeiro,
Jerónimo de Albuquerque, Felipe Bandeira de Melo e
João Alfredo. Constituem a diretoria armada de poderes
ilimitados do jornaL Somos, apenas, executores voluntários dessas vontades tutelares''. E adiante, estendendo
por implícitas tais prerrogatiViis, a todos os grandes e heróicos vultos do passado de lutas do Nordeste brasileiro,
arrematou: ""Nossos pequenos caetés do Diário põem
nas horas decisiYaS_o_ouvTdõ- no chão e escutam as vozes
do passado. Tudo isso é um pouco da história do Diário
de Pernambuco. São fragmentos de nossa história.
A SRA. PRESIDENT-E (EuniC-e Michilesf- Concedo u palavra ao Senador Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES(PMDB- SP. Pronuncia(lseguinte discurso.) - Sr• Presidenta, Srs. Senadores.
Há exatamente um ano, em novembro de 1984, a totalidade da bancada do partido do movimento democrático brasileiro- que na êpoca era oposicionista -firmouum documento no qual eram lembrados os compromissos que assum1ramos com o povo, ao longo de tantos
anos de luta pela redemocratização do País,
Estávamos às vê:speras da eleição para a Presidência
da República. Na certeza da vitória, os Sen3.dores do
PMDB encaminharam ao candidato Tancredo Neves
uma lista de questões de natureza econômica e social
que, dizia o documento, "precisam ser considerados desde o primeiro momento de Governo, sob pena de desfi-gurar o Partido e semear a desesperança entre aqueles
que acre~ditaram em nossa proposta de mudança".
As questões e'ram sete. e nos permitimos recordá-lis:
19- Revisão da Legislação Salarial para eliminar o
proéesso de compressão do poder aquisitivo dos trabalhadores, dos servidores públicos e da classe média.
Garantia da autonomia e liberdade sindicais e do direito de greve. Paulatilla elevação do salário real pararetirar milhões de trabalhadores de um nível próximo da
miséria. Desestimulo à rotatividade de mão-de-obra,
29- Reprogramação global da dívida externa, em
condições que preservem o povo de sacrifícios insuportáveis e resguardem a soberania nacional. Submeter ao
Congresso todos os atas internacionais -qUe críein obrigações para o País, nos termos da ConStituição.
39- Saneamento financeiro interno, pafa que hajã 3-indispensável redução da taxa de juros. Os ônus do processo não devem recair sobre os menos favorecidos; os

que se beneficiaram com a especulação financeira serão
chamados a sacrifícios propori::foni.is a seus gaôhos.
4~>- Retomada e reordenação do processo de desenvolvimento, de maneira a restaurar o mercado interno
como principal centro dinâmico da economia, com ênfase- par-a as atividadis destinadas a satisfazer as necessidades básicas do povo.
5"- Apoío à livre iriíCiatiVa e fortalecimento das empresas naciOnais, Privilegiando sua crescente participação nos setores decisivos para internação do processo
de d~isões e resguardo .da soberania na,cion_al
69- Política mineral e energética que assegure a utilização dos recursos naturais a serviço do povo brasileiro,
de maneira que deixemos de ser uma Nação fornecedora
de matérias-primas para alimentar os complexos industriais das grandes potências;
79- Adoção imediata das medidas sugeridas pela V
Convenção Nacional do PMDB e que_constituem o programa de emergência de suas diretrizes políticas, cconômícas e sociaís.
Esse documento, intitulado "Esperança-Já", traduz a
nossa vigorosa oposição ao achatamento dos salários, à
recessão industrial, ao desvirtuamento da agricultura, à
especulação financeira, ao endividamento externo e à
-- alienação da soberania nacional".
E concluía dizendo que "nós, do PMDB, consideramos que são estes os primeiros passos para correção das
desigualdades nacionais e para restauração do direito de
decidir sobre o nosso futuro".
Pois bem, Sri' Presidente, o candidato do PMDB - e
du Aliança Democrática - venceu a disputa eleitoral,
mas não conseguiu vencer a fatalidade. Há sete meses a
Chefia do__ Governo é ocupada pelo Senho-r José Sarney,
o substituto legal de Tancredo Neves. E a despeito de todas as atríbuições deste período, agravadas pela lenta
agonia do Presidente eleito+ acreditamos que o PMDB
pode aceitar o desafio de comparar suas promessas reafirmadas em noVembro do ano passado com-as linhas de
atuação do Governo José Sarney..
Êramos contra o achatamento dos salários, e os dirigentes da época ridicularizaram nossas críticas, afirmando que se remunerássemos melhor os trabalhadores a intl::Jção dispararia para 1.000% ao ano. Ora, os salários
reais estão em alta, por força de uma po1itica do Gove,:.
no, e a inflação se mostra declinante. Por duas vezes o
Salário-mínimo foi córfigido acima dos íridices_ iilflacionários, par~ deYolver aos trabalhadores o poder aquisitivo_que lhes fora subtrai do pelos tecnocratas a serviço do
antigo regime. Não foi possível corrigir, em tão curto
prazo. todas as distorções salariais que este Governo encontrou, mas a política seguida até aqui pelo Presidente
José Sarney não deixã margem à dúvida: quaiito ao seu
propósito rio campo da justiça social.
Éramos contra a recessão industrial, e os dirigentes de
antigamente afirmavam que a recessão era medida purgativa, necessária para sanear a economia que depois
voltaria à normalidade.
Pois o rítmo foi inYertido e, graças aos 7 meses de estímulo ao crescimento, o Brasil terá um aumento de PIB
calculado entre 6% e 1%
- Criticávamos a especulação financeira, o endividamento externo e a alienação da soberania nac_ional e todos são testemunhas de que também nestes Pontos a sitUação vai sendo modificada. Os custos do giro da dívida
interna já se reduziram de 1f3, cain-do de 22% p_ara 15%
ao. ano, e deverão cair ainda mais.
~.No tratamento da dívida externa, a dignidade passou
a ser a característica da postura do nosso Governo. Já
não des~mbarcam aqui as álacres missões do Fundo Monetário lnternadonal, para verificar como andã-rri as
cOrlüs brasileiras, porque esse é um assunto- que diz respeito aos brasileiros. Nem os agiotas externos, acostumados à subserviência dos tecnocratas de antes, encontram campo para passear a sua arrogânc~a. ditando condições ao Brasil.
'
Sr~ Presidente e Srs. Senadores.
NO p-rimeiro aniversário do documento .. EsperançaJá" emitido pela Bancada do PMDB no Senado Federal,
não poderíamos deixar de registrar as prof~ndas mud~.tnças oCorridas desde a vitória da Aliança- Democrâti_ca. Parece inequíYoco, quando comparamos a pregação
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de nosso Partido com a ação governamental, que a admiriiStráção está cUnip.ríndo os compromissos assumídos
com a nossa gente..
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V, Ex• um aparte?

O SR: SEVERO GOMES dor

Pois não, nobre Sena-

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senad~r Severo Gomes, o que tem me deixado muito preocupado e pareceme que o PMDB ainda continua insistfndo de qüe apre~
sença do Fundo Monetário Internacional, em acompanhando, em fazendo auditoria, porque esta ê sem dúvida
nenhum e a razão de ser do Fundo Monetário Internacional,- eu não identifico, não consigo, salvo melhor juízo
e dentro das minhas parcas limitações, nunca enxerguei
no Fundo Monetário·lntemacional mais do que um órgão auditor,_que conduz os poupadores internacionais a
confiar. ou não confiar, para a realização de empréstiffi:OS a ~-s~e ou_ ~_quele país. Logq:, não pude nunca entender porque o PMPB sempre entendeu como capitis diminutio, sempre entendeu como uma intervenção, como
uma violência à nossa soberania a auditoria que o Fundo
Monetário Internacional sempre aqui fez, em todas as épocas que tivemos que contratar, renegociar, ou rolar o
nosso endividamento externo. Na realidade, não Yejo,
honestamente não consigo ver- e acho que patriotismo
não é privilégio de ninguém, patriotismo é, 'antes de mais
nada, dever de cada_um de nós- não consigo entender
porque essa verberação, porque até essa espécie de condenação ao Brasil de, como devedor, as mais das_vezes_
inadimplentes, e inadimplência, desgraçadamente, não é
um fenômeno desta época, ela vem desde o Brasil virereinado porque, lamentavelmente, sempre dependemos
das poupanças externas para podermos financiar o nosso
desenYolvimento. Daí por que eu insisto, e agora V. Ex•
no seu discurso, fazendo uma análise correta, realmente
ntío h~ como negar a felicidade com que esse Governo
tem se havido nas suas decisões, e o sucesso que jâ é pai·
p[lvel numa série de aspectos. Mas realmente não entendo porque o PMDB continua, sobretudo atravês da palavra abalisada de V. Ex•, que é um empresário, que é
um homem que jã foi Ministro de Estado duas vezes,
sem favor nenhum da parte dos Presidentes que o escolheram- porque V. Ex• tem mérito e talento para tanto
- mas realmente me deixa perplexo essa insistência c_o_m
que se condena essa auditoria tal qual aqueles que nos
emprestam dinheiro ou emprestam dinheiro para qualquer País do f!1Undo, não abrem mão.?? Realmente não
entendo como se possa emprestar dinheiro, para aquilo
que já se encontra, na maioriá das Yezes, na condição de
inadimplênci:l, sem que se verifique as condições que ele
oferece para, efetivamente, resgatar os débitos anteriores
e os novos débitos que pretende contrair. Essa é realmente _a colo.caçào que de há muiio tinha Yontade de fazer.
Aproveito a oportunidade, com a permissão de V. Ex•,
para que V. Ex~ me ajude a interpretar, se é que realmente, estou equiYocado, confundindo o Fundo Monetário
Internacional como um órgão auditor, e quem sabe V.
E~' possa efetivamente me mostrar que ele é mais do que
isso. Muito obrigado a V. Ex~
O SR. SEVERO GOMES- Nobre Senador e amigo,
creio que n6s toBos podemos fazer juntos uma reflexão a
respeito do Fundo Monetário Internacional. Ele faz uma
auditoria, mas é preciso lembrar que, em contrapartida,
os gra~de:" bancos credor~ só se dispõem a negociar as
suas díYidas, desde que o País devedor t~nha acertado
um determinado compromisso com o Fundo Monetárío
lnternac"ional.
Então, Por aí já se pode verificar q._ nãO só faz auditoria. mas procura estabelecer condições para renegociação da dívida; nenhum banco irá renegociar sem que
o Fundo Monetário tenha estabelecido as condições e
que este País tenha aceito as condições.
Nós passamos aqui muito tempo debatendo, neste Senado, os acordos feitos com o Fundo Monetário Internacional,_quer dizer; quando uln represent8.nte braSileiro
assina uma carta de intenção, um compromisso com o
Fundo Monf:tário Internacional, renunciando a arguição de qualquer razão de natureza ligada à soberania
nacional, com relação a disputas que possam surgir com
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relação à dívida, é evidente _que nós estamos diante de
uma clara negociação com o Fundo, em renúncia da so~
berania nacional.
Se rerlunciamos a foro, aceitamos que o foro seja o de
Nova forque; nós estamos negociando com o Fundo_. O
Fundo não está fazendo auditoria, ele está impondo condições. Quando nós renunciamos a empenhoralidade dos
bens nacionais, estamos renunciando num acordo feito
com o Fundo Monetário Internacional. Acho que tudo
isso. no meu entender- e no dos Srs. Senadores- escapa à simples auditoria do Fundo Monetário Internacional.
Creio que todos aqui não são, nem inais nem menOs,
patriotas; o problema é uma avaliação das forçaS- que
tem o País para poder resistir à pressão externa.
O Sr. BeDedito Ferieira- V. Ex'" permitiria alon8ar-me mais um pouco?

O SR. SEVERO GOME"S-.:.... Coril o maior prazer:
O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador, V. Ex• que
é urn empresário de longa data e de larga experiência, há
de convir que os seus gerentes, os seus diretores da área
financeira, por orientação de empresário bem sucedido
que é V. Ex~~ sem dúvida alguma hão de querer, na hora
de conceder créditos, impor as condições mínimaS de garantias para a certeza do ressarcimento das operações de
crédito realizado. No caso do foro, por exemplO; é evidente que a eleição do foro do país emprestador ou do
país neutro que não seja de um país tomador, ~ não
vejo af a renúncia de soberania. Porque, na realidade, há
que se dar àquele que empresta um mínimo de garantia.
Então, essa história da empenhorabilidade, ora, nós te-mos que assegurar àquele que nos empresta a certeza do
ressarcimento, principalmente, em se tratando de bancos
particulares que são aqueles que tomam o, .. dinheiri~
nho", os pequenos depósitos, faz as pequenas captações
no exterior com a responsabilidade de aplicar este dinheiro, sobretudo de dar segurança àqueles que são seus
depositantes para que eles apliquem com segurança esse
dinheiro. No nosso caso, por exemplo, agora nós esta~
mos emprestando US$ 50 milhões para a Nicarágua,
país. o qual nós sabemos está vivendo um estado de
guerra civil, praticamente. Abrimos uffi crédito deUS$
20 milhões para o Suriname-, e é evidente- parece que é
um empréstimo de governo para governo- qu-e se fosse
um banco do qual, V. Ex' ou eu acionistas, sem dúvida
alguma, nós não iríamos exigTi- dCSses diretores a certeza
de garantia, embora de governo para goVerno, V. Ex•
sabe disso, ele não é dono do dinheiro, ele é o administrador dos recursos gerados pela economia, do esforço
nacional. Na verdade, ele emite dinheiro, mas não fabrica recursos. Até mesmo no caso-de empréstimo de governo para governo, nós que somos contribuintes, e aí no
Brasil lamentavelmente com o nosso sistema tributário
até o pedidor de esmola, o que vive da caridade pública
paga imposto, aquele que compra e que consome paga
imposto com o nosso sistema tríhritário, logo, o governo hã de ter o mfnimo de zelo para com esse dinheiro que
está depositado sob a sua responsabilidade no Tesouro
Nacional, em que ele está contratando emPréstimo. De
maneira que, continuo insistindo: acho que, quando Õ
Fundo Monetário Internadonal estabelece essas exigência<;, ele as faz, inclusive, em razão_ de um estatuto, em
que o Brasil, como sócio fundador, também subscreveu
esse estatuto, essas exigências. E hoje, nós que eStaritos
do lado de fora do balcão, como domadores, mas sem
dúvida nenhuma com um futuro esplendoroso que visualizo para o Brasil, amanhã, nós que,jâ graças a Deus, somos chamados em alguns países aí de los imperialistas
brasilenos e isto me conforta e me gratifica muito, ser pichado de imperialista por alguns paíseS menos favorecidos. Então, na hora em que nós--estivermos dentro do
balcão e passarmos a ser emprestadores, s.em dúvida alguma, nós teremos a ótica que têm hoje aqueles que depositam dinheiro nos bancos internacionais e são, realmente, os que têm nos ajudado a financiar o nosso desenvolvimento. Era só esta a Cjue5f8o. Não vai S.qui nenhuma preocupação em defender o Fundo Monetário
Internacional, se não como um Senador da República,
de um país que também é subscritor dos seus estatutos e
das suas normas de trabalho. Porém, mais ainda, com

essa preocupação que, lamentavelmente, para os menoª
entendidos, para os menos familiarizados com a linguagem parlamentar, podem ser induzidos a que os Governos brasileiros têm sido submissos, alienadores, traidores dos interesses nacionais, quando, na realidade, não
observando as normas do grande órgão editor, que no
caso é o Fundo Monetário Internacional- sabe V. Ex'"
só há um caminho- é o País renunciar desSa espêcie de
fiança implícita, que é de autoria do Fundo Monetário
Internacional, e passar a viver com os seus recursos próprios. Como sabe V. Ex•, isto já aconteceu com o Brasil à
época -de Juscelíno Kubitschek; só que os resultados foram os mais desgraçados possíveis. Tivemos- que lançar
m-ao dãs fiimigeradas operações de SWAP. Aí, sim, foi o
período em que o pobre financiou o rico, foi o cruzeíro a
_financiar_ as indústrias automobilísticas, que depositaram os dólares no Banco do Brasil - naquele tempo na
antiga SUMOC- e cincO anos depois voltaram cOm Os
resultados obtidos c-om a operação de SWAP, com o lucro obtido, já com as indústrias funcionando, pagaram o
cruzeiro aviltado, porque não havia correção monetária,
e receberam os seus dólares de volta. Sabe V~ Ex~' que
teve indústria _automobilística que aqui se implantou,
trazendo mera cambial avalizada. Véjii V, Ex• .que realmente é uma opção difícil para as nossas autoridades
monetárias- as que eu tinha obrigação de defender ontem_e_que hoje estão sob a responsabilidade maior de V.
Ex•. porque homem do Governo- realmente fica difícil, sobre:tudo diante da ?Pinião pública leiga. Na realidade, quando nós, parliullentares, especialmente V. Ext
com toda a sua experiência, com toda a sua tarimba ~
com a enormidade da sua responsabilidade, nos referirmos ao Fundo Monetário Internacional, devemos procurar desmistificar um· pouco essa coisa que- se criou de
que a presença do Fundo Monetário Internacional é, ou
seria, uma capitis diminutio. Mas nada mais é- repito e
eotendo ~do que um auditor que encoraja ou desencoraja os emprestadores de dinheiro a celebrar os contratos
de empréstimos, Muito obrigado a V._ Ext
O .SR. SEVERO GÜMES- Nobr-e Seiiiiaor, entendi;
na sua prática, que pelO m"enos V. EX' já estâ de aco-rdo
que () Fundo Monetãrio não é um simples auditor. Portanto, estã tomando as providências para assegurar os
créditos dos nossos emprestadores. Então, não é uma
simples auditoria e estabelece essas normas a que nos refeffrfios, que mereceiaffi--õ seu comentário.
Gostaria de lembrar que essa argumentação de V. Ex•
de que os emprestadores desejam que o foro seja o da cidade de Nova Iorque, é evidente que, pelas dificuldades
que_ tem, os tet11_Q_TCS de am~nhà litigar np foro brasileiro,
o Contário também seria verdadeiro, quer dizer, eles qUerem litigar no foro da sua cidade, onde exercem as suas
inn.uências pOlitiCas. Portanto, não seria o caso de aceitarmos, lembrando que isso nunca foi aceito no passado:
ou seja, esse é um fato novo. No passado, nós nunca elegemos o foro de New york para discutir as questões do
Estado brasileiro.
O Sr. Benedito Ferreira -Os empréstimos externos
eram de Londres.

O SR. SEVERO GOMES - tamb.ém quando eram
de Londres.
Segunda questão: nunca, em nenhum período da nossa _História, o Brasil as_~jnou uma carta. de intenção _ou
um contrato, dizendo _textualmente que resignava a qualquer tipo de argUição de questões ljgadas à sober~nia nacional numa discussão do débito; quer dizer, num reconhecimento claro, formal. O Brasil renuncia a argtlição
de sua so.~eral}ia em qualquer disputa que possa surgit
com relação a dúvidas nos empréstimos. Também esse é
um acontecimento singular e único na nossa História:,
nobre Senador. Entendo que estamos juntos, vamos trabalhar, vamo-nos juntar para dar a este País um horizonte maior e de mais independência.
Sr~ Presidente, Srs. Senadores, no primeiro aniversário
do <Jocumef!tQ "Esperança Jâ", emitido pela bancada do
PMDB no_ Sen:a~o, não poderíamos dejxar de registrar
as ru:qfundas mudanças ocorridas desde a vítória da
Aliança Democrática. Parece inequívoco, quando compara~os a pregação de nosso partido com a ação governamental, que a administração está cumprindo os com-
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p-romissos assumidos com nossa gente. O PMDB está
sendo fiel ao seu passado, e o povo dá mostras de compreender essa rea!Ídade. Na grande maioria das capitais,
os candidatos do partido são francos favoritos para aS
eleições do próximo dia 15.
Nem todas as mudanças prometidas foram efetivadas,
pois o Governo tem poucos meses, mas continuamos caminhando no sentido de resgatar integralmente a palavra
empenhada pelo PMDB. Prova disso ê a COnstituinte
que em breve será convocada por este Legislativo para
elaboração do novo pacto da sociedade brasileira. Cairão, nessa oportunidade, os últimos resquícios do sistema autoritário, e ó Brasil poderá alinhar-se entre as mais
modernas democracias d'o mundo.
Não poderia concluir, Sr• Presidente, sem uma referência à indentidade de propósitos que existe entre o
PMDB e o Presidente José Sarney. O" Chefe do Governo
,..._ que assinou o·-documentQ "Esperança Já" na condição de Senador do Partido - vem pautanpo sua ação
pelo ideãrio do PMDB, como acabamos de demonstrar.
Ê isso que nos fai solidários com sua honrada administração.
O Sr. João Calmou -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. SEVERO GOMES- Ouço V. Ex•0 Sr. João Calmon- Nobre.Senador Severo Gomes,
permita-me acrescentar um rápido comentário à sua
análise tão objetiv'a, lúcida e brilhante das realizações da
Nova República. V. Ex'" focalizou a queda da taxa de desemprego, que foi destacada pelo Presidente José Sarney
no seu pronunciamento, anteontem, a queda da taxa de
juros, o aumento promissor do crescimento do Produto
Nacional Bruto. A Nova República conseguiu, também,
deter o achatamento salarial, que já estava atingindo
proporções calamitosas. Também, é inegável o início da
queda dos índices de inflação, que alguns arautos de catástrofes já previam que chegariam, dentro de pouco
tempo, a 400 o"u até 500%. Mas eu destacaria, nobre Senador Severo Gomes-, nessã sua análise, um fato da
maior iffiportânci~, Que _é a prioridade que o Gdverno da
Novã República tem dado à área social. Pela primeira
vez na História do nosso Pais, um Governo destina, somente paia ã área do ensino, no setor federal, 38_ trílhões
de cruzeiros em contraste com 5 trilhões de cruzeiroS do
Orçamento do corrente ano. Entretanto, o Governo da
NOva República foi mais longe: está-empenhado num
ambicioso programa, não apenas de ampliação da me-renda escolar, que tende a se transformar na refeição escolar e, para muitas crian9as, na principal refeição
diãrla, mas~também__num programa mais amplo de alimentação de mulheres grávidas, de nutrizes e de crianças
entre O e 4 anos de idade, já que as crianças de 5 a 6 anos
de idade serão beneficiadas pda merenda no Jardim de
infância que vão freqUentar. De maneira que ouso acrescentar esse detalhe à excelente análise que V. Ex.• estâ-fazendo na tarde de hoje das realizações da Nova República, que recebeu uma herança extremamente pesada e que
está realizando uma obra meritória que merece louvor
entusiástico, como o que V. Ex'" está fazendo hoje no plenário do Senado. Muito obrigado a V. Ex•.

O SR. SEVERO GOMES·- Muito obrigado, nobre
Senador. Quero lembrar que a conti-ibuíção trazida por
V. Ex~' enriquece essa visão que procurei apresentar.
Lembro também que no dia seguinte ao discurso do Presidente José Sarney, o reconhecimento do acerto do Governo foi unânime, o que mostra uma elevação da Oposição nesta Casa. Realmente, havia o reconhecimento de
êxitos que poderiam parecer- vamos dizer- frutos de
uma imaginação delirante há lO meses. Se fosse possível
avançar no crescimento da economia, na recuperação salariãl e que a innação caísse, com a queda ·da taxa de juros, a negociação da dívida interna - a queda de um
terço - significa um valor pesadíssimo.
O Sr.João Calmou- Louvemos a dispensa dos trabalhos de auditoria de O. Maria Jul, enviada do FMI, que
já parec~a_ -~e_r gabinete nõ Paiádo do Planalto.

O SR. SEVERO GOMES -

Exatamente.

O Sr. Benedito Ferreira- Se V. Ex• permite, gostaria
de fazer um ligeiro reparo.
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Pois não!

O SR. 8ENEDJTO FERREIRA - O nobre Senador
João Calmon diverge com muita razão.
A SRt- PRESIDENTE (EuniCe Michiles. Fazendo soar
as campainhas.)- O tempo de V. Ex' jã ultrapassa em 1
minuto. Peço que conclua o seu pronunciani.ento.

O Sr. Benedito Ferreira- Serei breve, Sr• Presidente.
O SR. SEVERO GOMES- Devemos ser mais obedientes e disciplinados porque temos uma Presidente,
hoje, nobre- Senador.
O Sr. Benedito Ferreira - Para honra e glória do Senado, estarmos sendo presididos pela nossa querida Senadora Eunice Michiles. Daí, mais uma razão para sermos obedientes. Reab:ne_nte só farei um reparo à mo_dés-

tia que sempre caracteriza ·os grandes h.omen$: o nobrê
Senador João Calmon credfta ao Governo da Nova República, mas seria, sem dúvida alguma pratic~do não só
.pelo eminente Presidente José Sarney, ex.-Senador, que
por ser um homem de Letras, como por qualquer ol!-tro
Presidente da República. Esse crédito ao Ministério da
Educação foi instituídÇJ graças à Emerida João Calmon.
Isto ninguém "tirarâ de S .. Ex•, apesar de ele meSmo, na
sua timidez, na sua humildade de homem verdadeira~
mente grande, fazer esse regiStro. Será profundamente
injusto deix.ar de creditar essa verdade histórica a S, Ex.•
Ninguém vai consegui-lo. Nem mesmo querendo a,lidi-·
car, ninguéni vai poder roubar-lhe essa glória. Esse crédito à educação, à Nação brasileira e às futuras gerações
'que se vão benefiCiai. dessa bênção o devem ao eminente
Senador pelo Espírito Santo, ó nosso ·querido João Calmoo.
O SR, SEVERO GOMES .,- Nobre Senador _\!O!)~to._
Ferreira, endosso as palavras de V. Ex• O Senado iiji~Jio
leconhece _o enorme trabalhq prestado pelo nobre~Seníi
t~or João Calmon. Devo lembrar, no""'entanto, quetO·~:
nadar João Calmon, depois de aprovadã a lei, coqi~P:
va aqui constantemente, disc_qrsava po _S~nado, que :da
parte do E"xecutivo não havia uma palha movida para "o
cúmprimento da lei. J;ste_cumprimento está ocorrendo
agora com o Governo da Aliança Democrática do Presi..
dente José Sarney. · _
Era o que tinha a dizer, Sr. Presideii~e. (M.tJ.Iio bem i)
·COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORE!S:

A.ttevir Leal :-: _Odacir Spa;es ~;.A.f?;sio C!"tav.e; .;_
Cesar Cais - Marcondes .Gadelha - Cid SampaJo JÓsê ignãcio Ferre1ra - Amar~! FiÍrláll _:_ M:~uro âqr~
ges--::. G~stlo ~Mí!IIÚ.~ · •
A SR• PRESIDENTE (Eunice Michi!es)._,.-~ finda
a. Hora d.o Expediente.
'Passa-se à

ORDEM D9 D~A,
Não há qUorum, em plenário, para delibeta_ção.
Em razão .disso1 as matérias da pauta·ãe. 9;óje~ cqnstituida do Projeto de Lei.do Senado n'? 201(85::-:- Coflitple.mentar; Projetas âe Lei da Câmara· n"'s 3;; l3 ~ t4, de
1981; 9, lO e 55, de 1982; 22/83; 17 e 55,de 1~84; 14 e 17,
de 1985; 50/81; 60/82; 33/85; 1Q6f82; Projeto de_Lei do
Senado .n'~ 244/81 - Complem~tar; Proje(M de Resolução n<1s 115/85 e 110/85;· Requerimento n9· 423/85;
Projetas de Lei do Senado n•s 173/82, 225/83,'·96/80,
129(80 e 336j80, em fase de votação, deixam de ser' submetidos a votos •. ficando sua apreciação adiada para a
próxima sessão ordinária.
·
'
A SR' PRESIDENTE (Eunice Michilei,h- Concedo a
palavra ao nobre ·senador Benedito Ferreira.

O SR. BENEDITO EEÍI.REIRA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTIJ(fr;UE À REViSÃO DO
?.t~-t~~~· SERÀ PUB_LifADO ['OSTERIORA SR' PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Con~do a
p~lavra ao nobre ·senador Alcides Saldanb~.
-

O 'sR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Pronuncia o segllintê dísCuiso."Sem rev}sã·o do orador.)Sr• Presidente, Srs. Senadores:
Ouvimos, atentamente, todo o pronunciamento de
ilustre Senador Benedito Ferreira. S. Ex• tem sido coerente, S. Ext-ôCfende os seus pontoS ·de vista à exaustão,
fala seiUidàmente; e diZ claro o que pensa a respeito dos
assuntos, os mais v"ariados; "fa;z incursões que· se tornam
um p·ouco difíceis para o debate, porque passa do campo
político para o campo moral, sai do jurídico _e_ vai direto
ao problema moral.
Ora, Sra. Presidç:nte, todos nós sà.bemos, sem necessi'dade de ha~ermos estudado filosofiá, que o proble"ma da
moral, em relação ·ao problemajuridicó, é de difícil aca·
salamento para uma discussão em bases sólidas. Mas,
analisando o problema básico que S, Ex.' levantou, que
começa desde as novelas da televisão e parte para as
.tômbolas, que e5tariam sendo feitas na Capital Federal,
em b!!neftcfo da Associação de Pais e: Amigos dos Excep. ·cirinaís, nós concordaríamos com S. Ex• em que o
problema moral está atingido,. nãQ._em si, ·pela tômbola,
pela contravenção penal que não seria desejada, mas
algo mais profundo há por trás disso.
_
Há um poeta latino-americano que diz que o dia mais
felfz da sua existência seria"aquele em que, chegandq em
casa, ouvisse dizer que existiam verbas para atender a to·dos que precisavam estudar;__ gue existiam v~rbas_pa~~
atender a todos os deficientes; que existiam verbas para
atender, a todos os necessitados. E que estavam a correr
tômbolas e rifas para se comprarem aviões de guerra e
tanques. Veja que o poeta, em poucas palavras, consegue
tocar no· ·ponto básico de uma .chamada socied.ade de
consumo.
Ifibela-se o Senador Benedito Ferreira, e riã veidade
tudo _que S. Ex• disse é conseqUência imediata, QUase que
_·-permanente da visão social e 9a visão de vida que no$ eil~
vol\1(~ rióS t~âOs. f~. Estado. não 1em verba para atender
aos de_fÍ~~nteS; o ~stado não _tem verba-para -~tell.der tõdos os que Precisam de ensino; o Estado não tem verba
para atender a todos P.S .n~cessitados~ Conseqae~temen
te,_o Estado, que tem que comprar armamentos, que tem
que -se armar não apenas aqui, mas em todo o mundo,
até os dent~;s~ pai:"a evitar a disputa natural de mercados,
g-.aStà o seu ·dinheiro em armas e tem que re·correr às tômbolas, às rifas, à caridade, aos chás das 6 horas da tarde,
para atender àqUeles que ou não fói'am beneficiados ou
não tiveram sorte para atingir o ápice da pirâmide social.
O Sr. Benedito Ferreira (PDS Exf UIJl. aparte?
O SR; ALCID[lS SALDANHA -

GO) -

Permite V.

Ouço V. Ex•

ó Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Alcídes Saldanha, sei como V. Ex~ ê generoso, e a generosidade, às
veZeS, õos a:rtasta, nos tira dos limites da razão. Não vai
nisso qualquer propósito de mag"oar V. Ex• Se. V, Ex~ tiv~_sse acompanhado sobre-tudo .minhas palavras _finais ...

O SR._.ALCIDE;S SALDANHA - Acompanhei todas. EXc~tléla.
O Sr. Benedito Ferreira - Então, não entendo, pois
V. Ex' é um homem brilhante e inteligente. Eu acabei de
citar que o Tesouro estã pagando para a PETROBRÁS
J.R trilhões de cruzeiros ...
"0 SR. ALCIDES SALDANHi\ -

Pois não.
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--dtmC -de c.onsumo, e, conseqUentemente, não tem verbas
par à o essencial, esse essencial tem que ser resolvido pela
rifa, pelos chás das senhoras daqueles que têm mais dinheiro e, atê, às veZes, inretizmente, têm que ser resolvi~
dos pela contravenção penal.
Veja qUe eu'estou começando a mostrar um enfoque,
Ex'.
O Sr. Benedito Ferreira -

Mas é o subsídio, Ex•.

O SR. ALCIDES SALDANHA - V. Ex• é um ho·
mem que ataca a Sociedade de consumo, diuturnamente;
e concordo com isso.

O Sr. Benedito Ferreira- Não há problema em ser
sociedade de consumo, mas na hipocrisia de cortejar
umu minoria de privilegiados em detrimento_da grande
maioria.
O SR. ALCIDES SALDANHA - No entanto, no
momento em que própría democracia começa a se movimentar de uma maneira tímida, incipiente, por algu·
mas reformas, inclusive do enfoque da. sociedade de consumo, V. Ext é um. dos que se assustam, um dos que se
re.b~lam. Qi,w.ndo a democracia começa a falar no
problema de reforma ag"rária, V. Ex• se rebela. com todo
o vjgor da sua voz, desta suajuventud~ que não se acaba,

a

O Sr. Benedito Ferreira -

V. Ex• vai-me permitir a

i modéstia. Desafio V. Ex• comQ desafio as duas Casas do
C·~mgresso, me perdoem os co(egas a írnodéstiç., de que'
aJgU:érri~re-nha trazido aqui uma c.ontri.buição tão subs~
tantiva··pará ·sustentar a· reforma agrária, porque de~
moil.stfel aqui, cóm documentos que entreguen1ãS mãos
do Sérihor· Presidente da ~epú(?tica1 _qu~ os _II\eios para
implantação da reforma agrária nào foram usados por-que ·aonli.iram .9-_urante 20 ano~ nas mãos do INCRA,
que era tributação progressiva do ITR. Levei essa documentação ao Senhor Presidente da República, dando a
Sua Excelência não só ihStrU.r'nental válido para terminar
coni. a especulação fundiária mas, como meios efetivos
de dar, nó minimo, 5% a mais para os municípios, vãle
dizer, um quarto a mais daquilo que eles vêm recebenc~o
atualmente, atr_avês do Imposto Territorial Rural. Desde
que o INCRA cumpra com seu dever, com a lei que está
adormecida desde 1964, Fiz esse trabalho em. noites índormidas. Daí V. Ex~ estar sendo profundamen~e injusto. Sou ye_rdadeiramente, talvez, o maior criadQr d.ec
Goiás, mas não tenho terras ociosas, Ex•.

O SR. ALCIDES SALDANHA--..... Não estou dizendo
que V. Ex• t.em terras ociosas ...

Ó Sr. B~nedit"o Ferreira- Mas V. Ex.• insinuou que eu
.se.ria_ .co_ntra ti". r~forma, pelo contrário,.,
O SR. ALCIDES SALDANHA- Pelo que ouvi de V.
Ex~.

O SR. Benedito Ferreira- Então, V. Ex' me desculpe.
Então, sou profundamente infeliz, porque fui incapaz,
atê aqui, de fazer-me ente.nder por V. Ex•.

O SR. ALCIDES SALDANHA- Se V. Ex• permitir
continuar, verific3.râ que nã'o é tão grave assim o que estou dizendo.
O Sr. Benedito Ferreira - Mas V. Ex• diz que eu me
insurgi contra a reforma agrária,

O. Sr. B~nOOitc Ferreira- ..... para substdidar: álco.ol e
gasolina para 10% da poPufaçào exibir automóveis.

O SR. ALCIDES SALDANHA- Mas Ex•, nos primeiros dias em que o M inistér.io lançou a proposta de
. plano, estava a(jul,· fisicamente,· e ouvi -v.- Exi-. ·-·-··-

O SR. AL.CIDES SALD~NHA ciedade .de consu"mo.

Exato, Ex~ É aso-

0 Sr. Benedido Ferreira - Sii:ri: E de onde vieram as
minhas críticas?

O Sr. Benedito Ferreira- Não vejo por cjue piecisar~
mos nós de outra fonte. Dez trilhões de cruzeiros, convenha V. Ex•, é muito dinheiro ·ê muito mais que qualquer
contravenção que Viéssemos a adotar como fonte de recursos, para amealhar meios de resolver os problemas
dos nossos excepciOnais.

Ó.SR. ALCIDES SALDANHA- ... ouvi V. Ex• tentar pulverizâ-la .. .'
·

~

O SR. ALCID~S SALD~NHA- Exatarilertte, Ex~, é
.em cima do problema da sociedade de consumo, que
Ex~ est(l se referindo, que ~tou dizendo que õ fundo de
todo problema está Iá. Cite[ muito claro- e me referi a
armas, porque o poeta havia citado armas. Mas onde o
Estado tem que fazer desp~as para manter certas coisas,
porque faz parte de toda urna filosofia de vida da sacie-

a v.

O Sr. Benedito Ferreira -

V.

Ex~

não leu ...

O SR. ALCIDES SALDANHA - V. Ex• está chamando o documeÍ1to de des"onesto, o que era uma pro~
posta para começar a discutir o plano ...
O Sr. Benedito Ferreira- Não. V. Ex' é um jurista~.
um homem sério, mas V. Ex• como jâ demonstrei, por
fu.lta de. tempo, não tinha lido o programa. Daí por que O
que eu apontava - e a prova estava conosco - é que
aquela proposta inViabilizaria, somente iria tumultuar,
nào iria realizar.
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O SR. ALCIDES SALDANHA ---Pois não.

O Sr. Benedito Ferreira - ... porque, na realidade,
sabe V. Ex• que temos dois tipos de incendiários: o incendiário de esquerda e o de direita, que são aqueles que
núo querem a solução dos problem1:1s e sim as bandeiras
para agitá-los. E eu, que sou um homem que realmente
vive da terra, que tenho algo mais do que o seu valor
intrinsico, o seu valor_ monetário, porque sou daqueles
que têm irrigado a terra até com o sangue dos familiares,
atê com os cadáveres do filho e irmão que fáram comigo
para aquela região e lá estão plantados, fertilizando
aquela terra. Voltaram ao pó daquela terra onde pratico
as minhas atividades econômicas: Daí por que enxergo
na terra algo mais do qUe seu miserável valor pecuniário.
Mas, em razão disso, talvez, por defender aqueles que fazem o bom uso da terra é que criei alguns desafetos. V.
Ex~ pode estar certo de que a minha posiÇão parece um
tanto quanto paradoxal, mas o decreto que desapropriou
as terras da regíãõ da rodoVIa Transamazonica foi provocado por mim. Só que, lamentavelmente, o Presidente
Médici, à-êpoca, por inadvertência, por falta de uma assessoria melhor, desapropriou as terras devolutas, quando aquilo que preconizávamos e defendíamos, consta da
própria minuta do projeto que levamos a Sua Excelência
~ êpoca, a desapropriação das t~rras sub judice, das terras cujas ações discriminatórias não tivessem obedecido
os ritos da lei, porque objetos de grilagem. Sabe V. Ex•,
que, depois do Paraná, o Estado mais infelícitad6 pela
grilagem é o Estado do GOiás,-; sabe v.~Ei' que o griteira só comparece depois das terras valorizadas pelas
obras públicas e ocupadas pelos pioneiros que as melhoram, que amansam a malária, 3.bfcm os primeiros caminhos. Aí, sim, é que o maldito do grileiro aparece. Mas,
infelizmente, o Presidente Emílio Médici, mal assessorado, repito, baixou um decr'eto que acabou prejudicando
sobremaneira o meu Estado, porque desapropriou 100
quilómetros ao longo da Belém~Brasílla e, o que foi pior,
não resolveu o problema das terras griladas, porque su~
judice elas estavam e continuam até hoje. Sabe V. Ex•
como militante, eu sou mero aventureiro· na área das
Ciências 'Jurídicas, não chegaria a ser um rábula, mas
sabe V. Ex~ que depois da ação conte.stada por experts da
grllagem, juízes, normalmente, po nosso interior, iniciantes da judicatura, aceitavam c~mo t!tulo de domfnio,
como título filiado, como título válidÕ, em desobedíên~
cia, sem dúvida alguma, a todos os preceitos legais, aceitavam o chamado registro paroquial como título de ·
domínio, aceitavam a contestação da açào e aí, sabe V.
Ex•, ela cai no rito ordinárío.E o nossO-a"ntigo Código de
Processo determinav·a que, caída a açào no rito ordinário, a citação dos pseudoscondôminos seria pessoal.
Ora, se são pseudos e residentes em países até inacessíveis a uma rogatória, nunca seiíam citados, comó nunca
o foram. E essas terras continuam sub judiCe~-Erlt1iõ,- veja
V. Ex~ que a minha preocupação em entregar a terra àquele que a ocupa, àquele que a te?rna produtiva ê muito
antiga, é anterior à minha vinda para a Cârriara dos- Deputados, porque, desde_ que desci para aquela região,
passei a viver isso na própria --carne,- vendo meus vizinhos, vendo aqueles homens erodidos pela malária, sofridos pelo pium da região da Mata do Lontra, sendo desalojâdos pelos cõamados fazendeir<?s de:> asfalto. E por
juizes que, a maioria das vezes iniciâ.ntes, como já disse,
não por má fé, mas lamentavelmente despreparados,
aceitavam a contestação daação discrimiriatõria proposta pelo Estado, para acabar com a grilagem das terras
públicas e particulares. E sabe V. Ex• muito bem que a
partir de 1695 - desculpe-me se estou alongando meu
aparte - não tivemos mais no Brasil nenhuma concessão _d~ carta de Sesmarias que não estivesse sujeita- ao
foro da Coroa e da contribuição da Ordem do Cristo.
Logo, não se dava o domínio pleno. Isso quem diz é o
emérito conterrâneO áe V. Exf, o nionumental professor
Cirne Lima, naquela sua pequena mas gigantesca obra.
O SR. ALCIDES SALDANHA- V~a oem V. Ex•
que estamos entrando no terreno. jurídico, quando eu
apenas disse a V. Ex• que presenciei neste Plenário o temor de V. Ex• face ao pla-no apresentado pelo Ministério
da Reforma Agrária ... _
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O Sr. Benedito Ferreira - Estou realmente me alongando muito, mas é exatamente para, de uma vez por todas, deixar diante de V. Ex~ a minha posição, o meu
comportamento nesta Casa e na Câmara dos Deputados,
que foi, invariavelmente, em favor de que a terra deva es~
tar ...
O SR. ALCIDES SALDANHA- Não de quem a tra~
balha.

O Sr. Benedito Ferreira-... mesmo de graça. Porque
eu acho que, afinal de contas, o dono da terra, o eterno
dono é o Estado. Porque sabe V. Ex~que tudo o que pro~
duzimos, na terra, gera Íributos ao Erário.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Não vá parã isso,
que começa a ficar perigosa a teoria de V. Ex~.

O Sr. Benedito Ferreira- Mas a tese é esta, Ex• O Estado é o etern_o dono; nós_som_os QlerO$ posseiros ofiCializados, pelo titulo de dominio, porque tudo o que eu lá
vou produzir, eu pago 17% de ICM, 2,5% de FUNRURAL, e assim por diante: Logo, como proprietário, sou
nada mais do que um foreiro permanente. E meus ffihos,
qu'Undo herdarem essas terias, também vão continuar a
ser contribuintes do Erário: Logo, o dono da terra é o
Estado__.
O SR. ALCIDES SALDANHA - Ex•. veja bem.
Apenas citei, porque vi V. Ex•, quando apareceu aqui a
proposta do plano, fez dois ou três pronunciamentos.
Deles, inclusive, tive a honra de debater com V. Ex~ alguns detalhes, chamando a atenção para o fato de que os
problemas basícos que V. Ex' levantou, no seu pronunciamento, agora, dizem respeito a uma visão de vida.
Entende V. Ex•, agora, por exemplo, mexer no proble~
ma do consumo neste País, de que foi vendido a esse povo, nos últimos vinte anos, não só automóvel, ou rádio
de pilha, mas a televisão, etc. Não é fácil fazê-lo de _uma
hora para outra. Agora, continuo insistindo que a contravenção a que V. Ex• se referiu é lamentáveL Agora,
mais lamentável ainda é o Estado, dito democrático, não
ter os recursos para atender, independente do châ das
cinco, independente de rifa, independente de pedido,
aqueles necessitados que o Estado tem obrigação funda~
mental, como Estado, de atendê-los. Quanto a isso, estaR
mos em perfeito acordo.
E tenho certeza de que V. Ex•, daqui para frente, vai
auxiliar a bancada democrática desta Casa no momento
em que as modificações que terão que se:{' feitas, lentamente, m~'i terão que ser feitas.
Congratulo~me, pois, dizendo que não são só as novelas de críticas aos costumes brasileiros que me deixam,
rcalmcntc, EX B9, preocupado. Eu tenho um neto de
três ano:; çk idade, o único que tenho até agora, _g_que é
para niim, exatamcnte porque é o primeiro, o maior amigo que possuo. E preocupa-me vê-lo, pela manhã, assistind9 program;lS para crianças na televisão ~ln que avioWncia até no desenho animado, é permanente, a violência é importada. O Brilsil está pagando, inclusive, está
pagando royalties, está pagando dinheiro ao estrangeiro,
para traps_mitir a- criá'm;as de 2, 3, 4 anos de idãde aviolência. E o que é pior que a violência: transmitindo à
criança uma idéia errônea da democracia, p.Órque o herói
d:.U~levis_ão resolve as coisas sozinho. É o homem que
prescinde dos demais; ele. é um superdotado. ,Cria, na
criança, a idéia de que as coisas podem- ser feitas por
super-homens. E eu, Ex•, por uma questão de temperamento, acredito e repito: prefiro errar coletival)lente do
que tentar acertar sozinho. Tenho muito medo dos gênios,--dos caudilhos e dos ditadores. Temo-os extrema~
mente. E vejo aqui, por exemplo, a beleza que _é a democracia que não depende de um, não depende de poucos,
não depende de alguns; dep~n~e de tod~s, depende de
uma participação efctiva. Refiro..:me aO prOblema da greve d~ SãQ Paulo. V. Ex' referiu aqui que o Presi~nte
Sarney disse que, na sua gestão de 7 meses e pouco, lw.uve cerca de500 greves.~ verdade! Sabia o Preside-~ José Sarney e sabiam os homens da Nova RepúbliCã- que
isso iria acontecer. Porque isso ê natural que aconteces~
se. __t>e"pois de 20 anos de impossibilitados de fazer, as
Classes trabalhadoras, naturalmente, como uma panela
da qual se retira a tampa quando a água ferve, teriam
que procurar expandir, procurar avançar, nesse_ período,
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aquilo que tiveram que retroagir nos últimos 20 anos. E,
veja bem; os homens da Nova República, inclusive o seu
inspirador, o seu iniciador, que foi Tancredo Neves,
eram absolutamente cànscientes de que essas coisas
iriam acontecer.
Purtanto, não os assusta, porque estão dentro da naturalidade e do contexto democrático. E, porque estão
dentro da naturalidade e do contexto democrático, depois de um certo tempo, quando nós, que ainda mantínhumos alguns pruridos autoritários, embora pudéssemos até combater o autoritarismo, mas tínhamos determinados tipos de r.aciocfnio que advinham do autoritarismo, quando paramos de nos assustarmos com os movimentos dos trabalhadores, quando paramos de deixar
de ver, no movimento do trabalhador alguma coisa peri- gosa _pafa o Estado ou para as instituições, e passamos a
conviver com os fatos normais da democracia, com a sua
vivência, como coisa viva que ela é, passamos a encarar a
greve, além de um fato natural, como um fato às vezes
saudúvel para que alguém consiga avançar, para que alguém consiga objetivar Oireitos, sem que os tenha recebido de presente de alguém.
Veja a "beleza da democracia, naquela diferença que há
entre o verdadeirO democrata- que diz: eu auxiliei, eu colaborei, eu emprestei a- minha competência para que o
todo resolvesse. Eis a diferença dessa frase para a do autocruta, para a do caudilho, para a do pai de pátria que
diz: cu dei, eu fiz, eu resolvi.
Emociona-me, realmente, Sra. Presidente e Srs. Senadores, poder ler nos jornais elogio ao Sr. MinistrO do
Trabalho. Não é que o Sr. Almir Pazzianotto resolveu a
situação; mas que o Sr. Almir Pazzianotto foi cônscio da
sua responsabilidade, como Ministro, para servir de
ponte para reatar as negociações, para fazer com que os
patrões e empregados chegassen a um denominador comum, que servisse a ambos e pudesse fazer com que os
operários, avançando nos seus direitos, buscando o que
lhes é devido, pudesse voltar a produzir e a criar riquezas
para esta Pátria. Isso é que é de registrar. A greve em si é
um avanço democrático.
E com mais satisfação ainda, Sra. Presidente, vejo nos
jornais de hoje que o Presidente José Sarney, absolutamente inserido nessa idéia democrática, nesse sentimento
nacional de renascimento democrático-, eu diria mais,
talvez pela primeira vez neste Pais, desde a sua independência, nós comecemos a adquirir a idéia de que a democracia não é apenas a participação e a crítica no Parlamento, mas que a democracia é um estado de espírito
que há de nos tomar a todos, mesmo os que sejam contra
o eventual governante, mas nos somar, para sabermos
qUe a participação permanente de todos, em todas as
áreas, é essencial à derriocraeia - vejo aqui que o Presidente Sarney, que se insere perfeitamente dentro desse
espírito de ser mais um na equipe, pretende, em curto
pruzo, ratificar o acordo 87 da OIT, que desde 1946 espera a adesão brasileira, que desde 1946 vige em outros países e que aqui, entre nós, foi sempre protelado, hoje por
um motivo; amanhã por outro motivo. E nós não ingressamos na Comunidade Mundial do Trabalho, através
dessa resolução.
Leio, Sr~ Presidente, _o que diz aqui ) Q Estado de
Paulo, referindo-se à ratificação do acordo 87:

S.

"Com a ratificação, ainda segundo o informante
palaciano, também não terá mais cabimento a proibição par_a a organização de sindicatos de funcionários públicos."

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' se refere à rec-omen~
dação da OIT, _não é um acordo!
O SR. ALCIDES SALDANHA- Exato. É o chamado acordo da OlT, porque foi assinado pelas n<i.ções.
Aderem ou não, evidentemente, por isso chamado acor'
do.
_que, aliás, já vem se"ndo "burlada" através de
agrupamentos de trabalhadores em repartições
públicas e em associações, ·com a mesma força prática dos sindicatos. "Aliás, a ratificação presidencial
sobr~porá os terma·s do acordo da OlT a toda a legislação trabalhista do País no que diz respeito à organização sindical. Assim, também ficará automaticamente extirit.it a obrigatoriedade de contribuição
síndicril prevista na atuallegislação brasileira. Com
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isto, se acabafá_O ex~r~lco_cartorial do Estado para
a organização sindical", afirma a fonte.

Veja, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, que no regime de-mocrático, aos poucos, com maruridade, com tia"qiiilidade., se pode ir avançando e abrindo a todos o direi~o de
participarem neste País; que a _despeito, Senador Benedi-

~~ ~~~:~~~· d~ ~~~~~: ~~~~~~~l~e~~:.péo~~mPna~: ~~seu~!:

futuro, porque _nós todos acreditamos nele. E vamos
continuar debatendp. _____ -V. Ex~. com os seus pontos de vista, às vezes achando
que está às vésperas da queda da Bastilha, e nós outros
dizendo que se evit"a-·ã queda da Bastilha caminhando
para a frente, particfpaildo junto com o povo daquilo
que ê a sua aspiração e o seu direito. E. nessa caminhada,
Senador, eu tenho certeza de_que, não o PMDB, não o
Governo Sarney, mas a democracia haverá de contar
com V. Ex~. pura que ocorram ·os resultados da revolução de 1879, sem que, necessariamente, teremos que
passar pelo governo do diretório e pelo terror de Robes-_
pierre, porque nós torlo.s seremos absolutamente compe-tentes de conduzir este País, não apenas para a sua democracia formal e intituciort_ªl, rnªs para partirmos, dcntro do tempo adequado, para uma democracia_,_além de
institucional, que também atenda na parte social, e formt!, uqui, a maior potência sócio-raçial que este mundo
já viu, form:.tda por homens que não têm medo _de serem
livres, formada por homens capazes de, através do diálogo, através do reconhecimento das próprias falhas e dos
próprios erros, olharem paru.a frente e chegarem ao horizontc que todos nós esperamos.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex'- um aparte?-

O SR. ALCID.ES SALDANHA- Com muita honra,
.
nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira --Apesar de V. Ex• ter concluíd_o o seu pronunciamento, desejo me situar; nobre
Senador Alcides Saldanha, porque realmente me_assu_ta,_
depois de indicar fatos concretos, objetivos, sem nenhum
propósito de denegrir nenhum dos Senhor~s Mínistios
de Estado; mus depois de indicar fatos, se isso realmente
não preocupa V. Ex~. eu tenho fundados receios de que o
otimismo de: V. Ex•_-~teja extrapolando os liniites do
bom senso. Porque, enquanto eu mostro que o Ministro
da Justiça declara, diante da_ orgia de jogatina, que não
há como lavrar flagrante, quando a própria ré potencial
-porque não o foi, mas ela. o é- declara que consultou
o Ministro da Justiça, e ele disse que não foi consultado;
quundo esse Ministro inq1-1-ina a Lei de Segurança Nac.ional de entulho autoritário, mas não leva, o que seria racional, para o Código Penal aqueles crimes hoje capítulados na Lei de Segurança Nacional, e não toma sequer
· ·- ·
d
· ·

toritarismo, serem obedecidas ou_não pelo próprio auto~
ritarismo. A
Co-nSiituíÇàõ- diz que "tódo o poder
emana do povo c cm seu nome é exercido". E nem por
isso caíü 0 Estado e muito menos 0 autoritarismo, que
teve de cair em face de uma luta muito grande do povo
brasileiro. Portanto, 0 fato de alguns do Governo não
cumprin:m, segundo v. Ex~ não concorda, a lei vigente,

p-róPria-

nào é nenhuma tragédia. Em relação ao MiriiStro -da Justiça, cu n,ào diria a V. Ex' que se fora eu MinistrO rião estaria indo a Pernambuco fazer campanha politica:, mas
nem por isso me acho no direito de criticar S. Ex•, que
deve Ler as suas razões. Agora, quanto a aplicar a Lei de
Segurança Nacional, eu diria que a lei tem que ser medifi~.:ada, todos nós sabemos disso, porque muito a_ntes de
ser uma Lei de Segurança Nacional, ela ê_uma lei de Eslado ...
o·sr. Benedito Fer_reira- Já está sendo elab.orada.
-0 SR. ALCIDES SALD~NHA- .. c-O que é multO
difcn:nte da Lei de Segurança Nacional. Agora, para
'subs.tituir um instrumento que V. Ex~ sabe que, sendo
discutível, de qu'-llquer maneira tem que haver algo que o
substitua com seriedade, e não estando nós em per(odo
revoludonário e sim em período de transição, ela está
sendo elubomda de_ form_a a que aqui venha, que_ possa
~~:;~~~~.ada e que seju realmente uma lei de Segurança

O Sr. Benedito Ferreira -

Efa está sendo elaborada.

O SR. ALCIDES SALDANHA - Quanto à lei de
Greve, Ex~. casuu!mente o jOrnal- V. Ex~ esiava falando- que noticia a adesão do Brasil ao Documento 87
da QIT _diz assim:

-'-'Os cst~.Jdos para a alteração da lei_de regulamentaçà.o das _greves já estão prontos no Palácio d_~ Pianalto, e o_seu envio ao Congresso poderá ocorrer a
qualquer momento. Bast~ o_ Presidente Sarney d~i~
dir. _"Se dependesse de mim o projeto iriã-hoje, por-~
que-assim--Jiã.VI:!fia tempo sr.iTi.ciente- p3ra a sUa dis~
cussào durante OreCes~o", confidericiou um conse~
Iht:iro pre-sidencia(
Será um projeto "simples e sucinto'', visando
princit?Uir"Dente "descomplicar" todo o emaranhado
·legislativo que regula as ri:lações entre pã.lrões e em~
pregados, no caso das greves. O €stado se rese:tará
apenas ·ao direito de "indJJtor e estimulad_or_" das
negociações entre as partes envolvidas, deixando
que __os impa~~e..<; sejam resolv_idos exclusivamente na
áreã judicial, sem envolvimento do Poder Ex.ecuti~
vo."
·

Veja que- i:stá se rido elaborada uma lei com maturida~
de, com tranqUilidade. Não se trata apenas de dizer as;~~t~~a":~a~~~~~~:a~i;i~:[ ~e~:~~.~~:~ns~~~~de~i-c~~
sim: tira essa, põe outra que deverá ser melhor. t da esdo como este que nós vivemos, como v. Ex• sabe, e
sência da democracia eu continuo dizendo: ninguém está
como emociona 0 problema--das eleições _rounicip!liS,--- -aqui querendo fazer milagres. Os milagres, o Sr. Delfim
porque elas _fal_um, tão de perto, a todos e a cada um~
Netto os esgoto_u, parece que o Sr. Governador do Rio
.de Juneiro ainda, de vez em quando, quer fazê-los, mas
nós de modo particular, por ser 0 Poder mai_s imediato,
por ser uma coisa quase que da nossa porta de _ca_sa, a
na Nova República não tem nenhum milagreiro. Conse~
eleição municipal: 0 Ministro da Justiça vai para Perqaentemente, Excelência, às vezes a democracia é um
pouco mais lenta do que o autoritarismo, mas ela chega
nambuco, anuncia nos jornais que só vai regressar depois de apurar o resultado da eleição de um candidato
lá e quando chega é ben1 melhor.
Portanto eu tenho toda a razão para ser otimista, não
crn que ele está empenhado, que, por sinal, não é _do Partido dele c nem do de_y. Ex•. Mas, este não é bem 0 caso, - -q--ueos homens que estejam no Governo sejain nece5sa~
que
éimportante
é
a
omissão
deliberada
do
Ministro.
ri<tmente
gênios ou os melhores deste País. Não! 1: que o
0
o Ministro do Trubalho, por sua vez, homem talentoso,
povo brasileiro todo está eonscientizado, chegou a sua
que tem 0 mérito_ de vir conduzindo, como v. EX', com
hora, chego1,1 a sua vez, nós todos vamos participar. E V.
muita justíça, enumerou os feitos de S_. Ex~, nesta inter-Ex~, apesar de pouco mais idoso do que eu- pelo vigor,
mediação de_ empregados e empregadores, ele. mesmo
pela forçu ê muís jovem, _e_ eu não acredlto _que o jovem
tem promovido, com essa sua pregação- de que as leis,
seja assustado - V. Ex~ não tem nenhuma razão. Sei
que aí estão, não devem ser observadas, ou levar à desoque, no fundo, acredita, como eu, neste País, nesta debediência uté da própria Constituição, pOrque 0 art. l6 2
moeracia e na cupacidade que nós, brasileiros, temos de
proíbe, textualm~nte, a greve do serviço público e dos
chegarmos aos nossos ·destinos.
serviços essenciais, elas têm ocorrido. Logo, está havenEra 0 que tinha u dízer.(Muito bem!)
do um deSrespeito, por recomendação expressa de um
O SR~- PRESIDENTE (EUnice Michiles)- Coi-l.Cedo
MiriiStro de EstUdo, está havendo desacato à letra da
a ralavru ao Nobre Senador Lpurival Baptista.
Constituição. Enumeramos es_s~ fatos e se _V .. ~~. com
s.eu
otimismo,
ainda
acha
que
essas
minhas
colocações
O SR. LOURIVAL BAPTlSTA (PFL- SE. Pronun0
nUo devem, ser objeto de preocupação, eu devo confessar
~~~:o seguinte discurso.)- Sr. PresLdente e_Srs. Senado-

~u:·:t~~~~n~~: num crescendo de apreensões, dí::tnte do
O SR. ALCIDES SALDAN,HA, - Ex•, veja bem. Eu
passei vinte· a·nos vendo as leis, mesmO as fciita~_pelo au-

O Bunco do Nordeste dçeidiu, por OÇB:sião da última
reunião de sua diretoria, reduzir as taxas dejui"Os, além
de autC!rizar ~_fixação de taxas privi_legiadas para os finunciamentos destinados às pequenas empresas.
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No telex em que me 'comunicou essas providências, o
Presidente do Banco do Nordeste, o eminente exSenador e caro amigo Mauro Benevides, acentuou a imporfância e Oito significado da contribuição do Banco do
Nordeste ao pleno êxito d::1s diretrizes do Presidente José
Sar"ney ito ·concei"nente à execução da rigorosa política
go,•ernament'-11 de combate à inflação, que vem sendo levadlt a efeito simultaneamente com o processo de retamuda, e aceleraçUo do desenvolvimento auto-sustentado
do País.
A este respeito, convém reproduzir as palavras do Presidente José Sarney quando se dirigiu à Nação, em seu
histórico e transcendental pronunciamento, atravês de
uma çadeia de rádio e televisão, sobre o assunto.
Assim fa_iou o Chefe da Nação:
... "tenho a ufirmar: quando assumi, fui aconselhado a seguir a fórmula da recessão. Devíamos parar tudo. Apertar. Arrochar salários. Parar investimentos. Porque essa era a receita da ortodoxia, o
~·Manuu[ do esta_dista".
Estadista aí, podemos dizer, entre aspas. Recusei.
Disse não Enfrentei ameaças. A inflação iria a mil
por cento, não haveria crescimento nenhum, o Pafs
seria desestabilizudo, os bancos intcrnadonais cortariam os créditos, os bens brasileiros no exterior,
seriam penhorados. Mesmo assim eu disse não a todas essas_ameaçus. I:: tinha convicção~ "O BrasJI va
crescer", rêspondi. E aconteceu.
Temos que combater .a inflação sem gerar desem· _
prego, quebra~. ou convuLsão sociaL Afirmei: "Te-mos de crcscerJ" E tr~cei a meta de S por cento ao_
ano".
L

D Presiaente dO Banco do Nordeste, Mauro Benevides, esclarecido, patriotll c dinâmico, demonstrou, com a
decis_ào de reduzir as taxus de juros dus operações, além
dc_~tubdeç_e;;r taxas privilígiadas para os financiamentos
_ às pequenaS empresas, o seu integral apoio à orientação
surerior do Chefe da Nação, upesar da escassez de recursos com que o Banco se defronta, -sitUação-por ele levada ao co,nhedmcnto das autoridades, das lidefanças e
dos parlamentares, conforme esclareceu no sçu-telex cuja
ineorpomçiío ao texto desta breve comunicação solicito
neste momento.
Enc.errundo este sucinto registro, felicíto o Presidente
do BNB, Mauro Benevides e a brilhante equipe dos diretores, técnicos e funcionários dessa insütuiçãã, qUe ve-m
prestando inestimáveis serviços à Região, como uma
força decisiva a serviço do desempenho do Nordeste e do
Brusil (Mu_ilo bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

Exmu..Sr
Lourival Baptista
Senado Federal
Brasílilt (DF) TLX NjN 2889 - J9 Nov. 85
G•pre- 85(2670
Apraz-me comunicar ao caro Senador que a dirctoria
do Banco Nordeste, na última reunião, decidiu reduzir
tar-a de jUros, em colaboraç~o ·política governamental de
combate a inflação.
Tui medida representa grande esforço por parte do
BN B, tendo cm vista escassez a recursos com que se defrontu, já de pleno conhecimento das autoridades, lide-rançus e parbmcntures.
Por outro lado, cabe destacar a fixação das taxas privilegiadas dos fin-anci~mcntos das pequenas empresas, em
consonânicu. política udotada na Nova República.
Corctialmente, Mauro Benevides, Presidente do_ Banco
Nordeste.
Exmo Sr.
LouriY:<tl Baptista
Senado federal
Brasíliu (DP) TLEX NfN 2889 - !<? nov 85
Gupre-85(2670
Apraz-me comunicar ·ao carO Senador que a diretoria do
banco-do nordeste, na última reunião, decidiu reduzir a
tuxa de juros, em colaboração política govenamental de
combute a inflação.
'Iili riledida_ represeõta grande esforço por parte _do
BN B, tendo em vista a escassez de recursos com que se
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defronta, já de pleno conhecimento das autoridadês, li·
deranças e parlamentares.

A Presidência convoca sessão extraOrdináda a
rcalizaNe hoje, às 18 horas e 30 minutos, com_~ ~uinte

Por outro lado, cabe destacar a fixação das taxas privi-

legiadas de finanCiamentos às pequenas empresas, em
consonância política adotada na Nova República.
Cordia!mente, Mauro Benevides, Presidente do Banco
Nordeste.

ORDEM DO DIA

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michites)- Esgotada a lista de oradores.

Discussão, em turno único, da redação fi~al (oferecid:.
pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 861, de

-l--

1985), do Projeto de _Resolução nt 105, de 1985, que sus
pende, por inconstitucionalidade, a eXecução do artigo
194_da Lei n? 744, de 28 de novembro de 1975·, dq_MuR
nicípiO de Jtápo!is, Estado de São Paulo.

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)·

~tá

enR1

cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão_ às 17 horas e /5 minutos.)

Ata da 222? Sessão, em 7 de novembro de 1985.
3~

Sessão Legislativa Ordinária, •da

47~

Legij;latura

- EXTRAORDJNÃRIAPresidência da Sr" l!:unice Michiles
ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume..:...... Altevir Leal - Eunice MichilesAlcides Paio - Gal vão Modesto - -Odacir Soares Aloysio Chaves- Gabriel Hennes - Hélio GueirosAlexandre Costa - Américo de So'uza - Alberto Silva
-César Cais- José Lins- Moacyr Duarte- Martins
Filho- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- A derR
bal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado- AIR
bano Franco- Lourival Baptista- Luiz Viana- João
Calmon- José lgnácio Ferreira- Amaral PeixotoAmaral Furlan - Severo Gomes - Benedito Ferreira
-Mauro Borges- Gastão Müller- Roberto Wypych
- Enéas Faria- Alcides Saldanha- Octavio Cardoso._

O SR• PRESID~NTE (Eunice Míchiles)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secrctário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 441, de 1985
RequCremos urgência, nos tennos do art. 371, alfnea b
do Regimento Interno, para o Pi'ojeto âri Lei da Cámara
n"' 18 I, de 1985 (n"' 6.702/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente_da República, que modifica
a redução do parágrafo único do art. I 9 do Decreto-lei n9
2.249, de 25 de fevereiro dri r9s.s;-e dá out~as providências.
Saiu das Sessões, 7 de novembro de 1985. - Hélio
Gueiros - Benedito Ferreira.

REQUERIMENTO
N• 442, de 1985

A SR• PRESIDENTE (Eúnice Michilês:L-__ Pa~ã-se'à

ORDEM DO DIA
.-

Discussão, em turno único, da r_edaçào final (ofçr
reei da pela Comissão de__Redação ~ 5e\!_,Patecer b,'q
861, de 1985), do, Projeto de R~lução n9 105, de·
1985, que suspende, por incori"Stitucionalidade, a
execução do artigo 194 da Lei n~> 744, de 28-de_nq-ve_m_.b__rQ_d~_l_975, _do Município de Itápolis, Estadb;
de São Paufo.
•

Em discussão. (Pausa.)
Nao have~do_ qu~m peça a palavra:e.ncerro a ~iscuS
sào.
A redaçào final é considerada definitivamente aprova-·
d~. nos termos do art. 359, do Regimento lnterno,
__Q!_ojeto vai à promulgação.

9

E a seguinte a

redação~final aprovada:

· _Re_dação firl_al do Projeto te Resoluçio n9 105, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42. item VIl, da Constituição, e euJIIIIIII, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'

• DE 1985

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução.
do artigo 194 da Lei n9 744, de 28 de novembro de
1975, do Município de Itápolis, Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 18 de maio de 1983, nos autos do
Recurso ExtraordináriO .ri9 95.284-5, do Estado de São
Pa_ylo, a execução do artigo 194 da Lei n"' 744, de 28 de
novembro de 1975, do Município de Itâpolis, daquele
Estado.

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 72, de 1985,
pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização para que a Prefeitura Municipil.l d~ Natal
(RN), possa realizar operação de crédito no valor de um
bilhão, seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos e
sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco cruz.eiros,
para o fim que especifica.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1985. - Hélio
Gueiros -- Benedito Fer.reira - Nivaldo Machad~.

A SRA. PRESIDENTA (Eunice Michilf:s)- Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n~> 441, de urgênR
da, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
no 181, de 1985.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ·permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.

A SR' PRESIDENTE (Eunice Michiles) -Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a
Ordem do Dia, na forma do aà. 375, item li do RegiR
m~!JtO Interno.

- Discussão, em turno único, do Proj_eto de Lei da
Câmara n9 181, de 1985 (n'_6.702RA, na Casa de ori-gem), de iniciativa do Senhor Presidente da
pública, que modifica a redação do pa,rágrafo único

Re-

do art. J9 do oec~~to-lei nl' 2.249, dê:2Wefeverêir~·
de 1985,- e dá ouiras providências.
Dependendo de pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.
- Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado, o parecer da Comissão do .Serviço Público Civil.

O SR. NIV ALDO MACHAD!J (PFL -

PE. .Pa<a.

emitir pareCer.)- Sr. PteS{dente, Sts. s~es~ -·
De iniciativjl do Senhor Presidente da' Repúblt~. nQt
termos do ârÇ'53,da Constituição FediraJ; vem a exante
desta Comissão. Projeto de Lei da Câmara, modificandà.
a _redaç_ào d~tpadigrafo único do art. 1~> do. Decreto-lei n~";
)..249, de 25iç!~_iévereiro de 1985? e dando outras provil
déncias. ·
.. ª··áos Denhar ae
Exposição de Motivos do
Estai{b.'
Extraordinário- para AssUrítoS: Qe 4dmi.ni$trã~ ' , '
recendo que mediante o Decreto-I~ rW .!.242,,ile ~
deferimento da Gratificação de Afiviq'ades_-J'
Administrativâ foi estendida aOs ocYPa_ptes ~ car
empregos de nível superior dos quádros e ta~~las da A_-·
.ministração Federal direta e das autarquias~derais, aih-..;,
da:nào cont.emplados COrlJ. ,<~lguma das vnnt@.'kens·Q:uC tiaviam si_~o criaOas, Jia.quela o"port.unidãde.·.·:
- Expressumente, estão eXcluídoS da concessão·i!JalutÍida vantagem os servidores que fa. çamjus a salátiO~ St\F~
ri ores aos relat (vos aq Plano de Classificaéão de Cargbs,
instituído pela Lei n9 5.645, de- 1970.
O óbice legal impeditivo do auferimento da cit~da
Gratificação por servidores que tenham direito de ré"ceber salários superiores aoS do referido Plano de Classifi. caçi:lo possibilitou que o pessoal com salários compatfveis com os do mesmo Sistema de CláSsificação percebesseni estipéndios superioreS aos d!J.quefes.

Assim, O Projeto da novaredação ao Parágrafo Unico •
do art.JI' do Decreto-lei ri'?
de 1985, de forma avedar a percepção_daforatffi
'e A i 'da,de TêcnicoR
Administrativa -a&
federal ou
~servidores que faÇarilj~)- Soril
.. p~ementação salarig.l ou
vantagens, previsfaS1en1~ef.a~ especiªis o.t' ~gelk
,.ciais, ou às gratificações~ác; qUe ·trata a7"'tasta ~slifã.P:
que específica.
D"estag Ue~se _q l:"é, a .Grlf.Wfi<!açã.-Q-\ J:'~ cnlc:o.;
,Administr<ú.iva a q~àssa~ a faze~s·O~-bz:tlpantes dê_~
empregos_de nível"superior das Tabdk::i'dà Adn,.inis-:
1 tração Federal direta e das autarquiaS fede~diS, :R:ue per:'
·cebam salário~ superiores aos relativo~ a~ Pl~nq:d~ ClaS-::sificação de CargOs, ínstituí5!o na conform"ídal;(e da Lei
n~' 5.645, d~_! 970, será paga no percentual de 80% (óitenR
ta por cento) do atual salário conesporidente à referênR
cia NS-25 de que trata o Anexo II, do Decreto-lei n
1.902, de 19~1. -
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\;.Coilsidcrando que oS ereitos financeiros retroagem a
l\'> de setembro deste ano e nada vendo que possa_ oPsll:t·'
culizar a sua normal tramitação, sQmos no âmbitO Cesta
c~~í~~o. PCI<CSita aprovãÇ1.í.o. .

1

PROJETO DE LEI DA C_ÃMARA
l'i• 181/85.
- . (N"' 6.702/85, na Casa de origem)

A SRA. PRESID~NTE (Eunice Michiles)- _Co_ncedo
a palavra ao nobre Senador João Calmon, para proferir
o parecer da Comissão de Ftnilnças. -O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES.· Para proferir
parecer.) - Sr• Presidente~ Srs. Senadores:_
___
Nos termos do artigo SI'da ConstituiÇão Federal, o
Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional Projeto de Lei que estende a
Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa aQ.S
servidores que dela haviam sido expressamente excluí~
dos, pelo,Decreto-lei n\' 2.249, de 25 de fevereiro de 19_8;;,
que instítuiu essa vantagem.
Os servidores e:x:cluídos foram os que percebiam; à época, salários superiores, aos relativos ao Plano de_clas·s-:.
sificação de Cargos da Lei n9 5.645, de 1979, pois julgouse que a concessão de mais uma gratificação para os mefmos viria a deixá-los em situação privilegiada em rel,açãç
aos demais servi5!9~·
. ____
____ _

M_qdifica a r~ação do parágrafo único do art. 1"'
do Decreto-lei n"' 2.249, de 25 de fevereiÍ'Õ de 1985, e
dá oUtras providências.
~-

O Congresso Nacional decreta;
Art. -~.,.·-- O parâgrafo único dô art. 1~ do Dectirto-leí
__ n9_2.249, de 25 de_(ev.ereiro de J985, passa a vigorar com
_ã seguinte redação:

O que resU!tÕU, porém, fo(o inverso: ficaram eles em
situação de inferioridade em relação aos que tinham salários próximos aos deles; pois com o advent9 dã" G_rJltifi- _
cão de Atividade Técnico-Administrativa os servidores
de categoria inferior passaram a ganhar mais~---
rompendo-se o_ ~quilíbrio que se pretendiia instaurar.
Em face dessa situação, foi elaborado o Projeto ora
em estudo, cuja finalídade é a de recoffipor o equilíbrio
retributivo que existia antes da expedição do aludido
Decreto-lei n"' 2-249, de 19_85.
P;ra tanio,-o· cálculo da referida Gratificação, em relação aos servidores que ganham acima do previsto n·o
Plano de Classificação de Cargos, tomarã por base não o
seu salário efetivo mas, sim, o salário corresponaente à
referência NS-25. Desse modo será evitado que novamente seus salários se distanciem .do ní_vel atual dos demais servidOres, ao mesmo tempo em que se ~lin1Triãi"á a
situaçiio de inferioridade em que ora se encontram._
A proposição foí aprovada na Câmara, onde obteve
parecer favorável em todas as Comissões por··onde tramitou.
Enviada à revisão do Senado, na forma do arti_go 58
da Constituição Federal, teve parecer favorável naComissão de Serviço PúbliCo CiVil.
Do ponto de vista da Comissão de __Fina_nças, a que
compete examinar o Projeto quanto a sua repercussãO financeira, a_medlda não encontra. qualq_uer óbice, pois os
gastos decorrentes serão cobertos pela maneira prevista
no artigo 4';>, verbis:
"Art. 4~ A despesa decorrente da execução do
disposto nesta Lei correrá à conta das dota.ções do
Orçamento Geral da União edis autarqujas fe_derais."
•

o seguinte projêto iipi-ovado:

. _...Art._ ]9
. ~ .. ~~ _..•. ~ .•....••.. -:· ..•.• -·~·
Parágrafo único. A Gratificação a que se· refere
este artígo ·não -poderã ser percebida pelos integrantes do magi~~érió federal. o_u servidores que façam
_-.I!!s_-acomp1ementaçào salarial ou vantagem, previstlls
tabelas especiais Ou emergenciais, ou às grati-ficações de que tratam a Lei n9 7.146, de 23 de novembro de 1983, e os Decreto-lei n<?s 2.074, de 20 de
dezembro de 1983, 2.111, de 4 de abril de 1984,
2.112, de 17 de abril de 1984,2.114, de 23 de abril de
1984, 2.117, de 7 de maio de 1984, 2.128, de _20 deju-- .nho de 1984,2.140, de 28 de junho de 1984,2.154,
·de 30 de julho de 1984,2.188, 2.189, 2.190, 2.191,
2.193, 2.194, 2. 195, todos de 26 de dezembro de
1984, e 2.246, de 21 de fevereiro de .1985."_

em

- A.rt. 2~-' A Gratificação de Atividade TécnicaAdministrativa a que passam a fazer jus os ocupantes de
empregos de nível superior das tabelas da Administração
Federal direta e das autarqui_as federais, que percebam
salários superiores aos relativos ao Plano de ÇlassificaçãO de Cargos, instituídó nã conformidade -da Lei n9
5.G...45., .de 10 de dezembro de 1970, serã paga no percentual de 80% (oitenta por cento) do atu!l.l salário correspondente à referênci:t. NS-25 de que trata o Anexo III do
Decreto-lei n"' 1.902, de 22 de dezembro de 1981.
Art. "3"' Os efeitos financeiros desta,lei retroagem a
i"' de.liete:mbro d~ 1985.
A.rt. -4~ A de.spesa de<;orrente da execução do_di.Sposto nesta lei correrá à conta das dotações elo Orçamento
Geral da União e das autarquias federais.
Art. 59 Esta Lt::i entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-s.c as disposições em contrário.
~_SRA. PRESID~NTE (Eunice Michiles)- Passa-se,
agora, à apreciaÇão do Requerimento n~ 442 de urgência,
lido no Expediente, para a Mensagem n"' 72, de 1985, relativa a pleito da Prefeitura''Municipal de Natal.
Em votação.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
-sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento. pass-3.-se à apreciação da
matéria que foi des}Jachada às Comissões de Economia,
de Constituiçüo e Justiça e de Municípios.
Estando a matéria dependendo de parecer da Comissão de E"conomia e verificando-se a ausên.cia t~mporária
da maioría dos seus integrantes, esta Presidênç__ia, nos
te~mos do§ ["'do art. 90, do Regimento Interno, designa
o- nobre Senador Akidcs Saldanha, subt'ttitutivo eventual
na referida comissão.
··Solicito ao nobre Senador Alcides Saldanha o parecer
da Comissão de Economia.

Ademais, por se tratar de despe~a co'm pessoal, existe,
çiispontvel na Lei Orçamentária,
tendo em visla as provisõeS constantes da Rcse.rva _de
Contigência, cuja destinação ê a de suprir eventuais insuficiências com- pagamentos dessa natureza.
-Nessas condições, nada de anorrn.aJ eX.lSt~-n-o fáto
prever-se retroatividade para i"' de setembto do corrente
ano, porque não só existe receita orçamentâria para
cobrir os gastos, ainda, a diferença a pagar será de pequena expressão.
_ ___
-6 SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Para
Face ao _exposto e tendo _em vista que não divis.amos_
obstáculos jurídico-financeiros ao Projeto, opinamos
proferir parecêr.) Sia. Presidenta, Srs. Senadores:
por sua aprovação.
-- ~-- Com a Mensagem n9 72, de 1285, o Senhor P.residen~
A SRA. PRESID~NTE (Eunice Micheles)..,..... Os_pare-:ia _República ~ubmete à ?~libe.ração do Sen..ado _Fe(ie~aJ
çeres são favQJ:áyeis.
_
pletto da Prefettura Mumctpal de Natal (RN), que ObJe~
Completada a [ristrução da matéria, passa-se à discusti-vtr ·c-ontmtar--ju~to -ao- Banco--do --N-e-rde-ste do Bra-sil
são do projeto, em Turno único. (Pausa._)
S:A .. este na qualtdade de gestor do Fundo de DesenvolNào havendo oradores, encerro a discussão.
v1mento Urbano do Nordeste - FUNDURBANO, a
Em votação.
segUiiiíe operação de crédito:
Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram perTnãn~er
sentados. (Pausa.)
•'Caraterísticas da operação
seguramen~e. recur~.Q

df

Aprovado.
A matêria vat à sanção.

A --Valor"! Cri 1.672.261.865 (correspondente a
93.595 UPC de CrS 17.867 em outubro/84);
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B- Prazos:
1- de c3.fência: 12 meses;
2 - de amortização: 84 meses;

C- Encargos:
1 -juros de lO% a.a;
2 - correção monetária; idêntica à variação trimestral das ORTN;
3 -taxa óci: administração de 2% sobre o valor
do crédito aberto e posteriormente, a cada 6 meses,
sobre o saldo do devedor existente na conta de financiamento;

D --Garantia:
Fundo -de participação dos Municípios (FPM) e
Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos Recursos:
Complementar recursos destinados a execução
de projetas de infra-estrutura em alguns locais da cidade de Natal."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
do pedido, nos termos do Parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu·
nícipais constatou que a margem de poupança real da
entidade, da ordem de Cr$ 2.943,2 milhões, mostra-se
bastante .superior aos dispêndios que a sua dívida conslolidada interna apresentarã apôs a efetivaç~:õ do empréstimo 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 República (SEPLANJSAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do
Nordeste do Brasil S. A. considera viável técnica, econômica e financeiramente.
A-ssim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
~ncaminhameqto

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 128, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de N atai ( RN) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.672.261.865 (um bilhão, seiscentos e setenta e dois
milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e
sessenta e cinco cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I"' E a Prefeitura Municipal de Natal, Estado
do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93. de onze de Qutub_co de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 1.672.261 (um bi·
Ihão. seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos e se:ssenta e um mil, oitocentOs e sessenta e cinco cruzeiros)
correspondente a 93.595 UPCs de Cr$ 17.867, vigente em
outuhrof84, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
este na qualidade de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDUREANO, destinado
à execução de projetas de infra-estrutura em alguns locais da cidade de Natal.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- O parecer da Comissão de Economia conclui pela apresentação
do Projeto de Resolução n-? 128/85 que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte: a realizar operação de crédito no valor de CrS
\,672.261.865,_para o fim que especifica, dependendo de
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e dê
Municipios.
Solicito do_ nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Çomissã,o de ÇonslituiçãO e Ju1>tiça.

· O SR. HÉLIO GUEIROS (Para emitir o parecer.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O presente Projeto .de: Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão_ de_seu
Parecer sobre a Mensagem n"' 12f85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Natal (RN), a contratar empréstimo no valor de CrS
1.672.261.895 - (um bilhão, seiscentos e setenta e dois
milhões., duzentos e sessenta e um mil e oitocentos e J'r:S·

D!ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1985

senta e cinco cruzeiros), destinado a financiar a execução
de_ infra.estrutura em alguns locais daquela cidade.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado artigo 2'? da Resolução n'? 93, de 1976, do Senado Federal, impficando, por conseguinte, a não observância dos limites ftxados no artigo 2'? da Resolução número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista
que os recursos a serem repassados serão provenientes
do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste(FUNDURBANO).
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada conl"ante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso _encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Em votação.
_
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à COmissão de Redacão.

A SRA. PRESIDENTA (EuniCe Michíles)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para
proferir o parecer da Corilissão de Municípios.

Redação final do Projeto de Resolução n'? 128, de
1985.

O SR. NIVALDO MACHADO (Para emifir parecer.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n'? 128/85, de autoria da Comissão- de Economia do Senado Federal, (j_ue
objetiva autOrizar a Prefeitura· MUriiCipardeNatal (RN),
a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.672.261.865--:..._ (hum bilhão, seiscentos e setenta e dois
milhões, duzentos e sessenta e um mil oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros), destinada a financiar a execução
de infra-estrutura em alguns trechos daquela cidade.
A matéria foi apreciada pela Comissão _de Economia,
no que diz respeito ãos as'pectOs -financeiros, 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 Comissão de Constituição~ e· 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 da proposta da
Comissão de Finanças, tendo em vista situação financeira aflitiva com que se -defronta !lriüi!Oria dos municípioS
brasileiros, em face da concentração das receitas tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo que dispõe para implementar os
programas de trabalho,
-

A SRA. PRESIDENTA (Eunice- Michiles)- Os pareceres são fa varáveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único·.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são.

Ata da
3~

A SRA. PRESIDENTA (Eunice Michiles)-:-: Sobre a
mesa, o parecer d<i. Comissão de Redação, que serâ lido
pelo Sr. lO?-Secretârio.
-

E lido

o segu~ntf"

PARECER
N• 928, de 1985
D~ C~missào

de Redação

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'? 128, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a contratill operação de crédito no valor de Cr$ 1.672.261.865
(um bilh1lo, seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos
e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco mil cru7f"iros).
Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de novembro de
1985.- Nivaldo Machado, Presidente- Jorge Kalume,
Relator - Martins Filho.
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17.867, vigente em outubro de 1984, junto ao Banco do
Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de gestor do
Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste ~UNDURBANO, destinado à execução de projet_o~de
ínfru-estrutura em alguns locais da cidade de Natal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasi!, no respectivo pro~esso.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- A Presidência convoca sessão extraordinária a reatizar:..se hoje,
às 19 horas e 7 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA

ANEXO AO PARECER N• 928, DE 1985
Redação tiriai do Projeto dcdi.esolução n'i' 128, de
1985.

F~çÓ sabe_~ que o Senado Federal aprovou, nos teripos
do art. 42, item VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

-

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado
do __ ijio _Gn;m_de dO NOrte, a contratar operitção de cré-dito no_ valor de Cr$ 1.672.261.865 (hum bilhão, seis-- centos e setenta e dois milhões, duzentos e sessenta e
um mil, oitocentos e sessenta e cinco cruze~os)~_
O Senado Federal resolve:
Art. ]'? .t a Prefeitura Municipal de Natal, Estado
do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2'? da Resolução n? 93, de ll de outubro de 1976, dO Senado Federal, autorizáda a contratar operação _de crédito no valor
de CrS 1.672.261.865 (um bilhão, seiscentos e s~tenta e
dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e
. sessenta.: __ ~_ çipco_~cruzeiros), correspondente a 93.595
UPC.~ considerado. o valor nominal da UPC de CrJ.

223~

-IDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 118, de 1985 (apresentado pela Corriissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer n'i' 850, de
1985), que autoriza ó" GoVerno dO EstadO da Bahia a
transferir à CO!npanhia Vale do Rio Doce ou à sua empresa controlada Florestas Rio Doce S.A., o direito à
aquiSição da difefença entre a área efetivamente alienada
à Empreendimentos Florestais S.A. - FLONIBRA, C o
total da área cuja alienação é autoriZada pela Resolução
n~' 47, de 1975, do senado Federal, tc!ndo
PARECERS, sob n~'s 851 e 852, de 1985, das comissões:
-de Constituição e Jus_tiça, pela _constitucionalidade e
juridicidade; e
- -de ~gri~~I_tura, favorável.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Està en·
cerrada a sessão .

(Levanta-se a sessao às 19 horas e 5 minutos.)

Sessão, em 7 de novembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
'--- EXTRAORDINÁRIA Presidência da Sra. Eunice Michi!es

AS 19 HORAS E 7~MiivUTOS, AC/iAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Amaral Furlan - Severo Gomes --Benedito Ferreira
Borges- Gastão Müller- Roberto Wypych
Enéas Faria- Alcides Saldanha~ Octavio Cardoso.

~Mauro

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles -Alcides Paio , Gaivão Modesto - Odacir Soares Aloysio ChaV_es - Gabriel Hermes_- Hélio GtteirosAlexandre Costa- Américo ·ae -Souza ~Alberto Silva
- Cesar Cais -José Lins- Moacyr DUarte- Martins
Fílho- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado- AlR
bano Franco- Lourival Baptista- Luiz Viana -João
Calmón - José Ignácio Ferreira - Amaral Peixoto . .,. . .,.

A SR~ PRE~IPmTE_ (é.IJnise,_Micbiles) :--A lista de
presença acusa 6 Conipa:reCiine'ilto de 36 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessã.o.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos -que vão ser lidos pelo Sr.
t~'.:seeretá.ri_o,_

-·---São lidos _os seguintes.

REQUERIMENTO
No 443, de 1985
""Requeremos urgê~-~i~. ~os termos do art. 371, alínea b
lo Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
J'? 178, de 19&5 (n\"_5-.463/85, na Casa de origem), de iniciativa_ âo Senhor Presiden~e da República, que dispõe
sobre pessoal admitido em_ Tabela-Temporária nos Ofícios Judiciais do Dístrito Fediral e dos Territórios.
__sala da_s Sessões,_em 7 ,d~_nove:mbro de 1985.- Hélio
Gueiros ~ Benedito Ferreira- Nivaldo Machado,

4514
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REQUERIMENTO
N• 444, de 1985
Requ~remos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regtmento Interno, para a Mensagem n'~ 243, de
1985, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que o Governo do Estado
de Permambuco possa realizar operação de crédito no
valor de trezentos e quarenta e um bilhões, oitocentos e
setenta _e sete milhões, oitocentoS. e quinze mil, quinhentos e Oitenta cruzeiros, para. o fim que especifica.
Sala das Ses.sões, 7 de novembro_de 1985.- Benedito
Ferreira - Hélio Gueiros - Nivaldo Machado.

A SRt PRESIDENTE (Eunice Michiles)- os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados ap9s a Or~
dem do Dia, na forma do art. 375_do_Re_gimento In~~_rrLO.

O Sr. Hélio Cueiros- Sr• Presidente, peç-o a palavra
para uma breve comunicação como Líder.

A SR• PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio GueiroJi, qUe f2fará
como Líder
O SR. HE:LIO GUEIROS - (PMDB·PA. Como
Líder, para uma comunicação. Sem revisão do orad_or.)
- Sra. Presidenta, Srs. _Senadores:
Ocupo a tribuna, neste instante, apenas para-- fazer
uma comunicação_que julgo do meu dever, em face do
noticiáriO da imprensa a respeito do assunto.
A. imprensa tem notificado que um juiz do Estado do
Pará havia condenado o Governador do Estado e o Sr.
Ministro do Desenvolvimento e da Reforma Agrãria
como incursos numa ação popular, que foi também mal
noticiada, para se dar a imprenssão de que se tratava de
uma ação penal, quando é uma ação civil, uma ação Popular contra o Governado"r e o Ministro de; Estado. Mas,
quero informar à Casa que o Tribunal de Justiça do Estado acaba de ca.ss~r todos os e_fej_tos dessa sentença! precipítadamente ou façciosamente lavrada por um jUiz da
minha terra.
Na verdade, Sra. Presidenta e Srs. Seu"ã-dores trai~-se
tudo, ao que parece, de uma perfídia político-eleitoral,
visando, exclusivamente; confundir o eleitorado da minha terra às vésperas da eleição de 15 de novembro.
A intervenção do Governador Jader Barbalho, no ato
de desapropriação, se lim-itOU única e exclusivamente a
declarar de utilid3de púbtiéa, para fins de desapropriação, essa área de terra: s9 e ex-clusivamente.
E o Ministro Nelson Ribeiro interveio no processo
unicamente porque essa ãrea estava hipotecada ao Banco do Estado do_Pará, e S. Ex•, como credor hipotecário,
tinha que comparecer para dizer que concordava com a
desapropriação desde que, primeiro, o banco do Estado
fosse ressarcido do valor da hipoteca. Foi única e exclusivamente o que aconteceu e está acontecendo em minha
terra.
No entanto, adversários nossos, proclirándo confundir a opinião pública, armaram todo um esquema escandaloso e alguns adversários da reforma agrária - pOrque no momento o Ministro Nelson Ribeiro também ericarna a realização ou não dessa reforma agrária - entenderam de fazer outra confusão em âmbito nacional,
querendo fazer crer que o Ministro Nelson Ribeiro estava en,yolvido em algum negócio irregular ou escuso.
O povo da minha terra sabe que o Ministro Nelson Ribeiro é um dos homens probos, honrados, decentes, íntegros, à toda prova; S. Ex• tem exercido altos e relevantes
cargos na minhà terra e é homem pobre que dispõe, apenas, de_uma casa para morar e mais nada.~ um homem
que vive do seu trabalho. vive para a sua família, é um
lider religioso e por isso SJla alt~ dotação junto à igreja.
Lamentavelmente, o Brasil inteiro não pode saber disso porque o Minist_ro Nelson Ribeiro é um homem pa~
raense, é um homem amazônida e quem somos nós, do
Parã e da Amazônia para: competir em notoriedade e
rama com quem vive aqui pelo Sul, e dispõe dos grandes
e eficientes meios de divulgação'? Mas na minha terra, na
área da Amazônia, todos sabemos que se trata de um dos
mais honrados homens públicos que o Pará já deu.
, _Felizmente, hã sempre instâilcias superiores para desfazer as perfídias e as malvadezas, Sra. Presidenta e Srs.
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Senadores. E folgo em registrar que, mais uma vez, o
Tribunal de Justiça do Estado, fazendo justiça, honran~
do a quem merece honra - porque tanto o Ministro
como o Governador merecem a hoflra, o respeito .e a
consideração de todo o povo do Pará - acaba de pôr
abaixo essa sentença rigorosamente iníqua e injusta.
Era a comunicação que desejava fazer a todo o Brasil,
i.lirávés da-tribuna do senado ~a República.
Muito grato a V. Ex•. (Muito bem!)

nt> 850, de 1985), que autoriza o Governo-do Estado
da Bahia a transferir à Companhia Vale do Rio
Doce ou_ à sua empresa controlada Florestas Rio
Doce S.A. o direito à aquisição da diferença entre a
área efetivamente alienada à Empreendimentos Fio·
restais S.A. -- FLONIBRA e o total da área cuja
alienação é autorizada pela Resolução nl' 47, de
1975, do Senado Federal, tendo
PARECERES.• sob nt>s 851 e 852, de 1985, da&
Comissões:
-de Cõnstituição e Justiça, pela constitucionaÜ~
dade e_juridicidade; e
-de Agricultura, favorável.

A SRA. PRESIDENTA (Eunice Michiles) _....Concedo
a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, como
Líder.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
A comunicação que o ilustre Líder do PMDif acaba
de trazer a este Plenário, consegílentemente a este Pais,
é, realmente, confortadora, porque eu mesmo, ainda hã
pouco, na sessão anterior, trazia na minha fala esse desacerlo de comportamento do Ministro Nelson Ribeiro em
perma:ncend~ no cargo, quando sobre S. Ex' pairava
uma sentença judicial. Na verdade tive as cautelas, como
é, realmente, do meu fei_tio, em ressalvar que S. Ex• po~
deria estar senrl:o condenado justa ou injustamente. E é
deveras gratificante para nós.:.;.... vale ressaltar e enfatizar
....;...;. hOmefis públicos, quando se coloca fora de dúvidas a
honorabilidade e a honradez de um homem que tem
sobre seus_ ombros a responsabilidade de Ministro de Es~
tado, jã que rio Bra-sil, lamentavelmente, o homem público, seja e realmente o é, de fato, pelo nosso baixo nível
cultural, por esse apetite às vezes estimulado_ por nossos
próprios meios ·de comunicação, que é o apetite para o
esc~ndalo, para as notícias escandalosas e depreciativas,
e não vai aí nenhuma intenção em censurar nossos meios
de comunicição,- porque eles têm que produzír aquilo
que o mercado reclama, e reclamando esse tipo de noti~
ciário, comó realmente ocorre em nosso meio - o homem público seja assim retratado.
Quero· congratular-me com a Liderança dO PMDB e
tãmbém com o Miiiístro NelsOn Ribeiro, que não é, sem
dúvida alguma, o anónimo como de fato quis fazer parecer S. Ex• o Senador Hélio Gueiros, porque S. Ex.•, num
gesto, sem dúvida alguma, de um homem de pouca experiência na área da administração, terminou sendo o m.ais
notável dos Ministros deste.País, em poucos dias, quando subscreveu- admito que por inadvertência, haja vista que reformulou tudo - a sua primeira proposta de
Reforma Agrária que, sabéttlõs, não sendo S. Ex• familiarizado com o setor, sendo um homem fiimitiarizado na
área· bancária, nlas que por algumas razões e ínjunções
políticas foi exercer, exatamente, um Ministério que não
era do seu ramo e subscreveu aquela emenda, aquela
proposta de programa que causou tanta controvérsia e
que, realmente, íntranqüilizou tanto o País.
Mas, por tudo isso, estou chamando a atenção para
esse aspecto, para que o Senador Hélio G.l.leiros"tire do
seu entendimento esse fato de que, para ser conhecido no
Brasil, não deve ser amazônida. Não! Não _é bem o caso!.
Ãs vezes um amazônida, por inadvertência ou até mesmo por estultíce, pode se faZer tão notável como Iamen·
tavelmente o Ministro Nelson Ribeiro acabou se fazendo ·
neste Pats.
Mas, de qualquer forma, eu me congratulo com a Liderança do PMDB e, sobretudo, com o Governo_ que está cada vez mais p~ecisando do apoio da opinião pública,
e de um modo particular para esse Ministro de Estado
que tem sobre s_eus ombros uma tarefa realmente gigan~
tesca que é a Reforma Agrária no Brasil.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
à A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) -

Em discussã.o o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu~
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto aprovado irá à Comi_ssào de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 118, DE 1985
Autoriza o Governo do Esfado da Bahia a transfe-rir à Companhia Vale do Rio Doce ou à sua empresa
controlada Florestas Rio Doce S.A. o direito a agulsiçio da diferença entre a área efetivamente alienada
à Empreendimentos Florestais S.A.- FLONIBRA e
o total da área cuja alienação é autorizada pela Resoluçio nl' 47, de 1975, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo úni:co. Ê o Governo do Estado da Sabia autorizado a transferir à Companhia Vale do Rio Doce ou
à ·su-ã empresa controlada Florestas Rio Doce S.A. o direito à aquis.ição da diferença entre a área efetivamente
alienada à Empreendimentos Florestais S.A. - FLONIBRA, e o total da área cuja alienação é autorizada
pela Resolução n'~ 47, de 1975, do Senado Federal.

A SRA. PRESJDENTA (Eunice Midtiles) - Vai-se
passar agora à apreciação dç. Requerimento n"' 443, de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara n\' 178, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
-,__ Discusã~, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmira n9 !_78, de I985, de n' 5.473(85, na Casa de
origem, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que daspõe sobre pessoal admitido em tabela temporária nos ofícios judiciais da Justiça do Distríto Federal e dos Territórios, dependendo de pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de
Finanças-.Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado para proferir o parecer da Comissão de Serviço Público.

Passa-se
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Discussão, em turno úriicó;-do Projeto_ de Resolução n'~ 118, de 1985 (apresentado pela ComissãO
de Legislação Social como conclusão de seu Parecer

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.) - Sr•. Presidenta, Srs. Senadores:
Procedente da Câmara dos Deputados, o Projeto sob
exame dispõe sobre o pessoal admitido em tabela temporária no$ Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios,
O Projeto chegou àquela Casa iniciadora instado pelo
Senhor Presidente da República, nos termos do árt. 5 t
da Carta Magna. através de Exposição de Motivos subscrita pelo Ministro da Justiça. Neste documento, o Senhor Ministro salienta que a medida visa a contemplar
os ocupantes de empregos nos ofícios Judiciais do Distrito Federal, admitidos até 31 de março de 1981, pertencentes à Tabela Temporária, com o aproveitamento .em

,Novembro d.e 1985

Tabela Permanente, mediante aprovação em processo
seletivo.
A iniciativa presidencial acolheu proposta do Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
consciente da necessidade de resolver a situação dos ser-

vidores ocupantes da citada Tabela Temporãria, dandolhes ensejo de futuro ingresso na Tabela Permanente.
Convém frisar que o Projeto, além de ter sido examinado, em sua origem, pela citada Corte-de Justiça, foi
também exaustiVamente apreciado pelos órgãos têcnicos
do Departamento Administrativo de Serviço Publico,
observadas, portanto, as diretriies da Lei n9 5.645, de 10
de dezembro de 1970, qUe dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos.
Na Câmara dos Deputados, a matêria logrou apro~
vação em todos os Órgãos Téciücos para os quais foi dis~
tribuída, acolhidas duas emendas de Plenário.
Na esfera de competência regimental desta Comissã_o,
a matéria, por se amoldar tecnicamente às exigências le~
gais, além de fazer justiça àqueles servidores, conta com
a nossa simpatia, razão pela qual opinamos pela sua
aprovação.
Era o que tinha a dizer, -Sr•. Presidenta. (Muito bem!}
A SRA. PRESIDENTA (Eunice Michiles)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha, para proferir o parecer_ da Comissão -de FinanÇas.
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Em discussão . (Pausa.)
sàr.ão havendo quem peça a palavra, encerro a discusErn votação.
Os Senhort-s
. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
~provado.

A matéria vai à sanção.
É_ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N9 178, de 1985
(N'll 5.463/85, na Casa de origem)
De iniciativa dc;J Sr. Presidente da República
Dispõe Sobre pessoal admitido em Tabela Tempo-rária nos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito F~
der81 e dos Territórios.
·
'
O Congress_o_ Nacional decreta:

Art. ]9 O pessoal que, nos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,Toi contratado
para desempenho de atividade de caráter permanente,
--por prazo indeterminado e retribuído por dotação es-pecífica de pessoal, será submetido a processo seletivo e,
se habitado, incluído em Tabela Permanente do Plano de
Classifícaçãodc Cargos, estruturadO com base na Lei n~'
5.645, de IO de dezembro de 1970, desde que em exercício em 26 de abril de 1985.
-- § f<.> O processo seletivo a que se refere este artigo será organi;zado e aplicado pelo Tribunal de Justiça do
- · Disirito Fed~?.ral e dos Territórios.
§ 29 O servidor assim inCluído será localizado na primeira referência da classe inicial da Categoria Funcional
·correspondente às atividades que exerce.
§ 31" A localização dó servidor serã independente da
existência de vaga ou vago, promovendo-se o automáti~
co ajustamento da lotação, com observância dos pecen~
tuais fixados para ã progressão funcional.
§ 49 No processo seletivo de que trata este artigo será dispensada a escolaridade exigida para o exercício do
cargo.
Art. 2<.> Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação do art. 1<.>desta lei vigorarão a partir da data de incluSão do servidor na Tabetã -Pernlanente, correndo as'
rcspCctivas despesas à- cõnta das dotações orçamentária·s
prOpfiaS óo Tiibunal de .Justiça do Distrito Federal e dOs
Territórios ou de outras para esse fim destinadas.
Art. 3~' ESta lei entra em vigor na data de sua pub1i~
Câção.
Art. 4<.> Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS'. Para
proferir parecer.) - Sr• Presídenta e Srs. Senadores:
Com o fundamento no art. 51 da Constituição Federal, o Exm~' Sr. Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o anexO Projeto de Lei,
que "dispõe sobre pessoal admitido em Tabela Temporária nos Oficios Judiciais da Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios".
A situação funCional dos servidores que se pretendeequacionar por meio de medida legislativa decorreu da
edição da Lei n'~' 5.950(73, Decreto-lei n~' 1.518/77 e Lei
n9 6.831/81, que ampliaram sensivelmente a área de
atividade-meio da Justiça Distrital e dos Territórios, exigindo, em conseqUência, a contratação de pessoal, mesmo em situação precária, para atender à demanda dos
serviços ampliados.
- Esse pessoal foi admitido em Tabela Temporária, conforme autorização excepcionaT cOnceidida fta Exposição
de Motivos n~' 649, de 26 de dezembro de 19_74. De acordo com o depoimento do Sr. Ministro da Justiça, na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial, a dispensa desses servidores, alguns com mais de
A SRA. PRESID~NTE (Eunice Michiles) _:_Passa-se,
8 (oito) anos de serviço, dominando as peculiaridades da
agóra, à apreciação do Requerimento n9 444, de urgênrotina das tarefas cartorárias, acarretãiia- sérios -problecia, lido no Expediente, para a Mensagem n~" 243, de
mas sociais e trabalhistas, porque inúineros deles, alguns
1985, relativa a pleito do Estado de Pernambuco.
já estáveis, seriam lançados ao desemprego, onerando os
Eln votação o requerimento.
cofres públicos, em decorrência do pagamento dos enOs Senhores Senadores que o aprovam queiram percargos trabalhistas.
mãrieCer sentados. (Pausfi.)
Mesmo assim, a proposta resguarda o interesse do
Aprovado.
·
Serviço Público, porquanto, a teor do disposto no art. 19
Passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada
do Projeto, esse pessoal submetido a processo seletivo e
às ComisSões de Economia e de Constituição e Justiça.
somente se habilitado é que será incluído em Tabela PerDependendo a_ matériã de parecer da Comissão de
manente do Plano de Classificação de Cargos, estruturaEconomia- e verificando~se a ausência temporária da
do com base na Lei n'll 5.645/70.
inaioria
dos seus integrantes, esta P.residência, nos terAdemais, o servidor aproveitado será incluído na primos do§ l'll, do art. 90 do Regimento Interno, designa o
meira referência da classe iniciãlâi Categoria Funcional
nobre Senador Alcides Saldanha, substituto eventual na
correspondente às atividades que exerce(§ 29 do art. 19).
- referida Comissão, para proferir parecer da Comissão de
Como esses servidores já vêm recebendo saláríOs rior- .
Economia.
·
malmente e serão localizados nas referências iniciais de
-o SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB''- RS. Para
suas classes,_ o reflexo na despesa pública será mínimo,
proferir pareCer.)·....:.. Sra. Presidente, Srs.~Senadores:
sendo máximo apenas o alto-propósito de se encontrar
Com a Mensagem nv 243/85, o_Senhor Presidente da
uma situação adequada e perrilanente" Para essa parcela
República submete à deliberação do Senado F~deral
dos servidores da Justiça local.
pleito do Governo do Estado de Pernambuco que àbjetiConsiderando que as possíveis despesas decorrentes
va contratar junto ao Banco do Estado de Pernambuco
da aplicação deste diploma legal, conquanto pequenas,
SjA, este na qualidade de agente financeiro do Banco
serão custeadas por dotações orçamentárias Consignadas
Nacional da Habitação- BNH a seguinte operação de
ao orçamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
crédito:
,
e dos Territórios, como prevê o art. 29, nosSo Parecer é
pela aprovação do Projeto,
"Caractçrísticas da operação:
A- Valor:Cr$ 341.877.815.580 (correspondenA SRA. PRESIDENTE (Eunice Mi-chiles)- Os pa~ete a 13.993.000 UPC de Cr$24.432,06, em mar/85,
ceres são favoráveiS.
-- com recursos do Programa PROMORAR
Completada a instrução da matéria-. paSsa-Se à discus(2.500.000 UPC) e do Programa FINC (I 1.943.000
_são do projeto em turno único.
UPC);

Sexla,feira 8

4515

B- Prazos:
1- de carência: a) PRÜMORAR: 3 meses após
o d~sembolso dos recursos;
b) FINC: 2_n:ieses após o des-embolso dos reCur
sos;
2- de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
·1 -juros de 5,5% a.
(taxa nominal); .
-2- correção-·mone,tária: variação da UPC;
3- del credere de 1% a.a.;
4 - taxa de administração de 2% sobre cada de~
seinbõlsõ;
D- Garantia: vinculação de receitas do Estado;
E- Destinação dos recursos: implantação e execução do Programa Integrado da Região Metropolitana do Recife e investim..entos em infra-estrutura
de conjuntos habitacionais."

a.

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasirque,- analisando as finanças do
Estado constatou que a margem de poupança real da entidade, da ordem de Cr$ 316:899.2 milhões mostra-se
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida consolidada interna apresentará após a efetívação do empréstimo 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 Presidêii.cia da República (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Estado de Pernambuco SjA, considera viável técnica, económica e financeiramente.
Assim sendo concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do _seguinte;
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'i29, DE 1985 Autorizo o Governo do Ei!ltado de Pernambuco a
elevar em CrS :341.877.815.S80 (trezentos quarenta e

um bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões, oito-centos e quinze mil, quinhentos e oitenta cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal, resolve:
Artigo J<.> É o Governo do Estado de Pernambuco,
nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de onze de
outubro de mil, novecentos e setenta e seis, do Senado
Federal, autorizado a_ elevar em Cr.$ 341.877.815.580
(trezentos e quarenta e t.im bilhões, oitocentos e setenta e
sete milhões, oitocentos e quinze mil e quinhentos e oitenta cruzeiros), correspondente a 13.993.000 UPC de
Cr$ 24.432,06, vigente em ·marçoj85 o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
uma operação de crédito de igual valor junto ao Banco
do Estado de Pernambuco SjA,.e~ste na qúaiidade de
agente financeiro- do Banco NaCional da Habita~ão 1
BNH, destinado a implantação e execução do Programa
Integrado da Regjão Metropolitana do Recife e investi~
mento em infra-estrutura de conjuntos habitacionais,
obOOecidos as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no· respectivo processo.
Artigo 2<.> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. É o parecer, Sra. Presidente, (Muito bem!)
A SRA. PRESIDEr:;TE (Eunice Michiles) - O parecer da Comissão de EcQnomia conclui pela aprovação do
Projeto de Resolução rf!-129 de 1985, q~ autoriza o-Estado de Pernambuco a ...tealizar operação de crédito no
valor de 34~ bilhões, 877 milhões, 815 mil e ?80' cruzei~
ro_~. par.~·o.' ft':fl que especifica, -~epen~endo do parecer da
Comissão:dé Constituição e Justiça.
Solíc/tl:i <lo nobre Senatlor Nivaldo Machado, o parecer da ÇQmissão de Constituição e Justiça.
O SR. "l'jiV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir.,.pa:recer.).......:. Sra. PresideOte e Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Seitado Federal, como conclusão de seu
_Parecer sobr_e;;-a Mensagem n<.> 243/85, do" Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado de
Pernambuco a contratar empréStimo no valor de "Cr$
341.877.815.580-(trezentos e quarenta e um"bilhões., oito-'!
centos e setenta e sete ~ilhões, oitoçentos e cjuínzc mil,.,
quinhentos e oi~enta cruzeiros}, destinado a financiar a
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implantaçao e execução dd Programa Integrado da Re-gião Metropolitana do Recife.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 21' da Resolução n~> 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não obM
servância dos !imites fixados no arúgo 21' da Resolução
número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja
vista que os recursos a serem repasSadOs- serão provenientes do Banco NaCional dil -Habitação.
Assim, Verifica-se que- a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais .e regimentais- aplicâveis à eSpécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
~.o parecer.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- O parecer da Comissão de' Constituição e Justiç~ c:on_clui pela
constitucionalidade e jurTdiciidade do projeto.
Completada a instrução _da matéria passa-Se ã- discussão do projeto, em turno único. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus'são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que
vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretário.
É lido o seguinte

PARECER
N• 929, de 198S
Õa Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
1985.

n~"

129, de

Relator: Senador Martins.Filho
A Comissão apresenta a redação final dõ PiOJf:tO de
.{es'Olução n'i' 129, de 1985, que autoriza o Governo do

Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 341.877.815.580 (trezentos e quarenta e
um bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões, Qitocentos e quinze mil, _guinhentos _e oit~~ª-E.~.:~.zeiros). __
Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de novembro de
1985. - Nivaldo Machado - Presidente - Martins Filho, Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N• 929. DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n"' 129, de
1985.

Faço saber que o Senad_o Federal aprovou, nos termos
do art. 42, item VI, da Constituição, e eu,
Pr~idente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

Novembro de 1985.

ArL 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Em discussão a redução filial. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
E_m votação.
Os Srs. Senado ris cjue a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

A SRA. PRESID~NTE (Eunice Michites)- A PresiJência convoca sessão extraordinária a realizar-se -hoje,
LS 19 horas -e 33 minutOs, cOm- a seguinte

• DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco ao
contratar operação de crédito no valor de Cr$
341.877.815.580 (trezentos e quarenta e um bilhões,
oitocentos e setentia e set~ milhões, oitocent~s e quinze mil, quinhentos e oitenta cruzeiros). -- O Senado Federal resolve:
Art. J9 Ê o Governador do Estado de Pernambuco,
nos termos do artigo 2Q da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, aUtorizado a contratt~r operação de crédito no valor de Cr$ 341.877.815.580
(trezentos e qLiárenta e um bilhões, oitocentps e setenta e
sete milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e oitenta f,:ruzeiros) correspondente a 13.993.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC deCr$24.432,06, vigenie cm março de 1985, juntO ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., este na- qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à implantação e execução do Programa Integrado da Região
-Metropolitana do Recife e investimentos em infraestrutura de conjuntos habitacionais, obedecidas as condLções admitidas pelo Banco CCntral do Brasil, no r_espt:ctivo processo.

ORDEM DO DIA
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 60, de 1982 (n"' 3.427}80, na Casa de origem), qu-e
dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 444 a 447, de 1985, das Comissões;
...... de -Constitulcào e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
·tpre..<;enta n"' I - CLS;
-de Serviço Püblico 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.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Está encerrada u sessão.

( Lel'anta-se a Sl!ssào às /9 horas e 30 minutos.)

Ata da 224ll- Sessão, em 7 de novembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência da SI" Eunice Michiles
ÃS 19 HORAS E 33 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles Alcidcs Paio - Gaivão Modesto - Odacir S_oares Aloysio Chaves -Gabriel HerJl!es - Hélio GueirosAlexandre Costa - Américo de Souza - Alberto Silva
- Cesar Cals -José Lins - M oacyr Duarte- Martins
Filho- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Albano Franco- Lourival Baptista -luiz Viana -João
Calmon - José Ignácio Ferreira - Amaral Peixoto Amaral Furlan --Severo Gomes - Benedito Ferreira
-Mauro Borges- Gastão Müller- Roberto Wypych
- Enéas Faria....:.... Alcides Saldanha- Octavio Cardoso.

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) - A lista
de presença acusa o 'comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ]'l'-Secrctár"io vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. 1Q-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo dO seguinte proje-

to.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 182, de 1985
(N"' 6.699/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
- Concede isenção do Imposto sobre Produt~ Industrializados -:-IPI, na aquisição de automóveis de pass-ageiros e dá outras providências.
O Congresso NaciorJ.al decreta:
.
Art. '"' FICam iSentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI os automóveis de passageiros
classificados no Código 87.02.01.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TI PI, quando adquiridos por:
-

I - motoristas profissionaiS que, na data da publicação desta lei, ex.erçam, comprovadamente, em veículo
de suu propriedade, a atividade de condutor autónomo
de passageiros, na condição de titular da autorização do
poder concedente, e desde que destinem o automóvel à
utilização nessa atividadc, na categoria de aluguel (táxi);
li - pessoas jurídicas ou equiParadas e as cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concession[trías de transporte público de passageiros, na categoria
de aluguel ttáxi), e desde que se destinem tais veículos
automotores à utilização nessa atividadc.
§ l"" Ressalvados os casos excepc1 •JJS em que ocorra destruição completa do veículo, o benefício previsto
neste artigo somente poderá ser utilizado uma única vez.
§ 2"' A isenção dependerá de prévia verificação, por
parte da Secreturia da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, de que o adqilirente preenche os requisitos estubdccid9s neste artigo.
Ar_t. -:29 _Fica assegurada a manutenção do créd1to do
Imposto sobre Produtos Industrializados....,.... IPI, relativo
às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao
material d~ _embalagem, efetivamente utilizados na i_ridustrializaçào dos produtos a que se refere o aftigo anterior.
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Arl. 3'1 O _imposto incidirá, normalmente, sobre
quaisquer aceSsórios opcionais, que não· sejam equipamentos origf!la}~_~o modelo de veíC,!JIO aqg_uiriQo.

Art. 4'i' A alienação do veículo, adquirido com
isenÇão", arites de__3 (três) anoS de sua aquisição, a pesSoas
~não

satisfaca!fl os requjsitos e as condições estabele-

cidos no art. 1~' desta lei, implicará o pá"i:amento, pelO
alienante, do tributo dispensado, monetariamente corrigido.
§ ]I' A inobservância do disposto neste artigo acarretará, além da exigência do pagamento do tributo, corrigido monetariamente, a cobrança de multa e juros moratórros previstos na legislação própria, para a hipótese de
frau,g:~ na _falta de pagament~ do imposto devido.
§ 29 O previsto neste artigo não será exigido em casos de sinistro~ em que oCorra a destruição total do veículo.
Art 59_ _ Esta lei vigorará a partir da data de sua
publicação e -até 25 de junho de 1986.
Art. 6~> Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N• 528,
DE 1985, DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Senhores Membros do. Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 d_aConstituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de
lei que ~·assegura a tnanutcnção."do crédito do IPI relativo aos insumos empregados na industrialização de veículos do Código 87.02.01.03 que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero".
Brasília, 25 de Outubro de 1985._-

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 445, de 1985
Requeremos urgência, r\os termos do art. 371, alínea b
do Regimento _Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n9 179, de 1985 (n9 6.206/85, na Casa de origem), que
-dispõe sobre a destinação do produto de arrecadação da
TaXá de Melhoramento dos Portos.
Sala das Sess_ões,' 7 de novembro de 1985. - Hélio
Gúéiros- Benedito Ferreira- Nival~o Machado.

REQUERIMENTO
N• 446, de 1985
Requeremos urgên6ia, nos termos do art. 371, alinea b
_-_do R~gimento _Interoo,~para o Projeto de Decreto Legis--lativo n9 17, de 1985 (n9 80[85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Cõnvenção destinada_ a Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a
Renda entre o Governo da República Federativa doBrasil e o Gov~no do_ Çanad~, concluído _em B~asflia, a 4 de
junho de 1984.
Sala das Sess_ões, 7 de_ novembro de 1985. - Hélio
Cueiros - Benedito Ferreira - Nivaldo Machado.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) - Os reqcie-i=linentOS- qUe acabam de ser lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 375, d.o Regimento ln~
terno.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Passa-se

ORDEM DO DlA

EXPOSICÃO DE MOTtVO N• 215, DE 22 DE OUTUBRO DEL985, DO MINISTtRIO DA FAZENDA.
Item 1:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Temos a honra dC-SübmeterraprecTa(;:ão de Vossa ExVotação. em turno único, do Projeto de Lei da
celência o incluso AnteprojetO de Lei J:J.Ue assegura a ma-'
Câmara n9 60, -de 1982 (n9 3.427/80, na Casa de orinu tenção do crédito do Imposto sobre _frodutos Indusgem),
que dispõe sobre a regulamentação do exercítrializados relativo acis -insu-mos empregados na induscio "da enfermagem e dá outras providências, tendo
trialização de veículos automóveis que tiveram suas ali~
PARECERES
sob n9s 444 a 447, de -1985, das
quotas reduzidas a zero pelo Decreto n9 91.367, de 24 de
-·coniiSSões:
junho <:[e 1985.
--de Constituição e Justiça, favorável;
2. A proposta vfsa conced"'er aos compradores de veí-de
Legislação
Social,
favorável, eom emenda
culos utilizados na categoria aluguel (táxi) a total desoque apresenta, de n9 1 - CLS; neração fiscal relativa ao I PI, como no sistema do cxtin- _
- ......., de Serviço Público Civil, favorável, com emento Decreto-lei n9 1.944/82.-_
das- que apresenta de n9s 2 a 9 ·-'CSPC; e
3. o- art. 2<? assegura a transitoriedade do benefi~ ~-de -Saúde, favoráVel ao Projeto c ~s çmendas
cio. ao estabelecer a sua vigência até 25 de junh<:~ de .1986,
á~s ·comiSSões __ de Legíslãção Social é_ de Serviço
coincidindo com período estabelecido no retr_omenci~
Públi~o-Óvil. .
·
·
nado Decreto.
Aproveitamos o ensejo para: apresentar a Vossa ExceEm votação_ o projeto, ressalvadas as emendas.
!~nçia as expressões do nosso- mãis profundo respeito e
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sonsidera_~ªp.- UiiSOn Funaro, Ministro da Fazenda.
sentados. (Pausa.)
Aviso n9 722....,.... SUPAR.
Aprovado.
Em 25 de-out~bio de 1985.
Votação, em globo, das emendas de n9s 1 a 9.
A sua Excelência o Senhor
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permaneDeputado Haroldo Sanford
_
___ _
ce-r-sentados.
(Pausa.)
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Aprovadas.
BrasHia-DF.
A matéria vai _a ComisSão de Red_~~o.
Exc"e!entissímo .Senhor Priineiro-Secretãrio: Tenho a hom:a.d..e encaminhar a essa Secretaria a MenE o seguinte o projetO aproVado:
sagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da_República, acompanhada de ExposiÇão de Motivos do Senhor
~inistrg -de Estado da Fazenda, relativa a projeto de lei
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
quê .. asSegura a manutenção do crédito do IPJ relatiVo
N• 60, de 19S2
aos insumos empregados na industrialização de veículos
do Código 87.02.01.03 que tiveram suas alíquOtas redli- -zidas a zero".
_ _
(N9 3.427/80, na Casa de origem)
Aproveito a oportunidade para renov~r a Vossa ExceDispõe sobre·a regulalnentação do exercício da enlência protestos de elevada estinia e consideração.- Jo- fermágem e dá outras providências.
sé Hugo Castelo Branco, Ministro:Chefe do Gabinete Civil.
O Congresso Nacional decreta:·
Art. J9 É livre o exercício da enfermagem em todo o
(Ãs Comissões de Economia e de Finanças.)
território nacional, observadas as disposições da pre.~en
te lei.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- O ExpeArt. 29 A enfermagem e suas atividades auxiliares
diente lido vai à publicação._(Pausa.)
somente podem ser exercidas por pessoas legalmente ha·Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
?ilitadas e inscritas_ no Conselbo Regio_nal de Enfermat9-Secretãrio.
gem com jurisdição na área onde oc,orre o eXercício.
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Art. __39 O pf~nejamento e a programação das instituiçõeS e serviços de saúde incluem planejamento e prognimução de enfermagem.
Art. 4~> A programação de enfermagem inclui a Prescrição da assistência de enfermagem.
Art. 59 A estrutura básica da instituição de saúde,
pública e privãda, inclui órgão de enfermagem.
A rt. 69 São enfermeiros:
I - o titular do diploma de enfermeiro conferido por
instituição de ensirio, -nos termos da lei;
II _:_ o titular do diploma ou certificado _de_ obstetriz
ou de enfermeira obstétrica:, conferido nos termos da lei;
III- o· titular ~e diploma ·ou certificado de enfermeiro e a titular do diploma ou certificado de enfermeira
obstétrica ou de obstetriz, ou equiValente, conferido por
escola estrangeira, segundo as leis do país, registrado em
virtude de acordo de intercâmbio cültural ou revalidado
no Brasil corri diploma de enfermeiro, de-enfermeira obstétrica ou de obstetriz;
IV- aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriorcs, obtiveram título de enfermeiro, conforme o disposto na alínea d do art. 39 do Decreto n9 50.387, de 28
de março de 1961.
Art. 7~>- São técnicos de enfermagem:
1- o titular do diploma de técnico- de enfermagem
conferido por instituição ·ae--erisino nos termos da lei;
li - o titular do certificado ou do diploma conferido
por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país,
registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural
ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem.
.Arl. 89 São auxiliares de enfermagem:
I - o titular do certificado de auxiliar de enfermagem
conferido por instituição de ensino, nos termos da lei;
11 - o titular do diploma ou do certificado de auxiliar
de enfç:rmagem_.._o_u equivalente, referido na segunda parte do inciso III do art. 29 da lei n9 2.604-, de 17 de seiembro de 1955,_e na alínea c _do art. 59 do Decreto n9
5~.387, de 28 de março de 1961, conferido na vigência
desses documentos legais;
III - o titular do certificado de enfermeiro prático a
que se refere o Decreto n"' 23.774, de 22 de janeiro de
1934, e o do certificado de prático de enfermagem a que
se ,refere o Decreto-lei n9 8. 778, de 22 de janeiro de 1946,
observado o disposto na Lei n9 3.640, de lO de outubro
de 1959;
IV- o titular do diploma conferido e registrado nos
termos do art. ]9 da Lei n9 2.822, de 14 de julho de 1956;
V- o pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem em virtude do disposto na Lei n9 3.483, de 8 de dezembro de 1959; na Lei n9 3.967, de 5 de outubro de
f9ó I, -e-no Oeáeto-lei TIS> 299; âe 28 de fevet:"eiro de 19'67;
VI - o titular do diploma ou certificado conferido
_ por estola ou curso estrangeiro, segundo as leis do pats,
registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural
oi.J reValidado no Brasil como certificado de auxiliar de
enfermagem.
Are ·99- SãO_ parteiras:
I - a titular do certificado previsto no art. 19 do
Decreto-lei n_9 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado
o disposto na Lei n9 3.640, de 10 de outubro de 1959;
· 11 - a titular do diploma ou certificadO de parteira,
ou equivalente, conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado iw Brasil, até dois anos
após· a publiCaÇãO da presente lei, como certificado de
parteira.
Art. 10. O desempenho das atividades de enferma-gcm constitui o objefO da profissão liberal de enfermeiro,
ao qual é assegurada autonomia técnica nO planejamen- fo, orgimizaÇão, execução e avaliação dos servíços e da
assistêncía de enfermagem.
Art. II. O enfermeiro exerce todas as atividades de
e_nfermugem, cabendo-lhe.
I - privativamente:
a) direção do órgão de enfermagem integrante da estr_utur.a básica da instituição de saúde, pública e privada,
e chefia de serviço e de unidade de enfermagem;
b) organização e direção dos serviços de enfermagem
e de suas atividades técnicas e auxiliares; nas empresas
prestadoras desses serviços~ _
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enferlnagem;
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d) direção de escola, chefia de departamento e coordenação de cursos para formação de pessoal de enferma_
gem em todos os grª_us;
e) exercício do magistério nas disciplinas específicas
de enfermagem no ensino de 21' e 311 graus, Obedecidas as
disposições legais relativas ao ensino;
f) planejamento, programação e avaliação_ dos-cursos
formadores de pessoal de enfermagem, ém todos os
graus, atendida~ as exigências legais;
_ .
_
_
g) composição de comissão julgadora para exames em
disciplinas específicas de enfermagem, na seleção de pessoal, inclusive técnico e auxiliar, para cargo e emprego;
h) consultaria, auditoria e emissão de parecer sobre
matéria de enfcrmaem;
i) consulta de enfermagem;
j) prescrição da assistência de enfer_magerri,
II -como integrante da equipe de saúde: _
__
a) participação no planejamento, execução e av_a- _
liação da programação de saúde;
b) participação na elaboração, execução e- avaliação
dos planos assistenciaiS-de saúde;
__ ___ _
c) pre.c;crição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde:
~
_.
:
Parágrafo único. As profissionais referidas· no inciso
II do art. 6" incumbe, ainda:
a) assistência à parturiente e ao parto normal;
b) identificação das distócias obstétricas e tomada de
providências até a chegada do médico;
c) realização de episiotomia e episiorrafia -e aplicação
de anestesia local, -quando necessária.
_
Art. 12. O técriíco de enfermagem exerce atividades
técnicas de nível médio de enfermagem, cabendo-lhe especialmente:

a) participar da programação da assistência de enfermagem;
b) executar ações assistcnciais de enfermagem, exceto
as privativas do enfc_rmeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. II desta lei;
c) participar da orientação e superVisão do trabalho
de enfermagem em grau auxiliar;
d) participar da equipe de saúde.
Art. 13. O auxiliar de enfermagem exerce ati v'idades
auxiliares de enfermagem, cabendo-lhe, particularmente:
a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;
b) executar ações de tratamento simples;
c) prestar cuidado~ de higiene e conforto ao paciénte;
d) participar da equipe de saúde.

Art. 14. O ensmo de enfermagem, de 19 grau induise_nas atribuições do_enfermeiro e do técnico de enfermagem, obedeciddas as_exigências legais relativas ao_ensin9.
Art. 15. As atividades referidas nos arts. 12.e 13,
quando exercidas ~m insti_tU.iÇões de ~aúde, púb!ic_a e privada, c cm programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de enfermetro.
Art. 16. O designativo "enfermeiro" é privativo de
serviços e ati vidades dirigidos ou exercidos por enfermei-

ro.
Art. 17. O províiji.C-nto de chefes de unidade de enfermagem, em caso de comprovada carência de e_nfermcirós, Obedecerá as norm;~.s __ Q1ti~adas pelo Con~elho
Federal de Enfermagem.
Art. 18. As entidades de direito privado que prestem, serviços de enfermagem ou exerçam atividades de
formação ou treinamento de recursos humanos de enfermagem serão registradas no Co_nselho Regional de Enfermagem, sem prejuízo de outros registr~s legalmente
instituídos.
Parárafo único. As entida.des _referidas nesie arl.igo
ficarri- sujeitaS ao pagamento de anuidade, observado o
disposto no art. 15 e seu inciso XI da Lei n9 __5.9Q5, de 12
de julho de 1973
_
_ _ -·
..
Art. 19. As entidades a que se refere o artigo anterior não poderão exercer a_tividades na ârea de enfermagem nem receber recursos provenientes dos orçamentos
públicos federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos Territórios, ou participar, a qualquer título, de
operações bancáriaS em estabelecimentos oficiãiS, sem a
prévia comprovação do resgistro referido no mesmo artigo.
Art. 20. Os órgãos de- pe.c;soal da a_dminsitração
pública di reta e indireta, federal, estadual, rriunicip.il.l, ao
Distrito Federal e dos TerritóriOs observarão, no p·rovi-

menta de cargos e funções e na contratação de pessoal de
enfermagem, de todos os graus, os preceitos desta lei.
Parágrafo único. Os órgãos a qUe se refere este artigo promoverão as medidas necessârias à harmonização
das situações jâ existentes com as dispoSiçõ-es da presente
-==lei, rçspcitados os direitos ildquiridoS quanto á vencimentOs e salários.
Art. 2 I. O exercício do mandato de membro do
--Conselho Federal ou de Conselho Regional de Enfermagemê considerado como de efetivo exercício no cargo ou
emprego que o titular ocupar no serviço público federal,
e.'itaduul, municipal, do Distrito Federal e dos Territórios.
ParágrafÔ únicO. O dingente do .órgão público da
administração direta ou indireta a que o titular do ·mandato esteja vinculado promovérâ a compatibilização das
atividades deste com as que terá de desempenhar no
exercício do referido mandato.
Art. 22 - É estt:ndido ao enfermeiro Q direito a priSão
esPecial, enqUãnto aguarda julgamento.
Art. 23_ O pessoal formado no subsistem(rdo ensino
__ _(Jrofissionalizante, conforrne_o disposto no§ 4" do art. 49,
e na alínea b d-o § 29 do art. 59 da Lei n9 5.692, de 1_1 de
. -agostO de 1971, para atuação na-área da enfermagem~ será inscrito, cm quadro próprio, no Conselho Regional de
Enfermagem sob cuja jurisdição exercerá su~ _a~!-v"ída
des, observadas as normas baixadas petó Conselho Federal de Enfermagem.
Art. 24. O pessoâl qUe se· eriC-ontra executando tarefas de enfermagem, em virtude de carência de recursos
humunos de níVel nlédio nessa área, sem pciSsU.ir TcirmáÇtio específica regulada em lei, será autorizado, pelo
Conselho Federal_de_ Enfermagem, exercer atividades
- elcmentaréS di: eii.Termagem, observadO o disposto nO
art. I 5 desta leí.
Parágrafo único. A autorização referida ·neste artigo,
q-ue obedecerá-aOs- áiférios bã'ixados pelo Conselho Federal de Enfermagem, somente poderá ser concedida_ durante o prazo de 10 (dez) anos, a contar da promulgação
da presente lei.
Art. 25~ Transcorridos. 10 (dez) anos da promulg<tçào da Presente lei, a instituição de saúde, pública ou
privada, _so_me_nte poderá admitir, nomear ou contratar,
para execução de atividad,s!s de enfermagem, pessoal de
categoria profissional regulada em lei.
Parágrafo único. A restriçãb de que trata .este artigo
não se aplica aos ~gentes comunitârios de saúde para
efeito de sua integração aos programas de atenção primária de saúde, a cargo das repartições sanitárias competentes.
_ __
_
Art. 26. O Poder Exe,cutivo regulamentará esta lei
no pruzo de 120 (cento e vinte) dias ã. contar da data de
_sua publicaçãO.
Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicw.;ão.
Art.--28. Revogam-se a Lei n~ 2.604, de 17 de setembr_o ~k 1955, e as demais disposições em contrário.
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S 29 Comprovada a ineXistência de profissional
disponível na área onde se localizar a instituição de
saúde; por ôeclaração do Conselho Regional de Enfermãgem, as funções de direção de que trata o§ 19
poderão ser exercidas por técnicos de enfermagem,
sob supervisão de enfermeiro.''
EMENDA Ne 4 - CSPC -

No art. 7~ dê~se nova redaçào ao caput dos itens I e II,
e acrescente-se os itens III e IV:
"Art. 79
....... , .. ··- ·- .• , .. ··~-·· --···
r- o títular do diploma ou do certificado de
Técnico em Emfermagem expedido de acordo com a
legislação e registrado pelo órgão competente;
II -O titular ·-do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro,
registrado em virtude de acordo ú.e intercâmbio cul~
tural ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem;
III- Os Auxiliares de Enfermagem mencionados
no inciso 1, do art. 89 que contem com mais de dez
anos de efetivo exercício na classe;
IV -Os Prâticos de Enfermagem ou Enfermeiros Práticos que se mencionam no inciso IV do art.
8" por ocasião da sua aposentadoria."
EMENDA Ne 5 - CSPC

No art. 8Q dê-se a seguinte redação ao caput dos itens I,
11, III, IV, V, e VI:
"Art. 89
... ~- ..•.. _·--- ...• _. _...••....
I --0 titular de Certificado de Auxiliar de Enfer- magem conferido por instituição de ensino:nos termos da Lei e registrado no órgão competente:
II O titular de Diploma a que se refere a Lei n"'
2.822, de 14 de junho de 1956:
III -O titular do Diploma ou Certificado a que
se _refere o inciso H I do art. 29 da Lei n9 2.604, de 17
de setembro de 1955, expedido até a publicação da
Lei n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961;
IV -O titular de Certificado de Enfe_rmeiro Prãtico ou Pi"ático de Enfermagem, expedido até 1964
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina
- e Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão
congénere da Secretária de Saúde nas Unidades da
federação, nos termos do Decreto-lei n" -23.774, de
22 de_janeiro de 1934, do Decreto-lei _n9 8.778, de 22
de janeiro de 1946 e d;J. Lei n" 3.640, de lO de outubro_ de 1959;
V- O pessoal enquadrado como Auxiliar de
Enfermagem, nos termos do Decreto-lei n\" 299, de
28 de fevereiro de 1967;
~li -O titUlar do DiplOma ou c;ertificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis
do País, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificãdo de Auxiliar de Enfermagem."
EMENDA N• 6 - CSPC

São as seguintes as emendas aprovadas
~M~NDA

N• 1-CLS

Suprima-se o artigo 21.
EMENDA N• 2 -

"Art. II.
CSPC

Ao art. 2" do Projeto, acrescente-se o seguinte parâgrafo:
"Parágrafo único.. A enfermagem é exercida
privativamente pelo enferffieiro, "pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação."
EMENDA Ne 3 -

No art. 11, acrescente-se aos itens I e II as seguintes
alíneas:

CSPC

Dê-se ao caput do art. 59 a seguinte redação,
acrescentando-lhe os parágrafos !9 e 29:
"Art. 5!' A estrutura básica da inStituição de saúde pública ou privada, inclui obrigatoriarilenfe, ór-·
gãoS- de enfermagem que integrarão sua adritinistraÇão Superior.
§ 1~ A direção do Órgão de Enfermagem será
exerCida, sempre, por enfermeiro incluído nas defi- nições do art. 6".

1I) cuidados diretos de_ enfermagem e pacientes
graves com risCQ de vida;
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e- que exijam conhecimentos de base
científica ecapacidade de tomar decisões imediatas;
11···········-···-······----d) participação em projetas de construção ou
reformá de unidades de internação;
e) prevenção e controle sistemático da infecção
hospitalar e de doenças transmiss(veis, em geral;
f) prevenção e controle sistemátíCo de danos
que possam ser causados_ à clientela durante a assistência de en fefinagem:
_g) _assistência de enfermagem à gestante, parturiente e püérpcra;
h) acompanhamento da evolução_ e trabalho de
parto;
i}.. execução" do parto sem distocia;
j) educação visando a melhoria de saúde da população."
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EMENDA N' 7 -

CSPC

Dê.-_.s:e CS!put do arL 12 a seguinte reda_çào:

.. ArL 12. O Técnico de Enfermagem exerceatividade de nível médio, envolvendo orientlltão e
acompanhamento do trabalho de enfermagem em
grau auxiliar, e particíj:lação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmenteL"
·
EMENDA N' 8 -

CSPC

Dê-se ao caput do art. 13 a seguinte- redação:
..Art. 13. O AUXiliar de Enfermagem exerce
atividades de n{vel médio, de natureza· repetítiVa,
envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob
supervisão, bem como __a participação em nível de
execução simples, em processos de tratamento,
cabendo-lhe especialmente."
EMENDA N' 9 -

CSPC

Dê-se ao caput do art. 22 a seguinie- redação:

"Art. 22. Fica estendido aos profissionais de
enfermagem e·de suas atividades auxitiares o direito
à prisão especial."
A SRA. PRESIDENTA (Eunice Michiles)- Passa-se
agora à apreciação do Requerimento nl' 445, de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara ·n.,.
179/85.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
·
Aprovado.
_
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da fnatéria..
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara 179, de 1985, n"' 6.206/85, na Casa de origem, que dispõe sobre a destinação do produto da
arrecadação da taxa de melhoramento dos portos.
Dependendo de pareceres das Comissões de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de
Economia e Finanças.

Conce_do a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira para emitir parecer da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
O SR.. BENEDITO FERREIRA (Para emitir parecer.)
-Vem a exame desta Comissão Projeto de Lei ~ispondo
sobre a destinação do produto da arrecadação da taxa de
melhoramento dos portos.
Justificando a Proposição, seti autor, declara que:
A criação da Empresa de Portos do Brasil S.A_. ....,....
PORTOBRÁS, foi autofi_zada pela Lei n<> 6.222; de 10 de
julho de 1975, que estabeleceu, c_omo fonte de receit3.. da
empresa, entre outros, os recursos do_ Fundo Portuário
Nacional (FPN) e, por força do disposto no Decreto-lei
n<> 1.754, de 31 de dezembro de 1979, todos os recursos
do Tesouro Nacional, vinculados a órgãos, fundo ou
despesa, na proporção de 50% (cinqUenta por cento), em
1981 e 100% (cem por cento), a partir de 1982, pasSaram
a integrar o Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND), criado pela Lei n' 6.093, de 23 de agosto de 1974;
posteriormente, o FND foi extinto, mediante o Decretolei nl' 1.859, de 17 de fevereiro de 1981, passando todas as
suas receitas a se constituirem recursos ordinários do Tesouro Nacional, sem qualquer vinculação a órgão, programa, fundo ou despesa.
Observa·se, portanto, que as alterações legais desvin·
colam a TMP da atividade que a gera, o que contraria os
pressupostos legais que legitimam sua co_brança.
Mais adiante, observa qu~ "o retorno da TMP ao Sis·
tema Portuârio- fonte de arrecadação e destinatário legal de suas aplicações - gatantir-lhe-á a auto·
sustentação que seinpre norteou sua (o_rmação e consoli.
dação, além de lhe conferir efetivàS cOrldições de eficiência no atendimento aos usuários, em consonância cóm a
política de desenvolvimento nacional."
A Proposição, vasada em 4_(quatro) artigos, estabelece
em seu artigo 11',: "A partir do exercício financeiro- subse·
qilente .ao da publicação desta lei, o produto da arrecadação da Taxa de Melhoramento dos Portos- TMP,
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instituída pela Lei nl' 3.421, de 10 de julho de 1958, será
itüegraimente destinado ao Fundo' Portuário Nacio_nal
-FPN".
Considerando de muita oportunidade_ a matéria, somos, no âmbito desta Comissãô, pela sUa aprovação.
É este o parecer.
--~A SRA. PRESIDENTA (Eunice Michiles.)- Estando
ã matéria 'dependendo de parecer da Comissão de Eco- fH>mia e verlflc"indo-se a ausência temporária da maioria
dos seus integrantes, esta Presidência, nos termos do§ I~',
do art. 90, do Regimento Interno, designa o nobre Sena·
d.or Nivaldo Machado substituto eventual na referida
ComisSão.
Concedo a palavra ao Senador Nivaldo Machado
para proferir o parecer da Comissão de Economia.

O SR. NIV ALI:lO MACHADO (PFL - PE. Para
emitir parecer.) ~: ~- Presidente, Srs. Senadores:
____ pe autoria da Comi_ssão de Transportes da Câmara
dos Deputados, a presente proposta objetiva. assegurar
recursos necessários à melhoria e a expansão dos Portos,
por intermédio da destina~ão do produto da arrecadação
da Taxa de Melhoranlento dos Pprtos·- TMP ao.Fundo
Portuár"ió Nacional, a ser administrado" pelã Empresa de
Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS.
Como explicitado na própria justificação do Projeto,
em decorrência de sucessivas alterações legais, constatase, atualmente, cOmpleta desvinculação dessas receitas
relativamente às necessidades das atividades portuárias,
pdis, ao constitUírem reCursos_ ordinários do ·Tesouro
--Nacional, têm afetado a realização de um volume de investimentos compatíveis com as exigê"n.cias att.iais.dessa
atiYidade econômi-ca".
_
Com eú:it"ó, no atual contexto de ajustamento estrutural em qt!ê: se encontra ·a economia brasileira, o aumerlto
de Produtividade das atividades portuárias representa fator 'substantivo, tanto para a manutenção e a expansão
de atividades exportadoras, quanto para a distribuição
de bens e serviços no mercado interno.
Por seu turno, manter-se a atuação prevalescente, significa inserir a at!Vidade portuária, no âmbito das contenções fiscais-que atualmente condicionam e afetam um
conjUnto~,sig"nificativo de segmentos eco~ômiCos, sem
-- assegurar-lhe, sequer, os recursos provementes de sua
_pr@ria operação.
-- __ Re~exos di_retos do compr?met~imento dessa fonte de
~eci:ira são as íneficiêricl"is ·operaciOnais da ativiãade
portuária, ã redução de sua produtividade e conseqUente
aumento de custos operacionais. _-Em decorrência, são
colocados entraves adicionais "à ampliação das expor~
taç_ões, é inC-entiVada a utilizaçãb de modalidades de
transportes substitutivos, não compatíveis, erii termos de
estrutura de consumo--eriergético e de preçris-,:-com as
atuais necessidades de contenção do processo inflacionário e de melhora do bem-estar da população de"·baixa
renda.
Por considerar que o retorno efetivo das receitas provenientes da TMP representa uma condição indisp-eosá~
vel para a realização de investimentos necessários à 'nltl~
dernízação poriuária, votamos pela aprovação do proje-

to.
É: o parecer, Sra. Presidenta. (Muito bem!)

O SRA. PRESIDENTA (Eunice Michiles) - Conce·
do- a- Pãlavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para proferir o parecer od"a: COrriiSsão de Finanças.
O SR. Hi!:LIO CUEIROS (PMDB .,.- PA. P~ra profe.
rir parecer.) -Sra. Presidenta, Srs. Senadores:
Em apreciação, Projeto de Lei de iniciativa do Deputado Juarez Batista, que pro·põe seja integralmente destinado ao Fundo Portuârio_ Nacional-_E_})N_l_ 9 produto
da arrecadação da Taxa de Melhoramento dos Portos-TMP, instituída pela Lei n"' 3.421, de lO de julho de 1958;
o qual passaria a ser administrado pela Empresa de Portos do Brasil S. A.- PORTOBRÁS, nos termos do disposto ná"Lei nl' 6.222, de 10 de julho de 1975, "para aplicação em investimentos nos portos brasileiros".
Na Justificação, invoca o seu ilustre Autor a Lei n9
6.222, de lO de julho de 1975, cujo artigo 2~'destinou 60%
do produto da arrecadação da Taxa então_ criada ao
Fundo também instituído pela mesma Lei. E que, por

força do dispostó no Decreto..:leí·n.,. 1.754, de ""31 de dezembro de 1979, r.assou a integrar o Fundo Nacional de
Desenvolvimento - FND, criado pela Lei nl' 6.09!, de
23 de agosto de 1974, na proporção de 50% em 1981 e
100% a partir de 1982. E, ainda, eX.tínto o FND pelo
DecretO-lei n~' 1.859~-de 17 de fevereiro de 1981, passaram "todas as suas receitas a se constituírem recursos ordinárioS do TeSourÔ Nacional, sem qualquer vinculação
a órgão, programa, fundo ou despesa". E acresceilta
que; "como se vê, sUcessivas alterações_ legais terminaram por desvincular i TMP da atividade que a gera, contrariando os pressupostos legais que legitimam sua
cobrança, além de comprometerem o Sistema Portuário
'\J acional e, em conseqüência, a ecqnomia do Pa(s".
O Projet6 foi aprovado na Câmara dos Deputados,
com Emenda que suprimiu o artigo 2\' da redação erigi~
nária, que isentava dõ-pagamentQ-'tla TMP a importação
de papel destinado "ao uso exclusfvo de pessoas naturais
e jurídicas na exploração da indústria de livro, jornal e
periódico"._
_
Entendeu aquela Casa do. Coilg-re-ssd Nacional ser necessário o retorno da TM P ao .Sistema Portuário - fonte de s~:~a arrecadação e destinatário de direito de suas
aplicações.
A bem da verdade, registre~~e que, apesar da desvinculaÇão que se opef--Cm, os -recursos oriundos da TMP são
hoje atribuídos __ à_ PORTOBRÃS, no orçamento da
União. Esse sistema, -todavia, não oferece condições d~
evidêricia de que o produto da arrecadaç:ã.o da taxa tenha
sido, em sua totalidade, posto à disposição da empresa,
ou de quee.la tenha aplicado na ativídade que justificou a
sua c_obrança.
. _
Jâ a vinculação do produto da arrecadação da TMP
teria a vantagem de tornar transparente a sua destinação
final, por contrapartida com a despesa, que forçosainente deveria estar relacionada com a atividade que o gerou.
E não se alegue colisão com o § 21' do artigo 62 da
Constituição, dada a própria natureza da taxa, que secaracteriza como tributo vinculado a atividade estatal especifica (uti singuli), em contraposição aos impostos (utl
universi), que se destinam ao custeio dos serviços gerais
do Estado.
Pelas razões expostas, a Proposição em exame merece
a nossa acolhidaL
b o parecer._ (~uito bem!)
A SRA. PRESIDENTA (Eunice-Michiles)- Os pareceres são favoráveiS.
Completada a i~~trução da matéria, passa-se à apreciaçãO d_o projeto, em. turno único.
Em discussão: (Pausa.)
Não havendo quem·peça a palavra, encerro a discus-.
são.·
- Em votação.
Os_Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vá:i à sanção.
É o seguinte o projetO'-'aprovm_o:

PROJETO .DE LEI DA CÂMARÀ
N9 179, de 1985
(N' ~6.206/85, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a destinação do produto 'da arrecadaçãO da Ta;z<a de Melhorarq:ento dos Portos.·
·
O COngresso

Nacion~l

decreta:

Art. ~"" A partir do exercício financeiro subseqUente
ao da publicação desta lei, o produto da arrecadação da
Taxa de Melhoramento do_s Portos - TMP, instituída'
pela Lei nl' 3.421, de 10 de julho de 1958, será integralmente destinado·ao Fundo Portuãrio Nacional- FPN.
Parágrafo único. Compete à Empresa de Portos do
13rasil S.A -_PORTQBÍ{AS,.noS termos do" disposto na
Lei n<1 6.'22~. de lO de julho ~e 1975, a administração do
Fundo de qüe trata este ar!igo para aplicação em investimentos nos portos brasileiros.
Art. 2Y Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~' Revogàl-n-se as disposições em contrário.
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A SRA. PRESIDENTA (Eunice Michiles) - Vai~se
'passar agora à apreCiação do Requerimento n9 446, de
urgência, lido no Expedif:nte, parã O Projeto _de Deçreto
_Legislativo n_~ 17/85. _
· Em votação o requerilnento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)_ _ _
_.
Aprovado o reqi.leriment.o, pãsS~.;se à apreciaçãO da
matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre'to Legislati';'O n? 17/85, n9 _80/85 na Câ~ar~ __ do~
Deputados, que aprova o texto da C.bnvençãO desti- -nada a evitat-a dupla tributação em matêria de 1mposto sobre 'â Renda .entre a República Federativa
do Brastl e o Governo do _Canadâ._ concluída em
Brasília a ·4 de junho de 1984.
Dependendó Q.os pareceres dás Comi~sõ_es ..de _
Economia e Fin-anças.

Sobre a mesa o parecer d·a Gomis$ão de Relações Ex~
teriores, que serâ lido pelo Sr. J'í'~Secretãrio.
~ lido o seguinte

PARECER
N• 930, de 1985
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo D'í' 17, de 1985 (PDL 80~
B, de 85--CD), que "apron ~ texto da Convenção
destinada a evitar a dupla triliutação em matéria de
imposto sobre a r~da entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dO Canadá, concluído em Brasflia, a 4 de junho de 1984".

Relator: Senador Milton Cabral
Em conformidade com o art. 44, Inciso I, da Consti'tuiçãa.; o Excelentíssimo Senhor Presiden;e O:a J3-epú_blica,
enviOu ao Congresso Nacional o texto da Convenção
Destinada a Evitar a Dupla Tributação em Matéria dê
ÍmpQS.to :d:e 'R<::nda, entreO Gõverno .;la R.eg_úbli~. Fedctt·râ!iva d.o Brasil e o Governo do Canadã, concluído em
'Brasília, a 4: de junho de 1984.
Àcompanhando 1o documento, a Exposição de Motivos do ilustre Ministro das_ Relações Exteriores coy.side.ra que o ato 'internacional: ora examiriSdo, objetiva dis_ciplinar as transfer~ncias recfp~o_cas de d~v~d~ndos, juros
<e... royalties.. , i_ncentivando o fluXo- de inve:>timeiltu entre
~ .dois países; beni. como propoiciOnar c_oildições mais
,vantajosas ao desenvolvimento da navegação marítima e
aérea e intercâmbio no ·setor de serviços, esPo'i'tiVo-s,
artísticoS e~_de estudantes e p~f)feSsótes.
Em 'que pese :i sumaríssima-txPOslçãO de Motivos do.
Sxcelentíssimo Senhor Ministro das Relações Exteriores, ainda agravada pela ausência-de qualquer documentação que pudesse complementar ou ilustrar a matéria,
trata-se de. um assunto de grande complexidade, como
Costumam ser os ass1,1ntos que envOlvem ordens jurídicas
distintas. O Direito TributãriO'Iiiternacional, com especial ênfase, constitui um- desses assuntos por excelência.
Talvez a própria existência do CETI, Comissilo de Estudo_s_Tributários lnternacioqais, órgão do Mi_nisté_rio~da
fazenda, que por solicitaÇãO ão Deputado Hetri1aTin
Neto, relator do PDL n'í' 80-A, de 1985~CD, enviou nota
informativa, da qual o iluStre Deputado recolheu os
subsídios indispenSâveis à apreciação da matéria, demonstre o grau de especialização do assunto.
A partir da análise da riOta i~f0r111:ativa menciohada, ê
possível auferir ·o s'eil.tido técnico do ato, internacional.
analisado, que pode ser sintetizado no:qúe textualm~nte
consta 'da referida nota:
·
"A principal razão que leva o ffiasil a negociar
acordos de dupla tributação em matéria de imposto
sobre a renda é permitir ao-Governo utilizar o ·seu
sistema tributãrio, particularmente a legislação do
imposto de renda como instrumento de política eco_nômica, evitando que os incentivos fiscais, de carãter regional e setorial, estabelecidos por essa legislação, sejam anulados pela legislação fiscal de terceiros países. Os acordos objetivam, t~mbém, reduzir o custo do dinbeiro e da tecnol~gia _importada;
incrementar o fluxo de inves~imentos pir~tos _para o
Brasil; ~ttnlufar o reinvestimento; diminuir, e se

possível, eliminar a tributação das empresas brasileiras no exterior; e criar um clima de estabilidade
tributãria para os investidores."

P~lo exposto, sendo_ m_anifesto 0- altissimo i~t~esse
para o País, decido pela aprovação do presente Pr9jet,o
de Decreto LegislatiVo.
Sala das Co_missões, _e~ 18 de setembro de 1985. Virgílio Távora, Presidente em exe(Cicio _, Milton
Cabi-al, _Relator- Lomanto Júnior-:-:- Amarai PeixotoJutahy Magãlbies- Lourival Baptista- Severo Gomes
-~--N~~!l __G~~es.

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) __.Estandoa matéria dependendo de parecer da Comissão de Economia, e veri(icando-se a ausência temporâria da maio·
ria dos seus integrantes, esta Presidência, nos termos do§
l'í'-do art. 90 do_ Regimento Interno, desig-na o nobre Se-:. iiador Nivaldo Machado, substituto eventUal na referida
Comissão.
·solicito ~9: n_ol;lre ~~nadar ,Nivaldo Machado ~ pare-..
cer ~a Comissão __de Economia.
O SR. NIV ALDO MACHADO (~FL .:.... ~E. ~ara
emitir parecer.)- Sr ..Presidente, Srs. Senadores:
Atendendo_ao que estabelece o a.rLA4,_inciso I; da
Constituição, o Excelentíssimo Senhor Presidente daRe~
pública enviou ao Congresso NaciQnal o texto da Con~
venção Destiri._ada a Evitar a Dup_la Trif?utação em Matéria de Impostos Sobre a Renda, entre' o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Canadã,
concluído em Brasília a 4 de junho de 1984.
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro das Relações_ Ex,teriores, que acompanha o texto_ da Co.nvenção, esclarece que esse ato internacional visa a disciplinar as transferências recíprocas de dividendos, juros e
royalties, incentivando o flux._o de inv~stimel}tos entre os
dois países -~por outro lado, a favorecer o desenvolv:imento da navegação marítima e_a~rea, bem como o intercâm b.ió d~ professores, esfudantes e s~rvíços de profissionais liberais.
Os dois priméircis artigos da .Convenção especificam
que a mesma se aplica aos residentes em ambQ_S.!JS 'E.stad_os contratantes e trata, expressamente, do imposto
sObre á renda.
O artigo III define alguns termos bãsicos COJll9... Esta<fo Contratante", "pessoa", "sociedade" ....empresa de
um Estado Constratante" e outros, para afastar possíveis equívocos no entendimento do texto.
A questão do domicílio fiscal ê abordada no arti8õ IV,
iltravés _do conçeito_dr;; "rl?sidente de_ um Estado Contra_tante", utilizado para designar "qualquer pessoá" que:·em
virtude da legislaç~o desse Estado,_~steja aí .sul~i!a a ~_!li
posto em razão de seu domicílio, de sua residên_C!ã. .•. ".
O con~ito d~ ..estabelc;cirp.ento pçrmanente", de importâhcia fundamental na Convenção, é objeto do artigo

v.
A Convenção estabelece, ainda, (Capítulo VI) que Os
rendirrientos de bens imobiliários, aí incluídos os..,rendi-:
. iUentos_d~ explorações agrícolas ou florestais, são tributáVeis no Estado Contratante em que_esses bens estiverem_situados. FiCa- alnda definido que os lucros de uma
empresa -de- um EStado Contratante só são tributâveis
nesse Estado; todavia, se a empresa exercer at_ividades no
outro Estado Contratante, por oleio de üiD-estabelecí~
menta permanente, os lucros .atribuíveis ã tal estàbeJecimento s_erão tributãveis neSsé·outrO Estado,
No caso de empre~as de naVegaçãO -ffiarítiffia ã.êrea
(Capítulo Vill), os lucros só SãO -tributáveis no Estado
Contr_atªnte em que estiver situada a sede da direção efetiva da empresa.0 artigo IX diz respeito aos lucros de _empresas associadas, esclarecendo que os lucros que teriam sido obti~
dos por uma das empresas, mas não o foram em virtudeo
da associação, podem ser incluídos nos lucros dessa em~
presa e tributados como tais.
O artigo X da Convenção declara que ...os dividendos
pagoS por- uma sociedade residente em um Estado Contratarite a um- pesidente- do outro Estado Contratante são
tributáveis nesse outro Estado"; são definidas, todavia,
algumas situações em que essa regra não se aplica ou se
aplica de modo parcial.
Â ti-íbutação sobre juros ê tratada no artigo XI da
CónvençãO. Como iegra, fica estabelecido que os juros
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provenientes de_ um Estado Contratante e pagos a um residente do outro Estado Contratante são trib.~táveis nesse outro Estado. Admite-se, porêm a ilão Observância
dessa regra, s1,1j~it~ a !imitações quanto à alíquota á ser
adotada.
A Convenção estabelece que os royaltits provientes de
um Estado Contratante e pagos a um residente do outro
Estado Contiatante são tributãveis nesse outro Estado.
Uma exceção ocorre quando o benef\Ciârio efetivo dos
royaltieS Tor- uma sociedade - neste caso, também, os
royalties podem ser tributados no Estado Contratante de
onde provêm.
Os artigos XIV a XVII dizem respeito à tributação
sobre rendimentos do tr;:tbalho. Cabe enfatizar que os sa~
!árias recebidos por .um residente de um Estado Contratante, em função de um emprego exercido no outro Estado Contratante, são tributáveis nesse outro Estado. São
definidas, porém, situãções em que a tributação se da.râ
no primeiro Estado.
O artigo XVIII estabelece que as pensões provenientes
de um Estado Contratante e pagas a um residente do outro Estado Contrantante só são tributâveis nesse outro
Estado. Contudo, as pensões da previdência social s_ó são
tributávies- no primeiro Estado Contratante.
Métodos para eliminar" a dupla tributação são defini~
dos_no.artig"Q XX_II. ~~lo artigo XXIV, fica decidido que
as autoridades competentes dos Estados Contratat:ttes
esforçar-se-ão por resolver, através de acordo amigãvel,
as dfficuldades ou as dúvidas que surgirem d,a interpre~
tação ou da_ aplicação da Convenção.

f!. plurítributação conSiste, essencialmente, na sujeição

q~"~ma_ mesma situação (fato gerador) ao p~der imposi-

tivo de diversos EStados soberanos. Os maiores conflitos
de competênCias tributãrias soberanã.s se localizam no
campo da tribUtação da -renda.
No Brasil. o tema se reveste da maior importância, visto que, na btisCa do desenvolvimento econômico, o País
tem recoítido tradicionalmente a capitais e tecnologia
estrangeiros: Ocorre que a dupla tributação sobre a renda contribui para reduzir os fluxos internacionais de capitais, desestimulando os investimentos em capital de risco e elevando o custo do çapital de empréstimo e da tecr10iogia.
- Os acordos bilaterais têm sido o mecanismo tradicional para evitar (ou reduzir) a dupla tributação da reqda.
Em todos eles, o objetivo_ coinum ê o_de reduzir a try,butação sobre rendimentos originados em um Estado é recebidos por residentes de outrO. Busca~se, também, fazer
com que a perda de receita tributária se conStitua em benefício para o·setor privado de ambos os patses, e não
uma frailsfefência de receita de um Estado para outro.
Tais acordos, quando feitos entre países desenvolvidos e
em desenvolvimento, têm normalmente um segundo objetivo - fazer com que os países desenvolvidos aceitem
que os rendimen~os originados em um país em desenvolvimento e auferidOs por seus residentes sofram menor
tributação que se tais rendimentos fossem originadOSTiO
país desenvolvido. Nesses acordos, o Brasil tem buscado,
adicionalmente; outros objetivos: permitir a utilização
do imposto d-e renda como instrumento de política económica, evitando que os incentivos fiscais, de nalureza
regional ou setorial, sejam anulados pela legislação tributária de outros países; criar condições favoráveis para
:f atuação de empresas brasileiras no exterior, anulando
os eventuais fatores negativos existentes.
As maiores dificuldades para a celebração de acordos
-sobre tributação· residem nas discordâncias sobre cri~
térios para a definição de Q.Ompetência tributãria a nível'
internacional. A escolha dos critérios estã estreitamente
vinculada ao grau de desenvolvimentO ·económico de determinado Estado.IAssim, os países desenvolvidos- exportadores de- capital - .adotam o critério do domícílio~
por esse critério, São tributados os rendimentos de todos
os.Iesidentes, independentemente da nacionalidade dos
residentes e da origem (interna ou externa) do rendimento. Já os países em desenvolvimento - importadores de
capital - adotam, geralmente, o critério da fonte; tributando todo rendimento produzido em seu território quer o detentor seja residente ou não -residente nacional ou estrangeiro.
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Nos diversos acordos celebrados pelo Brasil, tem havido preponderância do -critério do domic_ílio; todavia, o
País tem inserido diversas clâusulas capazes de tornar

vantajosa, para o Brasil, a celebração de tais tratados.
Assim, o rendimentos de bens imobiliârios, de propriedade canadense, situados no Brasil, estarão sujeitos à
tributação brasileira (artigo VI). Por outro lado, a forte
influência do modelo de convenção da O.C.D.E. fica demonstrada pela adoção do conceito de estabelecimento
permanente. Esse conceito permite reduzir, para o Brasil, os efeitos mais negativos do critério de domic_ílio.

Desse modo, os lucros de um empreendimento canadense serão tributados no Brasil.
o critériõ" de domicüio se fã.ipresente mais uma vez no
artigo--VIU - navegação marítima e aérea. O mesmo
ocorre com respeito ao irripOStO de renda sobre juros aqui, porém, abre-se a possibilidade da utilização do critério da fonte; assim, o Brasil poderá tributar juros remetidos ao Canadá, desde que a alíquota não supere 15%
para o caso de sociedades.
O procedimento em relação aos royalties, é idêntico ao
empregado no caso dos juros. No caso dos royalties,
introduz-se uma cláusula referente a empreendimento
permante, pelo qual toda a tributação se exerceria, sem
limitaÇões de alíquota, pelo País que realiza a remessa
dos royalties.
Com relação aos ganhos sobre alienação de navios e
aeronaves utilizados no tráfego internacional- prevalece, mais uma vez, o critêrio de domicilio- o tributo será
cobrado no Estado em que estiver a sede da direção efetiva da empresa.
O mecailisrito do créditQ fiscal é introduzido no artigo
XXH da Convenção. Através dele, evita-se que uma
isenção tributária concedida pelo Brasil seja anulada
pela legislação canadense. Assim, p Canadá permitirá
que seja deduzido, do imposto a Cobrar, um montante
igual ao imposto sobre a renda pago no Brasil; o imposto
brasileiro será sempre considerado como tendo -sido
pago a uma aliquota que, dependendo do càso, será de
20% ou 25%.
A Nota Informativa da Comissão de Estudos Tributários InternacionaiS-- CETI, do Ministério da Fazenda, resume aspectos básicos- da Convenção BrasilCanadá:
a) dividendos recebidos por residentes do Canadá serão tributados, cm 15%, pelo Brasil; sobre tais
dividendos, o Governo concederá isenção tributária, ou no caso de tributá-los, dará um crédito,
como se o imposto brasileiro tivesse sido pago a
25%·
.
b,) juros recebidos por residentes do Canadá se-rão tributados no Brasil em 10%; o Governo canadense dará um crédito, como se a alíquota brasileira
tivesse sido de 20%;
_
c) os royalties sobre uso de marcas de comércio
ficarão s,ujeitos a uma alíquota de 25%; outros
royalties remetidos pelo Brasil sofrem uma alíquota
brasileira de 15% e ganham um crédito canadense
equivalente a 20%;
d) sobre os lucros de filiais canadenses no Brasil,
o imposto de renda brasileiro será calculado a uma
alíquota de 15%; ao exercer tributação, o Canadá
concederá~ um crédito como se ~ai alíquota tivesse
sido de 25%.
Assim sendo, embora calcada em modelo e filosofia
originários de países desenvolvidos, essa Convenção incor.rora cláusulas que tornam o acordo vantajoso para o
Br:tsil, principalmente no tocante a estimular investimentos canadenses em nosso País, sem que isso resulte
em sacrifício desnecessário em termos de receita tributária."
Somos, pois, favoráveis à aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo n9 17, de 1985.
E o parecer.

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) - Conce-do a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para pro.::
ferir o parecer da Comissão de Finanças.
·

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.)- Srt Presidente, Srs. Senadores, o históríco da
proposição jã fói feito fartamente nos dois pareceres an.. teri.ormente lidos.
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Trata-se de Mensagem encaminhada pelo Poder Executh:o, tendo em vista a competência atribuída pelo item
I do art. 44 da Constituição Federal ao Congresso Nacional.
Ingressando a matéria na Câmara dos DepUtados, foi ela inicialmente submetida à apreciação da Comissão de
Relações Exteriores que, após solicitar informações à
Comissão de Estudos Tributários Internacionais- CETI, órgãO pertencente ao Ministério da Fazenda, apresentou o presente projeto de decreto legislativo.
__
Após a manifestação favorável à tramitação da proposição face ao reconhecimento de sua constitucionalidade
e juridicidade, e da Cotn_issão de Economia, lndústda e
Comércio, que opinou pelo seu acolhimento, resultou a
mesma aprovada cm plenário em 25 de junho último.
Nesta Câmara re.,isora a mat~ria foi alvo de pronunciamentos no sentido de sua ap-rovação por parte das
Comissões de Relações Exteriores e de Economia, competindo a este órgão técnico a sua ã.nâlise sob o enfõque
financeiro.
A Convenção em tela constitui ato internacional ce-.
lebrada pelo Governo brasileiro e pelo governo canaden.sc, objctivando atenuar os efeitos que os sistemas jurídicos tribut<iJiQS destas nações provocam tendo_em vista o
intercâmbio de n-atureza comercial ou tecnológico.
A .ocorrência de triblifação dupla, invariavelmente,
proporciona ónus para as pessoas físicas ou jurídicas que
residem neSseS Estados.
Ademais, tem-se evidenciado, ainda, o crescimento
dU$ hipóteses de evasão fiscal por parte de contribuintes
que se vêem alcançados pela tributação de dois ou mais
paiscs.
O sistema unificado de incidência tributária presta-se
a reduzir tal índice de evasão.
No que concerne ao texto da Convenção ora em exame, cabe registrar que o mesmo, em linhas gerais,
hurmoniza-se com tantos outros que foram otijeto de
Tratados com outras nações.
Alhís, as cláusulas que compõem a Convenção em exame obedecem ao Modelo de Acordo aprovado em 1963 e
alterado em _1977_pelo Comitê fiscal da Organização
'para CooperaÇão e Desenvolvimento Econôoiico (~E).

Em sua elaboração aquela entidade deu prevalência
aos pressupostos de incidência sobre a renda tendo em
Vista o País de residência de seu beneficiário, relegando a
plano secundário a tributação fundada no pals que originou a renda.
O texto ora apreciado compõe-se de 28 artigos, que a
partir das disposições de ordem genérica, passa a regular
a tributação incidente sobre rendimentos oriundos de
bens imóveis, de lucros de empresas, de transportes, em
geral, de empresas associadas, de dividendos, de juros,
de royalties, de ganhos decorrentes da alienação de bens,
de profissões independentes, de profissões dependentes,
de rcf!1uneruçào de diretores, 9e artistas de desportistas,
de pensões e anuidades, de pagamentos por pa~te do Governo, dos estudantes, e outros.
tstabelece o mesmo, ainda, os critérios e métodos
aplicáveis visando evitar a duplicidade fiscal e a discriminaç5o, além de fixar forma de se estabelecer procedimento amigável capaz de solver questões que possam se
constituir _cm Jittgios.

a

O documento em estudo acha-se acompanhado de
Protocolo _com 16 itens, cuja finalidade consiste em tornar mais claras as disposições contidas na Convenção.
Por se tratar de ato que não pode ser considerado lesivo ou prejudicial ao interesse nacional, mas, ao contrário, por tn~zer inquestionáveis &enefícios ao intenso
intercâmbio existente entre o Brasil e o Canadá, parceiro
comercial relevante de nosso País, não vemos nenhum óbice capuz de nos levar a opinai desfavoravelmente à
aprovaç5o da Proposição.

PdaS razoes expostas·e 3.duzrnd0 Como razão de deci- díf--OSvários precedentes apreciados por esta Comissão,
nosso voto é no sentido de que seja o Projeto de Decreto
L.egíslatívo n9 17, de 198~,_ -~~~-v~do.
A.SRA. PRESID~NTE (Eunice Michiles)- Os pareceres são favoráveis.
CoinpletJ.lda a inStr-ução da matéria, Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em votação.

Ü:i. Srs. Senadores que aprovam o projeto_ queiram
perm-anecer sentados. (Pausa.)
Aprov:úio.
_
A matéria vai à Comissão de Redação.

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Sobre a
mesa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido
pdo Sr. J9-Secretário.

E lido

o seguinte

PARECER
N• 931, ~el985_
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
17, de 1985 (n<~ 80/SS, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n"' 17, de 1985 (n~> 80/85, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação em Matéria d_e Impostos sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, concluído em
Brasília, a 4 de junho de 1984.
Sala de Reuniões da ComiSsão, em 7 de novembro de
1985.- Nivaldo Machado, Presidente- Martins Filho,
Relato! - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N• 931, de 1985
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
17, de 1985 (n"' 80/85, na Câmara dos D~putados).
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 da Convenção destinada a Evitar a
Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a
Renda entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Canadá, concluído em Brasília,
a 4 de junho de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 E aprovado o texto da Convenção destinada

a Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos
sobre a Renôa, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, concluido em
Brusíliu, a 4 de junho de 1984.
Parágrafo único. QUU:isqucr atos de que possam re-__ sultur revisão ou modificação do oresente Acordo ficam
sujeTtos à arnovaçào do Congresso NacionaL
Art. 29_ Este dec-reto legislativo entra em vigor na
data de _sua publicação.
A SRA. PRESID~NTI): (Eunice Miehiles)- Em disc_ussão a redação finaL (Paus~.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pãusa.)
_ Os Senh_ol_'es Sena_!:!ores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à prorÜulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- A Pr~i
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 19 horas e 53 minutQS~ com a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 115, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 800.
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PARECERES, >ob n•s 80! e 802, de !985, das
Comissões:
-de_ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e
- de Fiilanças, favorável.

A SRA. PRESID~NTE (Eunice Michiles) -Está encerrada a sessão.

de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Uberaba (MG) a elevar em Cr$ 100.988.400 (ce_m
milhões, novecentos e oitenta e. oito mll c quatrocento~ cruzeiroS) a· montante de Sua dívida consoiidada, tendo

Ata da
3~

225~

( L~·~·ama-se a sessão às 19 horas e_50 minutos.)

Sessão, em 7 de novembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência da Sra. Eunice Michiles
ÃS /9 HORAS E 53 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Alcides Paio - Gal vão Modesto - Odacir Soares Aloysio Chaves- Gabriel Hermes.- Hélio GueirosAlexandre Costa - Américo de SOuza -:-Alberto Silva
- Cesar Cais- José Lins- Moiic)ir-Duarte- Martins
Filho - Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio - Nivaldo Machado- Albano Franco- Lourival Baptista- Luiz Viana -João
Calmon- José IgnáciO Ferreira- Amaral PeixotoAmaral Furlan --Severo Gomes - Benedito Ferreira
-Mauro Borges- Gastão Míiller- Roberto Wypych
- Enéas Faria- Alcides Saldanha- Octavio Cardoso.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice MichHes) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senado~
res. Havendo número regimental, declaro aberta a seSsão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tfabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo8r.
('?-Secretário.
- -t lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 447. de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art.-371, alinea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n'il 149, de 1985- Complementar, que altera a redação
do inciso IV do art. 29 da Lei Complementar n9 I, de 9 de
novembro de 1967, que •~estabelece os requisitos mini~
mos de população e renda pública e a forma de consulta
prêvia às populações locais para a criação de novos municípios.
Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1985.- Benedito Ferreira - Hélio Cueiros - Nivaldo Machado.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- O requerimento lido será votado após a Ç>rdem do Dia, na forma
do art. 375 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Passa-se
à

ORDEM DO DIA
Itenli:Votação, ·em turno dníco, do Projeto de Resoluçã-o n'~' 115, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 800,
de J 985), que ·autoriza a Prefeitura Municipal de
Uberaba (MG) a· elevar em CrS 100,988.400 (cem
milhões, novecentos e oitenta e dito mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 801 e 802, de !985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicida_de; e
-de Municfpios, favorável.

_ Eril votação o projeto, em turno dnkó~--~-Os Srs. Se{l_adores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O prújetO irã ã Comissão de Redação.
i:. o seguinte o projeto _aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No !!5, DE !985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba
(MG) a elevar em CrS 100.988.400,00 (cem milhões,
novecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado. Federal resolve:
E a Prefeitura Municipal de Uberaba, Esta~
do de Minas Gerais, nos teririos dó art. 2'~' da Resolução
n"' g3, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
interna em Cr$ 100.988.400,00 (cem milhões, novecentos
e oitenta e óitõ-ri'iil e quatrocentos cru~eiros)- corres~
pondente a60.000 UPC, considerado o valor nominal•da
UPC de Cr$ 1.683,14 (um mil, seisCentos e oitenta e-três
cruzeiros e quatorze centavos) vigente_em abril de 1982
-, a fim de qüe possa contratar uma operação de crédito
de igual valor,junto ao Banco de Crédito Real de Minas
Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras de infra-estrutura urbana de apoio aos
conjuntos habitacionais da COHAB- MG, existentes
no Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
ArtL 2., -- Es_ta -Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
AtL_l'~'

O SR. H€LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.) - Sra~ Presidente, Srs. Senadores:
De iniciativa do ilustre Deputado Mansueto de Lavor,
vem a exame desta Comissão Projeto de Lei, alterando a
redação do inciso. IV do arL 2'~' da Lei Complementar n'~'
l, de 1967, que "estabelece os requisitos m[níinos--de população e renda pública e a forma de consulta prévia à
populações locais para a criação de novos municípios...
Aduz o seu Autor, na Justificação, que a questão fundamental para o nosso País, e que supõe a solução de alguns dos seus crônicos e cruciais problemas, é a fixação
do homem à terra, livrando-o do êxido forçado e descontrolado em direção a_os grandes centros urbanos.
Com isso, continua mais adiante, avolumam-se tanto
os problemas rurais como os urbanos, a maioria destes
em decorrência daqueles, com imensos obstãculos ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar do conjunto da
sociedade.
O fortalecimento das comunidades, diz ainda, a partir
da autonomia municipal, tem muito a ver com a superação dos desafios apontados.
Assim, a presente proposição, a par de facilitar a
criação dos novos municípios fora das áreas metropolitanas com a exclusão do requisito de renda pública, estabelece em seu art. }9, que o inciso IV do art. 2'~' da Lei
Complementar n"' I, de 1967, passa a vigorar com ared:Ução proposta, a fim de impedir a criação de municípios sem a verificação de existência, quando- se tratar de
município a ser criado em área limítrofe com a região
metropolitana, de arrecadação no último exercício de
importância correspondente a 5 (cinco) milésimos dareceita estadual de impostos.
Esta Comissão, em atendimento ao disposto regimental, contido na alinea "b", n"' 1, do item III, do art. 100,
está dispensada de examinar o Projeto sobre os aspectos
de constitucionalidade e juridicidade, vez que sobre estes
opinou a Douta Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados.

A 8ÍtA. PRESIDENTE! (Eunice -Michiles) - Vai-se
passar, agora, à apreciação do Requerimento n'~' 447 de
urg~ncia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara n'~' 149, de 1985, complementar.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Simadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria.
nOiscussão, em turno único·, do Projeto d!!- Lei da.
Câmara n'~' 149 de 1985, complerrientar, noi 48/83,
complementar, na Casa de origem, que "altera aredação do inciso IV, do art. 2'~', da Lei Complementar
n~ I, de 9 de novembro de 1967, que estabelece os requisítos mínimos de população e renda pública e a
forma de consultas prévias às populações _locais,
para a criação de novos municípios.
Dependendo dos pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, de Municípios e de. Finanças."

A arrecadação mínima pode ser viabilizada posteriormente com os incentivos e recursos atribuídos ao novo
município.
Consi~erando que as regiões metropolitanas normalmente atraem investimentos privados e públicos que as
tornam, de ce-rto modo privilegiadas, somos, no âmbito
desta Comissão, no mérito, pela aprovação do presente
projeto.
E;ra o qu~, tinha a dize~. Sr. Presidente. (Muito beml)

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros,
para proferir o parecer da Comissão de ConstitUição e
Justiça.

A SRA. PRESlDENTE (Eunice Michiles) - Solicito
- ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Co-'
missão de Municípios.

No mérito, a exclusão proposta, mantidos os demais
requisitos do textos legal, é explicada pela dificuldade de
apuração ou de comprovação de renda pública na maioria desses distritos, por falha do sistema arrecadador.
Aléffi do que, mesmo em que se provando a incapacidade atual da arrecadação, não se deva privar tais distritos dí; _sua autonomia. _
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A Proposição em exame, de autoria do Deputado
O SR. NIVALDO MACHADO (PMDB- PEMans_ueto de Lavor, tem como objetivo excluir dos rePara emitir parecer.)- Sr• Presidente e Srs. Senadores:
quisitos exigidos para a criação- de municípios fora dos
O ilustre Deputado Pedro Mansueto de Lavor subme-limites territoriais de região metropolitana, a seguinte
teu à consideração do Congresso Nacion~l o. ProjetC! de
disposição: arrecadação, no- último eXercício, ·de 5 (cinLei anexo que "altera à redação do _item i V do 'ãi-t. 2'~ dã
co) milésimos da receita estadual de impostOs (inCisO IV,
Lei Complementar n<1 1, de 9 de novembro de 1967, que
art. 2~', da Lei Complementar n~' 1, de 9 de novembro de
estabelece os requisitos mínimos de população e renda
!967).
pública, e a forma de consulta prévia às populações loEm sua J ustíficação 6 AUtor· ressalta a necessidade· do
cais para criação de novos municípiOS".
2. Pretende o autor excluir da obrigatoriedade de
fortalecimento das comunidades locais, a partir da autocomprovação de renda pública, os municípios situados
nomia municipal, no sentido de fixar o homem à terra,
fora dos limites territo-ríilis ·ae regiões metropolitanas,
evitando-se o êxodo em direção aos grandes centros uristo porque essa exigência só é feita quanto aos distritos
banos, fenômeno que constítui imenso obstâculo ao dea serem desmembrados e que se situem dentro das âreas
senvolvimento econômico e ao bem-estar da sociedade.
__ Nessa linha de entendimento, ao se restringir a exigên~
referidas.
cia -de comprovação da arrecadação mínima, acima refe3. Não resta dúvida que são ·de todos improcedentes
-rida, às regiões metropolitanas, facilita-se a criação de
as razões que poderiam justificar a criação de municípíos sem a exigência imperativa de recursos financeiros comnovos municípios fora dessas âreas, seni que pã.ra isso sejam dispensados -Os demais requisitoS- em termos de popatíveis com a normalidade político-administrativa 'das
comunas e as perspectivas de viabilizar a solução dos
pulação, eleitorado e da organização de centro urbano.
Na Câmara dos Deputados o Projeto foi aprovado,
problemas com que, necessariamente, se defrontam.
após as manifestações favoráveis ao seu acolhimento das
4. Da mesma maneira, a exigência em Vigor nci coiiCOinissões de Constituição e Justiça, do Interior e de Ficernente à arrecadação de, no mínimo 5 (cinco) milêssinanças.
mos de receita estadual de impostos tornou-se fator imA maté-ria verii. a esta Casa para revisão, nos termos do
peditivo da criação de municíPios,- que ãtendem, amplaart. 58 da Constituição.
mente, aos demais requisitos.
A esta Comissão cabe o exame da matéria sob o aspec-S. Por outro lado, revelou-se, na prâtica,-a ímPõSsibito financeiro, nos termos do art. 108 do Regimento lnlidade de criação de munidPiOs no Norte do País, cuja
extensão territorial e baixa densidade demográfica torterno.
A par da dificuldade encontrada na apuração ou comnam inexequível o cumprimento do item I da mencionaprovação da capacidade de arrecadação da maioria das
da Lei Complementar n~' 1, o qual estabelece a existê:ncia
de uma população estimada superior a dez mil habitanlocalidades, conforme assinalado na Justificação da medida, cabe ressaltar que no regime de distribuição das
tes.
.
rendas públicas em vigor, a maior parcela das receitas
6. Nesta Comissão, o assunto fôi examinado em
municipais é provenientes das transferências dos Estados
função dos critêrios que disciplinam a matêria, tendo em
vista a sua importância, do ponto de vista dos interesses
e da União.
geopolíticos, geoeconômic"os e sociais que lhes são--inePor isso, existe certo irrealismo ao co:õ.dícionar-se a
sua criação ao nível de sua arrecadação própria tãorentes.
somente; em muitos casos, sua fonte de renda é outra, a
7. Em face do exposto, esta Comissão, ·levando em
consideração dos imperativos da atual realidade sócioque advém dos impostos estaduais e federais.
econômico do País, e considerando que o assunto merece
Como a participação do Município na receita estadual
do Senado, pelas suas profundas repercussões no âmbito
e federal está condicionada, preponderantemente, às es~
tatísticas de sua população, pensamos que nenhum óbci
da Administração Pública, com reflexos no campo finanhaveyia em passar-se a vincular sua criação não mais à
ceiro, o mais atento e criterioso exame, é pela aprovação
arrecadação mas, sim, apenas à população. Esta, só por
do Projeto ora em discussão, com as_seguintes emendas:
si, jâ lhe garantiria boa partiCipaçã() nas receitas dos impostos estaduais e federais e com isso permitiria a gerênEMENDA N• I - CM
cia dos serviços próprios do Município.
No art. l~' do projeto, inclua-se o seguinte inciso I ao
Os Estados e a União não sentiriam qualquer reflexo
art. 2~' da Lei Complementar n'i' 1, de 9 de novembro de
negativo com a cri_ação de Ml!nicípios nas condições ex·
1967:
Postas, pois estaria havendo redistribuição do bolo, mas
sem acréscimo dos _dispêndios.
uArt. 2~'
...... ~ ................. ·-~ ·~--· • . .:
Assim, nada havendo a opor à aprovação da matéria,
I - população estimada, superior a 5.000 (cinco
opinamos pela aprovação do Projeto.
"=
mil) habitantes.''
EMENDA N• 2 -

CM

Dê-se ao inciso IV do art. 2'i' da Lei Complementar n~'
1, de 9 de novembro de 1967, a que· se refere o art. I 'i' do
projeto, a seguinte- redaçãQ;
..Art. 2~'
.............. -............. ~· ..
IV - arrecadação, no último exercício, de 2
(dois) milésimos da receita estadual de impostos."
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) - Conce-.
do a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha, para
proferir o parecer da Comissão de Finanças.
O Sll.. ALCIDES SALDANHA (PMDB - RS. Para
emitir pareCer. Sem revisão dQorador.)- Sr• Presidente, Srs. Senadores:
Os objetivos da emendajâ foram absolutamep:te apresentados no parecer das outras Comissões, cabendo à
Comissão de Finanças examiriar a matéria sobre o aspecto financeiro, nos termos do art. 108 do Regimento ~o
terno.
Em relação a isso esta Comissão nada tem a opor,
achando, inclusive, Que a forma de cãlculo apresentada
pelo nobre autor vem preencher uma lacuna quejâ se encontrava na lei anterior. - - --Somos pois pela aprovação da emenda, anexando as
emendas apresentadas agora hâ pouco pelo ilustre Rela_tor da Comissão anterior.

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Micheles)- Os pareceres das ComiSsões de Constituição e Justiça de Fi--nanças são favorãveis.
Ã Comiss~o de Municípios conclui, em seu parecer,
favoravelmente ao projeto, com emendas que apresenta,
_de_.~s I e 2, da Çomissão de Municípios.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discus-são do projeto e das emendas em- turno único. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra,
encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação -da matéria,
que, nos termos do inciso n.:A do art. 322, do Regimento
Interno, depende para a sua aprovação do voto favorável da maiOria absoluta da compoSição da Casa; devendo ser feita pelo processo eletrôniCo. Tendo havido, en·
tretanto, acordo entre as Lideranças, a matéria será submetida ao Plenário pelo processo simbólico.
VOtação do projeto, sem prejuízo das emendas.
Em votaÇão.
Os Srs. senadores que o aprovam permaneçam sentados (Pausa.)
Aprovado.
:Votação, em globo, das emendas da Comissão de Municípios.
·
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovadas.
A matêrl:il vai à Comissão de Redação.
Sobre a me~. o parecer da Comissão de Redação que
vai ser lido pelo Sr. l~'-Secretârio.

- - - - - - - - - - - - - - - - -------
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É lido o seguinte

PARECER
N• 932, de 1985
Da Comissão de Redatão
Redação final d~s Emendas _do Se~ado ao Projeto
de Lei da Câmara IJ'i' 149, de 1985--Complementar (n'i'
48/83, na Casa de origem).
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final das Emendas do

Senado ao~Proj~to de Lei da Câmara n9 149, de 1985Complementar (n'i' 48/83, na Casa de origem), que altera
a redução do inc;:i_so IV do art. 2~' da Lei Complementar
n'-' I, de 9 de novembN de 1967, que estabelece os requisitos mínimos de população e renda pública. e a forma de
consulta prévia às populações locais para a criação de
novos municípios.
Sala de Reun_iões da Comissão, em 7 de novembro de
1985. - Nivaldo Machado, Presidente- Jorge Kalume,
Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N• 932, DE !985
Redação fmal das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n~' 149, de 1985--Complementar(n9
48/83, na Casa de origem).
EMENDA N• l.
(Corresponde à Emenda n~' l-CM)
No artigo l <:> do projeto, inclua-se o seguinte inciso I·
ao artigo 2~' da Lei Complementar n~' I, de 9 de novembro de 1967:
"Art. 29
.•.•••••••••• ·~·· •••••••.• ··~···
1 --população estimada, superior a 5.000 (cinco
mil) habitantes."
EMENDA N• 2
(Corresponde à Emenda n<:> 2-CM)
Dê-se ao inciso IV do artigo 2~' da Lei Complementar·
n9 I, de 9 de novembro de 1967, a que se refere o artigo l'i'
do projeto, a seguinte redação:
"Art. 2'i'
.. -......... ~ .... , .......•••...•
IV- arrecadação, no último exercício, de 2
(dois) milésimos da receitã estadual de impostos."
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Micheles) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. !Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Micheles) - Nada
mais havendo a traúu, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinãria de amanhã, a seguinto

ORDEM DO DIA
(Em regime de urgência- art. 371, c,
do Regimento Interno)
Votâçào, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n<:>10t; de 1985- Complementar, de autoria do Senador
Benedito Ferreira e outros Senhores Senadores, que cria
- o Estado do Tocantins e d~ outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVE!S, so~ 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 nç I, de Plenârio, das Comissões:
-de Coristituiçà.O e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mêrito, favorável, e
- de Serviço Público Civil e de Finanças, contrários.
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 3, de 1981 (n~' 1.889/76, na Casa de origem), alte~
rando a redução dos arts. 7'~, 9'~ e 10 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.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ru n"' 17, de 1984 (n'>' 2.845/76, na Casa de origem), qÚe
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 FAVORÃVEIS, sob n'>'s 6'1.7 e 628, de
19$5, das ComisSões:-de Legislação Social; e
- de Finanças.

Votaç1io. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 106, de 1982 (n" 4:800/81, na Casa de origem), que
disciplina as atividades profissionais dos vigias portuáriOs e dá outras providências, tendo

PARECERES. sob n's L025, L026 e 1.027, de 1983,
dus Comissões:
-de Constituição _e _Justiça, favorável;
Legislação SOcial, contráfí6, corri Voto vencido
do Senador Josê Ignácio Ferreira; e
-de Finanças, favorável.

-de

3

lO

17

Votação, em turno único, -do Projeto de Lei da Câmara n'i' 13, de 1981 (n'~78f79, na Casa de origem), introduzindo modificações i:ta Lei n'~ 605, de 5 de janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n!' 55, de 198~ (n!' 759/83, na Casa de origem), deter~
minando que os_ depósitos e repasses dos órgãos públicos
federais do Nordeste 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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 244, de 1981- Complementar, de autoria do Senador
Cunha Uma, acrescentando o§ 4~> 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

o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos,- tendo
PARECERES, sob n~>s 514 a 516, de 1984, das Cernis~
sões:
-de Legislação Social, faYorãvel, 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
ouvida a Comissão de Economia;
-de Economia, favorável.

e

4
Votação, em turno únicO, do PJ'oji::to de Lei da Câmara n~' 14, de 1981 (n'>' 2.977/80, na Casa de origem), que
suprime a alínea "b" do art. 39 da Lei n~> 3.807, de 26 de
agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n~'s 26 a 29, de 1984, das Comis~
sões;
_
.
··-___ -~
_
1 -de Legis1açOO Social--:- 1~> pronunciamento: favor-âvCI;
- 2~> pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
-de Constituição e Justiça, favorável; e
-de Finanças, contrário, com. voto vencido dos Sena~
dores Severo Gomes e Pedro Siniori.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n"' 9, de 1982 (n~' 3.04_8f80, 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, das Comls_sões:
- -.-.
-de Legislação Socia_l, favorável, com emenda que
apresenta de nl' 1-CLS, com voto vencido, em separadO--;do Senador Jorge Kalu_me; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido do Senador Cid Sampaio.

6
Votação, em turno-único, do Projeto de Lei da Câmara n'>' lO, de 1982 (nl' 4.608/81, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade das Missões, com sede em Santo Ângelo RS, tendo

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 212, de 1982, da
Comissão
- de Educação e Cultura.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei d_a Câmara nl' 55, de 1982 (n~> 2-.631/80, na Casa_de_ origem), acres~
centando parágrafo aO: ait. ·2.7 da Lei n9 3.274, de 2 de outubro de I 957, que disciplina o regime penitenciário, (en:

do
PARECER, sob n9 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 Câma~
ra n"' 22, de_l_983 (_nl' 5A50/11, na Casa de origem), que
concede anistia a mães de famnia condenadas até-_5__(cinco) anos_ de prisão~ tendo
PARECER, sob_ n!_3_98, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável.

dt.:-n"'l~CF.

11
Votação, em turno ·únicO, do Projeto de Lei da Câmara n~' 14, de 1985 (n!' 2.393/79, na Casa·de origem), que
:.ti lera a redação do art. 135 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto·lei n~' 5.452, de 1~> de
maio de I 943, que dispõe sobre a concessão das ferTaS
anuais remuneradas, tendo

PARECER FA VORÃ VEL, sob no 452, de 1985, da
Comissão
- de Legislação Social.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n':' _17, de 1985 (n~> ~.296/83, na Casa de origem), que
dispõe sobre a defesa Qe médico, servidor público, em
processos judiciais decorrentes do exercício Qa profissão,
tendo

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 604, de 1985, da
Comissã_o- de Serviço Público Civil.
13
Votação, em 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 § 29 do art. 458 da Consolidação das
Leis do Tmbalho, aprovada pelo Decreto~lei 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
-corniSs-ão
- de Legislação Social.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Càma~
ra n"' 69, de _1982 (n"'_3.427f?O,_ ~a Ç_ãsa·de origem), que
dispõe sobre a regulamentaçãO âo exercício da enferma~
gcm e dá outras providências, tendo
~AREÇE~§S, sob n~'s 444 a 447, de 1985, das Comissões:-de Constituição e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta n~' I - CLS;
-de_,ServiçQ_Público Civil, favorâvel, cqm 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 ServiçoPúNico .Ci-

PARECERES, sob nos 945 e 946, de 1981, 745 e 746,
dCo 1984, das Comissõ~:
-de Constituição e Justiça- l':' pronunciamento, pela
constitucionalidade- e juridicidade; 2~> pronunciamento,
favorável à emenda de Plenário; e
-de Municípios - I~> pronunciamento, favorável; 2'>'
pronunciamento, contrário à emenda de Plenário.

18
Votação, em turno único,_do Projeto de Resoluçào_n~>
l 15, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu P~recer n~' 800, de 1985), 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
dlvida _consolidada, tendo
_PARECERES, sob n'>'s 80 I e 802, de 1985, das Comissões:
-de Co_n_st_ituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
19
Votação, em turno único, o Projeto de Resolução- nl'
110, de 1985 (apresentado pela Comissão de Coi-lSti~
tuiçào e Justiça como conclusão de seu Parecer n~' 778, de
1985), que suspende a execução do art. l~' da Resolução
n~ 13, de 4 de maio de 1983, na Câmara dos Deputados,
na parte em que deliberou sustar o processo criminal
contra o ex-Deputado Domhgos Antônio de Freitas D"i~
niz Neto.
20
-Votação, em turno único, do Requerimento n~>423, de
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Lfder do
PFL, requerendo nos termos do art. 371~C, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nl'
124, de !985 (n~' 4.014/84, na Casa de origem), que proíbe _a pesca de cetáceo nas ~guas jurisdicionais brasileiras
c dá outras providências.
21
VÜtução, em Primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n"' 173, de 1982, de autoria do Senador Moacyr
Duarte, que alter:a dispositivo da Lei n~' 6.515, de 26 de
dJ.:zcmbro de 1977, possibilitando o divórcio entre pessoa
nunca antes _divorciada e_ outra já divorciada anteriormente, tendo
PARECER, sob n~' 766, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, Pela constitucionaUdade e·
juridicidade, nos termos de substitutivo que oferece, com
voto em separado do Senador Nelson Carneiro.

vil.

22
15

Votação, errt turno únjco, do Projeto _d_e Lei. da Câmara n9 33, de 1985 (n9 1.550/83, na Casa de origem), que
"der..:lara feriado nacional o dia 20 de novembro, jâ ce-lcbr;.tdo Día Nacioilal da Consciêrlcia Negra pela_comu~
nJd-.fde afro-bfãSTielra", lendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n~' 611, de t9&.5~_da
Comissão:
- de Educação e Cultura:

Votação, em primCiro turno, do Projeto de Lei do Senad9 n~ 225, de 1983, de autoria do Senador Murilo Badaró, que cria e regula a ::~plicação, pela Censura Federal, do t.::_ertificado de liberação restrita e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 804 e 805, de 1985, daS Cernis- SÕ<..-'S:

...;_de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
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-de Educação e Cultura, favorãvel, com emendas que
apresenta de n~>s I a 4-CEC, e voto vencido, em separado, do Senador Jorge Katume,
23

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n~' 129. de ~980)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei_ do Se:_
nado n~' 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que
menciona, tendo

PARECERES, sob nos 349, 350, 354 e 355, de 1983,
d,as Comissões;
-,
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jur:idicidade e, quanto ao mérito, favorável;

-de Legislação Sodal, favorãvel;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
- de Finanças, favorâ'\-'el, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José Lins.
24

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Se_nado ni' 96, de 1980)
Votação, ein primeirO- turrio, do Projetei-de Lei do Senado nl' 129, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montara, que assegura a particiPação dos empregados
na direçào das empresas públicas e sociedades de economía mista, tendo
PARECERES, sõb fLi>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;
.--11e '&r'Vfc;o Piíblico Civil _l-1' pronunciamento: favor~·
vel; 2~' pronunciamento: pela prejudicialidade, em face do
parecer favorável dado ao _Projeto de Lei do Senado__ n~'

96, de 1980; e
-de Finanças, pela prejudicialidade; cm face do parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado nl' 96, de
1980, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos
e José Uns.
25
Votação_, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 336, de 1980, de allt'oria do Senador Pedro Si·
mon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empre
sas de auditagem de capital nacional e dá outras provi·
dências, tendo
PARECERES, sob n~'s 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 Economia, favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, com voto vencido dos Senadort:s José Lins, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e
-de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e_ Justiça. ·
A SRA. ~RESIDENTE (Eunice Michiles)- Está encerrada a sessãl!.

(Le~·ama-se a sessão às 20 horas e 2 minutos.)
(')ATO De> PRESIDENTE
' N• 161, DE 1985

. ..0 Presidente do SenâdO Tederúl, --n-o uso das atribui9é}es que lhi! conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso tv, do Regimento Interno e de acordo com a delegação Cle competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo cm
vista o que consta do Proces_so n<? 013768 85 9.
Resolve aposentar, voluntariamente, Edíllis Bokel
Snitcovsky, Técnico LegislaliVo;Çiasse "Es_pecial", Referência NS-25, do Quadro Pefm-anenie do Seriado F'ederal, nos termos dos 41.rtigos IOI,.inciso III, parágrafo úni~
co, e 102, inCís_O_I, alfriea a~ da Constituição da República Federativa do B~asil, combinados com os artigos 428,
inciso II, 429_, inciso 1,430, incisos IV e V,e414,§4~>, da
Resolução SF nl' 58/72, e argigo '11', parágrafo único, da
(

0

)

Republic:~do

31·10·H5.

por haver saído com incorreções nos DCN II de 27·8·85

Resolução SF n\' 358, de 1983, e artigo 31'~ da Resolução
SF n\' IJ, _de 1985, com proventos integrais, acrescidos de
20%, e a gratificação adicional por teinpo de serviço a
que faz juz, observado o limite previsto no artigo 102, §
- 2-1' da Constituição Federal.
Senado Federal, em 26 de-agosto de 1985. -JoséFragelli, Presidente.

ATA DE COlVÍISSOES
COMISSÃO DE:' LEGISLAÇÃO SOCIAL

_iO-.- Reunião,

realizada em 26 de setembro de 1985

Às dez horas do dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senhor Senador Alberto Silva c com a presença dos
Senhores ·senadores Jutahy Magalhãis, Alcides Paio,
Jorge Kalume, Gabriel Hermes e Nivaldo Machado,
reúrie-Se a C6ihíssào de Legislação Social. Deixam de
comparecer, por motivo justificado, Os Senhores Senadores Carlos Alberto, Altevir Leal, Helvídio Nunes, Jaison Barreto e Henrique Santillo. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reuniã'á· anterior,
que é dada como aprovada. A seguir, são apreciadas as
seguintes matêrías: 1. Projeto de Lei do Senado n~' 16, de
1985, que .. Acrescenta dispositivo à' CLT, com vistas a
determinar que se transfira ao marido o direito ter filho
sob a vigilância e ass1Stéiu:iã de creche mantida pelo empregador, no caso de separação e_condições que especifica". Relator: ~~ador Nivaldo Machado. Parecer; Conrrârio. A[11'ovado por unanimidade. 2. Projeto de Lei do
Senado, h~' 339, de 1981, que "Acrescenta dispositivO à
Lei Complementar n~' 26, de II de setembro de 1975, que
unificou o PIS e o PASEP". Relator: Senador Jutahy
Magalhães. Parecer: Favorável, com a Emenda n~' 1ÇCJ. Aprovado por unanimidade. 3. Projeto de Lei da
Cãmara n9 208, de 1983, que "Dispõe sobre a criação de
Junta_ de Conciliação e Julgamento no Município de
Araras, Estado de São Paulo". Relator: Senador Jorge
K~lume_ Parecer: Pelo reexame da CCJ. Aprovado por
unanimidadc..A. P/~jeto de Lei do Senado n>' 285, de
1983, que "Dá~ amparo aos tabalhadores rurais no caso
de ucidente- dO triibalho". Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: Favorável. Aprovado por, unanimidade.
5. Projeto de Lei do Senado n\' 55, de 1985, que "Institui
adicional sobre o IPI de bebidas alcóolicas e de derivados de fumo, para aplicação nos serviços de saúde pública"', Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: Favorável. Aprovado, com voto _contrário do Senhor Senador
Jutahy Magalhães. 6. Projeto de Lei da Câmara n~' 223,
de 1984, que "Modifica a redução do artigo 434 da CLT,
aprovada pelo Decreto-lei nQ 5.452, de }Q de maio de
1943"". Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: Favonível, com a Emenda n~ I ....:... CLS. Aprovado por unanimidade. 7. Projeto de Lei da Câmara n~' 228, de 1984,
que "Altera a rcdação do art. 469 da CLT, aprovada
pelo Decreto-lei nt1 5.452, de l~' de maio de !943". Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: Favorável, com a
Emenda nQ 1-CLS. Aprovado por unanimidade.
8. Projeto de Lei da Câmara nl' 15, de 1985, que ''Institui a caderneta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS c dá outras providências". Relator: Senador Gubrid Hermes. Parecer:_ Favorável. Aprovado por
unarriinidade. Rt::tírado de pauta o Projeto de lei da Câmanl n<:- 199, de 1984 e o Projeta de Lei do Senado n~'
107, dt: 1982, U pedido dos relatores. Esgotadas as matérias da pauta e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidcntt: agradece o comparecimento dos Senhores Senadores e declara encerrados os trabalhos, determinando
(jue -cu, Antônio Carlos Pt:rcira F"onseca, Assisterlte da
Comissão; lavrasse a presente Ata, que., lida e aprovada,
serií _assinada por S. Ex'. -Alberto Silva.

COMISSÃO DE LEGISJ,AÇÃO SOCIAL
"t.f~ Reunião Extraordinária,
Rea!izada em 8 de outubro de 1985.
Ãs dezesseis horas do dia oito de outubro de 1985, na
-sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre
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Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Gabriel
Hermes c com a presença dos Senhores Senadores Nival-·
do Machado, A1cidcs Saldanha, Ad~rba1 Jurema e Henrique Santillo. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Alberto Silva, Carlos Alberto, Altevir Leal, Helvídio Nunes, Jaison Barreto e Alcides Paio. Havendo número regimental, o Senhor .Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura
da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, é apreciada a úrtica matéria Constante da pauta:
Projeto de Lei do Senado ni' 191, de 1984, que "Dispõe
sobre o exercício da profissão de Economista Doméstico
e dá outras providências." Relator: Senador Nivaldo
Machado. Parecer: Pelo não acolhimento da Emenda
apresentada: pela Câmara dÕs Deputados na parte referente ao art. 29 e, pela sua aprovação, na relativa ao art.
I>', letra "C". Aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece _o_ comparecimento dos Senhores Senadores e declara encerra~
dos os trabalhos, determinando que eu, Antônio Carlos
~ercira fonseca, Assistente da Comissão, lavrasse apresente Ata, que, lida e aprovada, será assinada por Sua
Excdência. Gabriel Hermes.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
12• Reunião, realizada em 10
de outubro de 1985
Às dez horas do dia dez de outubro de mil novecentos
e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão. na
Aia' Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Gabriel Hermes e com a presença dos Se11hores Senadores Albano Franco, Alcides Saldanha, Alcidcs . Paio, Henrique Santillo e Nivaldo Machado,
reúne-s~, a Comissàõ de Legislação Social. Deixain de
compui-Ccer, por motiVo justificado, os Senhores SenadOres Carlos Alberto, Altevir Leal, Helvídio Nunes, Alberto Silva c Jaison Barreto. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos,
dispensando a leitura du Ata da reunião anterior, que é
dada como aprovada. A seguir, são apreciadas as seguintes matérias: I. Projeto de Lei do Senado nl'053, de 1979,
que "Acrescenta e altera dispositivo na Lei nl' 6.179, de
J I de dezembro de 1974, que instituiu amparo previdenciário para os maiores de setenta anos e para os invâlidos". Relator: Senador· Albano Franco. Parecer: Favorável. Arrovudo por unanimidade. 2. Projeto de Lei da
Cúmb.ra n<:- 213,-de 1984, que "Dispõe sobre a concessão
dt: salário-família aos empregados domésticos." Relator:
Senador Albano Fr<~nco. Parecer: Favorável. Aprovado
por unanimidade. 3, Projeto de Lei do Senado n~' 198, de
I979, que "'DíSciplinll o exercício da profissão de detetive
particular.'· Relator: Senador Henrique Santillo. Parecer: Favorável à Emenda ofi!recida pela Câmara dos Deputados. Aprov::tdo por unanimidade. 4, Projeto de Lei
da Câmara n? 030, de 1983, que "Altera a_redaç_ãodo artigo 446 da CLT, uprovada pelo Decreto-lei n~> 5.452, de
!9 de maio de 1943.'~ Relator: Senador Henrique Santillo. Parecer: Favorâvel. Aprovado por unanimidade. 5.
Projeto de Lei da Cãmara n9 037, de 1985, que "Altera os
urts. 293 e 294 da CLT, para o fim de assegurar direitos
especiais <~os trabalhadores em minas de carvão e fluorita c cm quaisquer atividadt!s que liberem poeiras minewis e orgânicas." Relator: Senador Henrique Santillo.
Parecer: FavoráveL Aprovado por unanimidade. 6. Projeto de Lei da Cimara n~' 100, de 1985, que "Introduz
nwdificações na legislação de amparo aos excombatentes da Segunda Guerra Mundial e dá outras
providt:ncias. "_Relator: Senador A \cides Saldanha. Parecer: Favorável, na forma das Emendas n"s 01 e_ 02 CLS. que apresenta. Aprovado por unanimidade. 7. Projeto de Lei do Senado n>' 192, de 1983, que "Acrescenta
dbpositivo à Lei Complementar n~> 26, de II de setembro
de 1975, que unificou o PIS-PASEP, para o fim de determinar que· os trabalhadore.'l desempregados não sejam
excluídos do direito à retirada anual prevista no§ 3~' do
art. 49." Rdator: Senador Alcides Saldanha. Parecer:
f<lvorúvel, com as Emendas apresentadas pda CCJ.
Aprovado por unanimidude. 8. Projeto de Lei da Câma~
ra n" 087. de 1983, que "Dispõe sobre a regulamentação
das profissões de Oficial Cabeleireiro, Manicura, Maquiludor, Esteticista Facial, Depilador e Pedicuro, e dá outras providências, Anexo o Projeto de Lei da Câmara nl'
007, de 1984. Relator: Senador Alcides Paio. Parecer:
Favonívera ambos os projetas. Aprovado por unanimi-
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ges Camargo, Secretâria ad hoc, a preserite Àta que: um·a
dade. 9. Projeto de Lei da Câmara nl' 038, de 1984, que
vez r!lbricada pelo Senhor Presidente, va[ll.-publicação.
"Altera dispositivo da Lei n 9 4.726, de 13 de julho de
j?ãla_ çle Reuniões da "Comissão, 15 d~ o~.~;tubro de 1985.
\965, que "Dispõe sobre os serviços do Registro do Co~
~
Jorge Kalume, Presidente em exerCíciO'.
m(:rcio e Atividades afins e dá outras prOvid_ências'', Re~
lator: Senador Alcides Paio. Par~ Pela allexação ao
59' Reunião Extr_ao~diná;I,, ~ianzada às
PLC n~' 049, de 1977. Aprovado Por unanimidade. -10.
18:58 horas do dia 16 de outubro de 1985
Projeto de Lei da Câmara n"' _0:44,_ de 19_~3, qJ.!C .. Altera a
redução dos artigos 76 c 81 caput, da CLT, Para acresÀs- deiOito horas e cinqUenta e oito minutOs do dia decentur os itens_ previdência social, educaçãO, saúde e Jazesseis de outubrQ de um_n:til novecentos e oit~nta ~; cjn~
zer à cláusula que defíriC salário mínimo." Anexos os
9:9-,_na ~a!a_<:le _R,e'rniões ~a Comissão, sob a Pr~idêncj_a
Projetas de Lei do Senado n9s 149, de 1979 e 03§, de
do .SenhOr Senador Jorge KaTume, Presidente em exercí~
1983. Relator: se-nador Alcid~Sald<!-nha. Pãrecer: Favo'cio, presentes- os Senhores Senadores Martins Filho e Nj.
níVel ao PLC n~' 044, de 1983, na fofma dp SubStitutivo
valdo Machado, reúne-se a Coniissão_ de Redação. Auque apresenta c pela prejudicialiçlade dos PLS nfs 149, de'
sentes, po~ motivo justificado, os demais membros da
1979 e 036, de 1983. Aprovado pór unanimiclade. P~;osse
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
guindo, o Senhor Presidente _conxocã 9 Senhor Senador
concede-a pala~ra ao Senh9r Senador Martins Filho que,
Nivaldo Machado para assumir ãPresidência,- para que
em seu parecer, apresenta a redaçào final do Projeto de
ele possa relatar os projetas por ele avocado. li, Projeto
Resolução _n9 119, de 1985, mofifica a r:edação do artigo
de Lei da Cümaru n~ 227, de 1984, que "Faculta ao Pre\t? da Resolução n9_75/85, que autoriza o Governo (\o
fcíto Munícípal, na hipótese que men~ciona, a filiação à
Distrito Federal a_ contratar operação de crf=dito no valor
Previdência Social." Relat9r: Senador Gabriel Hermes.
de Cr$ 3 564.427_.2,5_6 (três bi1hões, quit;h,ent9s e sessent~
Parece_r: Favorável, na forma da Emenda nv Õl, CLS:-'--~
e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzen-:
Aprovado por unanimidade. 12. Projeto de Lei do Senatos e cinqüenta e seis cruzeiros)_.Aprovado o pareéer,
do n9 166, de 1983, que "Assegura o amparo da Previnada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dã pqr
dência Social aos inválidos congénitos." Relator: S~naencerrada
a reunião, lavrando, eu, Vânia Borges Camardor Gabriel Hermes._ Parecer: f_~'V?~ável. Aprovado -por
go,
Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubriunanimidade. 13. Projeto de Lei do ·senitdó- rit? 183,_ de
1983, que ''Revoga o artigo 4'? da Lei nv 6.994, de 26 di!"' .,__ ~~a pelo Senhor: Presidente, va_i à publicação.
Sala de. Reuniões_ d:L_Cçn"Q!_~ã2.J. 16 _de çmtubro de 1985.
maio de 1982. Relator: Senador Gabriel Hermes. Pare--Jorge Kalume, Presidente em exercício. cer: ravorávcl, com a Emenda~'? 01-CCJ. AproVadO POr
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente Eventual
devolve a Presidência a.o Senbo_r Sen-ador Gabriel HerCOMISSÃO DELEGISLAÇÃO SOCIAL
mes. Esgotadas as matérias da pauta n:ida mUis {laVeri~
~9'i'ReQõ(âo EspeCial, realizada em
do a tratar, o Senhor Presidente agradece o comparecí19 de setembro de 1985.
mcnto dos Senhores Senadores e declara encerrados os
As dez horas do dia dezenove de setembro de mil no·
trabalhos, determinando que eu, Antônio Carlos Pt::reira
vecentos e oitenta e cinco, na sala de reunião da Comis·
Fonseca, Assistente da Comissão, lavrasse a presente
sãO";- me Ala do Senador Alexandre Costa, sob a Pre~i~
Ata que, lida c aprovada, será assinada por Sua Excelên~
dência do Senhor Senador Henrique Santillo e corri a
ci~t. Gabriel Hermes.
presença dos Senhores Senadores Nivaldo Mach<\po-e
Alcides Paio, reúne-se a Comissão de Legislação Soc'i~l~
COMISSÃO DE REDAÇÃO
em caráter especial, para o debate sObre o PrQjeto de 4i
da Câmara dos Deputados de nt? 05, de 1983, que. "regõ58' Reunião Extraordinária, realizada às
la_':lenta as profissões da área de processamento eletrônl-.
18:00 horas do dia 15 de outubro de 1985
oo·de dados e_ dá outras provindências". Iniciando, os~·
nhor Presidente declara abertos os trabalhos e convidA
para participar da mesa os Senhores expositores cor\.~i
Ãs dezoito horas do dia quinze de outubro de um mil
dados pela Comissão, Senhor Sebastião Mendes Filho
novecentos e oitenta e cinco,- na Sala de Reuniões da CoPre.~iâéí1te "da AssociaÇãO' Nacional dos Profissionais d~
missão, sob a Presidência do_Senhor Senador Jorge KaP"ro~es~~0e!1~0 de Dados- APPD, Senhor Nilton Ti~~
lume, Presidente em exercício, presentes os Senhores Sema, Presidente da AssociaçãO das Empresas N<icionaís
nadores Martins Filbo e Nivaldo Machado, reúne-se a
de Servíços-'~de Informática - ASSESPRO, SenhÕr
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado;-~
Plínio Sarti, representante do MiQJStêdQ_do Trabal.ho el
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos,
Senhor José Bonifácio Glass, Presidente da SUÇESU.
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor SenaEm seguida, o Senhor Presidente concede a palavra aO
dor Martins Filho que, em seu parecer, apresenta a reSenhor ~ilton Trama que fala da posição da ASSES:
dução fma\ do Projeto de Resolução nt? 99, de 1985, que
PRO em-relação ao Projeto. Terminada a exposição do
suspende, por inconstitucionalidade, a execução do artí=SenhorN~!_ton "D"ama, o Senhor Presidente passa a palago 11 do Decreto-lei Federal n9 554, de 25 de abril de
vra ao Senl];or José Bonifácio Glass, que proferindo a
1969. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede
sua exposição, se manifesta de acordo ccim a opinião do
a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado.ql!e, em
Presidente d~ ASSESPRO. A seguir; o Senhor Presidenseu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Rete concede,a _palavra ao senhor Sebastião Mendes Filho~
solução n9 105, de 1985, que suspende, por inconstitucioque expõe à Comissão~ a reivindicàção da APPD em tornalidade, a execução do artigo 194 da Lei n9 744, de 28
no de uma legislação específica que regule o exercício das
de novembro de 1975, do Município de ltãpcillS;-ES"lãdO
profissões na área de processamento de dados. Em seguide São Paulo. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
da, o Senhor, Pr~idente_ concede a palavra ao Senhor
concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado
Plínio Sarti _que representa o MinistériO do TrabalhO,
que, ení seu parecer, apresenta a redação final do Projeto
para que- ele ·exPonha o pensamento daquele Ministério
de Resolução nt? 1 t 1, de 1985, que autoriza a PrefeitUra:
em relação ao Projeto. Após o têrmino da exposição do.
Municipal de Muniz Fieire, Estado do Espírito Santo, a
representante do Ministério do Trabalho, o Senhc;>r Pr~
contratar operação de crédito, no valor de Cr$
sidente pergunta aos expositores se desejariam usar da'
3.0.769.788 (trinta trií1hões, setecentos e sessenta e nove
palavra ém unta-segunda rodada. Fazem uso da palavra
mil, setecentos e oitenta e oito cruzeifos), para o fim __que
os· Senhores Nilton Trama e Sebastião Men_des Filho. A
especifica. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
seguir, o Senhor Presidente pergunta aos Senhores Senaconcede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que,
dore$ se desejariam uso. da palavra. Não haven~o perem seu parecer, apre.<;enta a redação final do Projeto de
guntas por parte dos Senhores Senadores presentes, o SeResolução n9 l 14, de 1985, que autoriza a Prefeitura Munhor Presidente esclarece aos expositores que chamarã à
niCipal de Rondonópolís, Estado do Mato G.ros:;o, a
Comissão outras entidades para que continuem fornecontratar operação de crédito no valor de Cr$
~endO- SU_bsídios para um maior esclarecimento quanto
7.518.456.912 (sete bilhões, quinhentos e dezoito miao mérito do Projeto e que, com essas infOJ::mações colhilhões, quatrocentos e cinqUenta e seis mil, novecentos e
- das jUilto aos repres-entãhtes de diversas classes, interesdoze cruzeiros), para os fins que especifica. Aprovado o-sados no Projeto, possa, a Comissão de Legislação Soparecer e nada mai_s havendo a tratar, o SenQor Presidencial, através de todos os seus membros, efetivamente
te dá por encerrada a reuniã.o, lavrando, eu, Vânia Bor·
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contribuir para uma decisão ~dequada para a regula~
mentação das profissões na área de processamento eletrônico de dados. Prosseguindo, o Senhor Presidente
agradece o comparecimento dos Senhores expositores e
dos Senhores Senadores e determina que as notas taquigrãficas desta reunião tão logo estejam prontas sejam
anexadas à presente Ata, para publicação. Nada mais
h~\_'en?o a tratar, encerra-se a reunião e, para constar,
eu: Antóriio Carlos Pereira Fonseca, Assistente da Comlsfoã_o, lavrei a preseti:te Ata, que, lida e aprovada serã
assinada pelo Senhor Presidente. Henriqut Santillo.:.

ANEXO À ATA DA 9<' REUNIÃO •.ESPECIAL. '
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL,
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE I985,
Ã!i !0:00 H, QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE.

PreSidente: Seqadoi" Alberto Silva
· Vice: Senador Gabriel Hermes

(Integra do apanhamento taquigrâfico.)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)_ ~~ HaVCudo número regimental, declaro aberta a reunião da Comissão do Senadeo Federal, destinada a discutir Com as
representações diretamente interessadas no Projeto de
Lei da Câmara_ dos Deputados de nt? 5, de 1983, que regulamenta as profissões da área de processamento eletrônico de dados e dá outras providências.
Convido para participar da Mesa os Srs. expositores
convidados pela Comissão de Legislação Social: ·o Dr.
Seb~tiào Mendes Filho, ~_re.sidéhte d~ APPD nacional;
o Dr. Nilton Trama, Presidente da ASSESPRO; O Dr.
José Bonifácio Glass, represe-ntandÓ a SUCESU nacional; e o Dr. Plínio Sarti, Representante do Ministério do
Trabalho.
Estou presidindo esta Comissão na falta de seu Presi·
dente e Vice-Presidente. Sou o Parlamentar Relator des·
te Projeto nessa Comissão que examinarâ, pelo Senado
Federal, o mérito da proposta.
- O Projeto teve início na Câmara dos Deputados, tendo lá. sido aprovado. No Senado, ele já tem parecer da
Comtssão de Constituição e Justiça favorável, sem emendas, e de seu processo constam: memorial sobre a regulamentação das profissões da área de processamento ele-trônico de dad_o_s, _assinado por associações; sindicatos,
federações, clubes de diretores lojistas, qon.federações,
bolsas de valores, e fundações, contrãrio ao Projeto.
Também o Ofício nt? l.091, de 1985, da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crêdito,
contrários ao art. 25 do Projeto. Também Documento n"'
511, de !985, encaminhado pela FENABAN e FEBRA·
BAN, da Fundação Getúlio Vargas, contrârio ao Projeto: bem como Documento nt? 1.307, de 1985, encaminhado pela FENABAN do Clube de Diretores Lojistas do
Rio de Janeiro, também contrário ao Projeto; além do
documento encaminhado pelo Sindicato da Sociedade de
- Crédito, Financiamento e Jov_estimento do Estado da
Guanabara, também contrário; e Documento da Associa.çiio dos Profissioriais de Processamentos de Dados do
Distrito Federal, fornecendo esclarecimentos sobre o
Projeto.
..
Essa iniciatiVa deve-se especialme!Íte ao fato de constarem do Projeto alguns pontos controversos, que precisam ser examinados, certamente, por esta Comissão e
por outras Comissões do Senado Federal, bem como
pelo seu Plenário.
Vamos dar a palavra aos convidados, representantes
legítimos dos setores diretamente envolvidos nesta questão; não tivemos, ainda, o comparecimento do Representante do Ministério do Trábalho, embora até ontem,
tenha confirmado a sua presença, é poss-ível que chegue;
vamos já começar a ouvir os depoimentos de noss_os convidados·. A J:;'residência sugere o tempo de 10 minutos
para :_ad~ um do~_ expositores _e, 1 seguir, se necessário,
se fara uma outra rodada de exposições, tendo cada um 5
minutos de tempo para seu pronunciamento. Começo
por passar a palavra ao Presidente da ASSES~RO, Ü\D{.·
Nilton Trama.
0-5R..:NlLTO_N l:J'.AMA- A ÁSS)lSP~() )raz para '
esta Comtssão algumas preocupações que dizem !espeito, primeiro, à abrangência do Projeto. AchaiJlJlS que a
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amplitude do Projeto estã envolvendo não só á~ regula-_

mentação de funções, como também a regulamentação
de atividades que, acreditamos eom·o desenvolvimento
tecnológico, sofrem mutações cOnstantes que talvez tragam alguma dificuldade _em se de'f'inir essas funções.
Além disso, uma outra preocupação que temos referese ao Capítulo III do Projeto, que nós acharíamos que o

forum mais adequado para a discussão desses itens seria
a nível de sindicato. até para fortalecer o sindicato dos
profissionais.
Outra preocupação que trazemos para esta reunião é
que, dado a e.<>t_e número gi"ailde-âe pronunciamentos de

outras entidades, acho que não _nos s~ntimos à vontade
de estar representando todo segmento envolvido no
problema. A nossa posi~o é que seria discutível a regu·
lamentação ..
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Vou
interrompê-lo por um segundo, com sua licença, para
convidar o Dr. Plínio Sarti, Representante do Ministério
do Trabalho, para tomar assento aqui à mesa.
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e existem muitos pontos ainda passíveis de discussão,
que requereriam, neste morriento, a presença de outras
pessoas do merc~do,_dentre as quais cito, pol'exemplo, a
FEBRA BA N, ,as federações comerciais, as federações_de
indústrias e oUtrós representativos de classe.
Este seria o meu pr"onunciamento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Quero
esclarecer que esta Comissão, pelo seu Plenário, decidiu
convidar para esses esclarecimentos o Presid~nte da
APPD nacional, o Presidente da ASSESPRO_e o Representante do- Ministério do Trabalho. Mas que, a seguir,
como Relator, recebi uma solicitação da SUCESU, para
que também pudesse participar. E, presidindo aqui esta
Comissão, interinamente_, decidi que seria de bom alvitre
ouvir, t!J.mbém, o Representante da SUCESU nacional.
Passo a palavra, a seguir, para o Dr. Sebastião Mende.~ Filho, Presidente da APPD Nacional.

OSR. SEBASTIÃO MENDES FILHO- A reivindicação de uma legislação especificá, regulando 6 exercício
das profissões e as condições de trabalho em processamento de dados está na origem mesmo da criação das
O SR. MILTON TRAMA - ... A posição da ASAPPDs. A partir do inicio da década de 60, quando o
SER PRO de preocupação é exatamente pelo fato de que
uso crescente da informática no Pais foi aumentando __o_
nós representamos uma parcela da comunidade envolvinúmerO de Pr6físsiona:is dedicados
área, quando se
da no Projeto. Acho que dev~ria haver uma participação
iniciou a contratação pelas grandes empresas, fundamaior de outras entidades na discussão do Projeto, pormentalmente PETROBRÁS, IBM e outras, de profissioque a médio prazo até iss_o. poderá, de alguma maneira,
nais que foram formados por estas empresas ou através
beneficiar- as empresas de serviço. Mas, a longo prazo,
de cursos, de formação em ciência da computação fora
acho que poderá haver um certo preju[zo, principalmendo
País, houve um processo acelerado de informatização
te nas pequenas empresas prestadoras de serviço. A nosda economia nacional. E este processo levou, também,
sa posição é mais de que a regUlamentação atingisse
ao
desenvolvime-nto
de cursos profissíoilalizariteS qUe fQ.::- -nada além de analista _e, com algumas restrições, prograram criados em todo o País. Inicialmente, nas universimadores de computador e que se definesseni melhoresdades de São PaulO e do Rio de Janeiro, depois noS-printas funções tanto do analista, como _do programador.
cipais centros, nàs principais capitais brasileiras, foram
Basicamente, estamos mais numa situação de querer sencriados_ cursos de _graduação e curso superior de ciência
tir a opinião de outras correntes, para tomar uma po- -da computação. Atualmente, temos dezessete cursos de
sição mais definitiva. Era só isso que tinha a (alar.
formação superiof, oito cUrsos de mestrado ·e três cursos
O SR~ PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Eu gosde doutorados, em ciência _de computação, além de inútariã. de informar aos Srs. Expositores que esta reunião
meros cursos profissionalizantes de exigência de nível seestá sendo gravada e taquigrafada, para que os depoicundário, cursos que são dados pelas próprias empresas
mentos sirvam realmente de subsídios para o nosso paree que São uma exigência no mercado. Esses cursos visam
cer, para o parecer da ComiSsã6 de Legislação Social.
a atender fundamentalmente as profissões que estão defiPassamos a ouvir, agora, o depoimento do representante
nidas neste projeto e que não constituem o universo das
da SUCESU nacional, Dr. José Boriifácio Glass.
profissões de processamentos de dados. f: certo que processamento de dados ê uma tecnologia em condições de
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO GLASS- A SUCESU se
mutação, uma atividade em constante mutação e os prófaz presente aqui, hoje, páitícamente à última hora, pois
prios profissionais da área devem reciclar grande parte
fomos colhidos de surpresa pela notícia desta reunião, na
de seus conhecimentos anualmente para manter-se no_
terça-feira.
mercado. Entretanto, hoje, o escopo do projeto visa a
De certa forma o constrangíriiéii10-ffianifestado pelO-- atinglr -ãquelas- profissões que desde O início da elaboDr, Milton Trama, em iepresenlar ex.clusivamente uni
ração do projeto, através das APPDs, se mantêm ainda
segmento, da área de informática, tambêm nos preocu_como profissões de todos ou de quase todos os centros
pa.
de processamento de dados que existem no Pafs, E todos
A SUCESU, congregando empresas prestadora de seros centros de processamentos de dados, as soluções defi~
viços, congregando fabricantes, fornecedores, em suma,
nidas no projeto estão claramente _em atividade, Qão são
de uma forma geral, profissionais--da área de informáti_profissões ultrapassadas, e não são, !lO horizonte qu~ en-:..
ca, inclusive os profissionaís-qu:e atuam ísoladamente,
_xetgãmos; nos limites da atividade, não são profissõeS
que se associam a: -esta Entidade, na c01ldição de sócio inem via de desaparecimento, como algumas elocubraÇões
dividual. Aparentemente, abrange a comunidade de infuturísticas fazel"!lsupor, não são profissões que estão em
formática.
_
.
atividade. _ - -Em relação à pr'ópria criação do prOjeto, ele foi proMas dentro da SUCESU, este assunto já foi objeto de
duto do trabalho desenvolvido pelas APPDs, inicialdiscussão e.. a preocupação que nos assalta ê de que o
mente oito A-PPDs, em 1971. que fundaram a APPD naprojeto, aparentemente, regula nãb uma-profissão, mas,
- cionu!; em 1981, e fizeram já seis congressos nacionais
sim, atividades dentro- de uma profissão. A única Stividade APPDs, discutindo os problemas dos profissionais de
de que_tem contornos um pouc-o-mais ca'racterísticos ou
mais definíveis seria:; realmente, a profissão de analista
proceSsamento de dados, mas visando ao objetivo
de sistemas. Mas, no momento, a profissãO de analista
maior, o de Ctefender Os-interesses da sOciedade. Um dOs
de sistemas normalmente se vincula a outras profissões
eScopoS maioreS deste projeto é a questão do uso correto
p-âra oeréSa- da soch::áióe" coritfa o ina:I uSo do-COmputade grau universitário. Então, cabe, em primeiro lugar,
uma pergunta: O analista de- sistema é, realmentê, um
dor. EPisódio recente na:s eleições 00 Estado áo Rio de
-Ja-neirO rivelaraiii-a- neceiisid8.de urgente de unia defe5a
profissional especializadoem análise de sistema 011 ele é
um profissional de outra área, especializado em análise
da sOCiedade contra o mal uso do computador. Esta é a
viSãO-do_ projeto, quando propõe um código de étiCa
de sistemas. Esta é uma pergunta que já ponho" para debate.
profissional, propõe um Conselho Federal de ProfissioDe _uma forma geral, a posição da SUCESU não é
naiS- de Processamento de-· Dados, com vistas a zelar,
contra a regulamentação, a nossa preocupação é de que
através do cadastramento do conjunto de profissfonaís,
esta regulamentação seja realinente bein- fundamentada,
pela_lisura, pelo bom funcionamento do setor de Proces..:
sariientõ-de dãaoS, em benefíCio da sociedade brasileira.
de forma a não trazer prejuízos nem-aos empregad-ores,
nem aos empregados, num futuro próximo. E parece-: me,
A qti.esião- d~ Capítulo III do nossÕ Pfojeto, a APPÕ
aqui vai uma posição- pesSOal, de que houve um certo
nacional considera essencial a existência de sindicatos,
açodamento na tentativa de regulamentar esta profissão
para segurar uma adequada remuneração em boas con-
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dições de trabalho para profissionais de processamento
d,e dados. Mas a APPO nacional considera, também;que
podem ser discutidos os termos-deste Capítulo III com as
associações e as representações de classe que estão aqui
presentes e outras que se interessarem. Este ponto nós
consideramos como uma questão de princípio que a remuneração dos trabalhadores e as suas condições de tra~

balho são melhor defendidas pela atuação dos seus sindicatos. E não consideramos essencial que este ponto fique
como está gravado_no projeto, dessa forma..__
Estamos abertos a uma discussão construtiva em reJação a isto.
A necessidade da abrangência do projeto, do conjunto
de profissões que e.<>tão ati definidas, ainda que não estejam todas, as que estão atualmente na profissão - muitas profissões, principalmente no Brasil, surgiram depois
que este projeto foi elaborado, em 1981- essas profissões adquiriram um peso crescente e outras novas profissões se avizinham, ainda que baseadas, fundamentalmente, na profissão do analista de sistema, que ê uma
profissão incontestável, com cursos superiores de graduação e pós-graduação em ati vidade no País, a amplitude_e abrangência é imprescindível para efeitos do funcioname-nto efetivo do código de ética profissional. Para
- cjlle-eSse éódigo de êtic<i-tenha validade, ê necessário Que
o conjunto das profissões de processamento de dados, os
--que estão lidando com o processamento eletrônico de
dados, nos CPDs, tenham o enquadramento correspondente à sua profissão e que possam vigiar atravês de um
Conselho Federal de Processamento de Dados o funcionamento e o borri uso do cumputador em benefício da
saciedade.
A APPD Nacional considera, então, que o conjunto
das profissões contidas no projeto, ainda que não sejam
todas as profissões, devem ser regulamentadas. As demais profissões serão contempladas em adendos sucessivos que podem ser feitos ao projeto. Mas, em essência, o
funcionamentO dos CPDs no País, hoje, depende das
profissões que estão definidas no projeto. Esta é a posição da APPD Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Vamos
ouvir, a seguir, o Dr. Plínio Sarti, que representa o Ministério do T!"abalho, nesta reunião.
O SR. PLINIO SARTI- Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que existe um parecer do Governo anterior, de 16 de junho de 1983, que optou pela rejeição da
regulamentação da profissão.
Agora, na atual Administração, o Ministro Almir Pazzianoito, que é uma pessoa muito ligada a essas questões, ele, então, exigiu para a regulamentação um profundo estudo no que diz respeito ao enquadramento sindical dessa categoria, porque uma coisa ê que teria que
cruzar com a outra, ou seja, a regul.amentação está dire~
tamente ligada ao enquadramento. Então, vamos apresentar aos Senhores qual ê a posição atual do Ministério
com relação ao problema do enquadramento. Como eu
disse, anteriormente, sobre a regulamentação, já há um
parecer. Esse parecer tem a tendência de ser modificado,
mas o Ministro o condicionou ao problema do enquadramentci,,antes de se manifestar. E com relação ao enquadramento, temos o seguinte:

RELATÓRIO
No Processo MTb 106.941/80, seis AsSoci;:tções Profissionais de Processamento de Dados, representando os
Estados do RJ, BA, DF, RS, PR e MG, solicitaram a
criação de uma categoria específica e diferenciada que oS
representasse e lhes oferecesse a oportunidade de se or·
ganizarem -em sindicato de classe.
No primeiro exame da matéria, com as informações
contidas nos autos, a CES resolveu sugerir a criação da
categoria nos termos pretendidos.
Vale ressaltar que, por opção da então presidência da

CES, a CNEC, a CON'rEC, a FENABAN, a FEBRASAN ou qualquer entidade representativa dos bancários
e seg_uritários-não foram ouvidas a respeito da criação da
categoria profissional em caráter diferenciado, apesar de
serem parte interessada.
A resolução proferida naqueles autos originou a Portaria n~' 3.135, de 13-6-84, que criou no 31' grupo do plano
da CNC, a categoria ecoriômica ''Empresas-de Processa-
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mento de Dados" e sua correspondente profissiõilal, em
caráter diferenciado, "Empregados em Empresas de Pro::essamento de Dados" (analistas de sistell}._as, programadores e operadores de computador, perfuradores e digitadores).
Publicada a citada_ Portaria, em 15-6-84, o Sindicato
dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e
em Empresas de Assessoramenlo, Perícias, Informações
e Pesquisas de São Paulo, através do Proc~sQ n9
24000.009.768/84, solicitou_a revogação da dita Portaria:
e, conseqUentemente, a manutenção do enquadramento
dos empregados em Empresas de Processamento de Dados na área de sua representação.
Alegou o sindicato que o -desdobramento não se justifica, porque fá exiSte- entidade sindical representativa,
muito bem equipada, assistiitdo a categoria, tanto na
parte social quanto na parte jurídica, inclusive, aquele
sindicato foLguem iniciou a luta pela conquista dos 10
minutos de descanso em cada 90 minutos de trabalho,
para os digitadores.
Em 15-10-84, a CES examinou o processo e considerando que não se tratava de dissociação, mas de criação
de categoria, decidiu pela manutenção da Portaria. _
Fatos novos insertos _nos autos resultou na devolução
do processo ao relator, na ocasião o Conselheiro Carlos
Frederico Pinto da Silva, para nova apreciação.
O Sindicato dos empregados de Agentes Autônomos
do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas de São Paulo, tendo em
vista o indeferimento do_seu pedido, solicitou, então, a
representação dos "Empregados em Empresas de Processamento de Dados".
A FENABAN e a FEBRABAN manifestaram-se contrárias à criação da categoria e, ao mesmo tempo, solicitaram a revogação-da Portaria, apresentando as seguintes alegações:
A -A profissão de processamento de dados não se
acha regulamentada e que a inexistência de tal regulamentação parece, em si, tornar desaconselhável a imediata alteração da classificação sindical dos que se dedicam a diferentes atividades de processamento de dados.
8-Os processadores de dados se distribuem, amplame~ te, pelo comércio, indústria, bancos e seguros, substituindo os escriturários, datilógrafos, arquivistas e numerosos outros colaboradores dos escritórios :das diferentes áreas econômicas.
~
-O tratamento sindical adotado pela citada Portaria
poderia resultar em instituir-se: na área do processamento de dados, um verdadeiro estado, dentro do estado
brasileiro, colocando em risco a continuidade normal e
desejável das atividades econômicas.
_
A criação da categoria, como diferenciada, trouxe
controvérsias no meio empresarial e até mesmo no meio
sindical, por causa do caráter de diferenciação atribuído
à categoria prõfiSsíõft-al .. Empregados em empresas de
processamento de dados (analista de_ sistemas, programadores e operadores de computador, perfuradores e digitadores)".
·
Na realidade, a denominação da categoria carecia de
um reexame. Ora, se a categoria tem caráter de diferenciação, torna-se incoerente e atê absurdo falar-se em
~·empregados de empresas", especificar esses empregados e ainda difereitciá-los.
Na ocàsião, a CES, após estudo à luz dos fatos apresentados e_da irregularidade na denominação da categoria, decidiu tornar sem- efeito_ a difer_enciação, alegando
que os profissionais qúe-inlegra:m o sistema de processamento de dados estão vinculados a empresas outras que
não as específicas de processamento de dados e estes já
têm seu enquadramento sindical nas respectivas categorias a que pertencem as empresas. E, por outro lado, milhares de trabalhadores do ramo, nas áreas onde não fosse possível organizarem-se sindicalmente, ficariam grandemente prejudicados, pertencendo a uma categoria diferenciada e tão específica.
A solicitação do Sindicato dos_ Empregados de Agentes Autônomos do Comérciõ e em Empresas_de Assessoramento, PeríciaS, Informações e Pesquisas de São Paulo
não foi atendida - representar a categoria- no entanto, a manifestação das entidades: FENABAN E
FEBRABAN foram consideradas. A CES, então, achou
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ter esclarecido os fatos e feito o melhor em atendimento
às partes interessadas.
A Resolução deu origem à Portaria n" 3.062; de 13-385, que criou no 2o? grupo do- p13.rio da CNTC a Cãfegõr'iã
profissional "Empregados em Empresas de Processamento de Dadasv~
Com a reÜr?da,- a diferenéiação e, ao mesmo tempo, a
especificaçãO dos empregados, a CES estava proporcionando às Associações,_~equerentes, o direito de repre.'ientarem todos_ os empregados das empresas de processa.:
menta de dados e não apenas aqueles especificados na
Portaria anterior.
-kAssociação Nacio!:!_~l dos Profissionais de Prcessamento de Dados, com Sede--em SP, não concordàndO
com o que ío-i decidido pel:i CES, formafizOu um processo (24000.004.332/85) solicitando a revisão da Portaria
n'<' 3.062/85, sugerindo o revigoramento da Portaria anterior, a ~e n9_ 3._135/84, que criou a categoria profissional diferenciada "Empregados em Empresas de Processamento d~ Qad9s (analistas de sistema, programadores
e operãdores de computador. perfuradores e digitadores)".
Os proceSSadOreS de dad~s não ficaram satisfeitos com
a representação que a Portaria n9 3.062/85 lhes porpôs.
Eles não querem representar todos os empregados das
empresas específicas de processamento de dados querem,
upenas, aqueles especificados na Portaria (analista de sistemas, programadores e operadores de computador, perfuradores e digitadores).
Novamente voltou à Mesa a discussão. A CES ã.té
conseguiu chegar a um consenso sobre a matéria e já tinha resolvido indeferir o pedido a Associação e, por via
de conseqilência, a Portaria n9 3.062/85 seria mantida,
porque, na -ocasião, este parecia ser o melhor caminho,
embora contrariando a Associação requerente.
Sustentação oral dos representantes da Associação, a
apresentação de fatos e a urgência em decidir a matêria
levaram a CES a mudar seu pensamento e c_eder ao pedido de revisão da Portaria.
Feita a revisão, surgiu Uma nova Portaria- n9 3.251,
de 7-6-85 - que criou a categoria profissional diferenciada "Trabalhadores em Processamento de_D_ados (analistas de sistemas, programadores, operadores de computador, perfuradores e digitadores)" e, c_omo consequência desse novo ato, foraili revogadas as Portârias anteriores (3.135/84 d.062/85).
Com a revogação daquelas portarias, deixou de existir, por· motivos óbvios, a categoria econômica "_Empresas de Processamento de Dados".
A publicação da Portaria nt? 3.251/85 e a revogação
das duas portarias anteriores, tumultuou novamente,
tanto a área empresarial do ramo, que já aspirava
organizar-se sindicalmente, quanto a área representada
pela CNEC/CONTEC que se viu, de repente, prejudicada, no que se refere aos profissionais que na cOndição de
bancário e securitário exercem s1;1as atividades nas áreas
onde os Bancos e Companhias de Seguros, acompanhando a tecnologia moderna, têm consetido que a computação eletrônica atinja grau bastante acentuado.
Diante dos fatos, a CONTEC, no Processo MTb24000.008.080/85, manifestando-se contrária à pretensão __Qos "inform_átícos" e considerando imprescindível o
rceiame des.Sã Portaria, solicita estudo mais profundo, a
fim de que a mesma seja alterada justíficãndo que:

- A diferenciação -resultará no enfraquecimento dos
sindicatos operários e, de modo especial, dos bancários.
-Certamente _que a diferenciação criará uma área de
indefinição e dúvidas entre os "caixas" e o~_ "escriturários" que operam em terminais de pr9cessamento_ "On
Une" e a·s digitadores.
_
__ _
-:-Os bancários exercem tarefas claras e _definidas há
mais de 100 anos, nào importando se trabalham com livros, máquinas elétricas ejou eletrônicas ou terminais
"On Line~·. A ferramenta usada não importa,
considerando-se que o resultado é o mesmo. Assim, esses
profissionais continuarão- sendo bancário& porque na
realidade o são.
Acresce_ que, m-e"smo desenvolvendo funções_ em s_etores outros, os funcionários dos bancos têm possibilidades de fazer carreira nos quadros de organização, atingindo cargo_s elevados que_ premiem sua dedicação e os
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seus esforços profissionais. Além disso, como diferenciados, ditos profí.'isiorlais estarão fora das convenções e
dissídios coletivos dos bancários, sem possibilidade de
usufruírem dos benefícios deles oriundos, visto se constituírem em corpos estranhos dentro da comunidade bai1cária.
-A criação da categoria diferenciada, obviamente,
criará problemas graves não só no caso dos bancários,
mas nos mais diversos setores da produção e serviços do
País.
-Os sindicatos de bancários e de securitários têm estrutura própria e já assistem a todos os empregados no
ramo, em todo o País. Certamente que os informáticos,
pela sua especificidade, não conseguiriam uma estrutura,
pcrfeftamente capaz de asSistir a todos quantos, por
força da portaria, deiXassem de ser bancários e securitáriOs para pertencer a uma categoria específica e diferenciada.
Sugere a CONTEC que o reexame da Portafiã~- seja no
sentido de excluir da categoria diferenciada,_ "os digitadores c perfuradores", porque a computação eletrônica
repreSenta -uma ·atividade ess_encial para as empresas de
seguros e- estabelecimentos bancários e, em nome desses
empregados, a entidade reivindica o direito de continuar
a representá-los.
Revigorar a Portaria 3.135/84, como pretende a Associação Nacional dos Profissionais de Processamento de
Didos, não será -possível, porque se a categoria for diferenciada, seria redundante e até controvertido falar-se
em diferenciação de todos os empregados de uma empresa que se dedica à atividade de processamento de dados.
Crlar-Se~ia agitação e atê tumulto nos meios sindicais,
pois se diferenciados são os empregados em empresas de
processamento de dados, diferenciados, também, serão
aqueles que _nãodes_envolvem as funções específicas junto aos equipamentos, por não possuírem habilítação
para tal, como_ exemplo, os escriturários, os datilógrafos,
o pessoül de limpeza e de manutenção, bem como diferenciados seriam, igualmente, os profissionais já pertencentes a outras categorias diferenciadas, como é o caso
dos motoristas, telefonistas, etc.
Independente de tal situação, a confusão gerada atingiria, também, as empresas que, embora não tenham
como atividade principal o processamento de dados,
têm, como grupo de apoio, profissionais que militam
nessa área, sendo que esses profissionais já estão com )leu
enquadramento definido em função do enquadramento
da empresa, muitos deles, inclusive, participando como
diretores de entidades sindicais representativas das respectivas categorias profissionais.
A diferenciação não tem sido, em alguns casos a melhor maneira de resolver uma situação ou mesmo aspiração de uma classe, Nem sempre é bom para o empregado por causa, muitas vezes, de ausência de entidades
representativas e, por outro lado, também não é ml!i_to aceitável do ponto de vista da empresa. Esta ê a razão
por que a CES sempre resiste aos i_números pedidos daqueles que desejam ser especiais, com a diferenciação.
Na verdade, a_ CES tem cedido mas sempre quando a diferenciação é realmente necessária.
A CES entende que a categoria diferenciada reveste-se
de características de extrema peculiaridade e esse entendimentO-ti::llfOamparo da Lei, em seu art. 511, § 3~ "categoria diferenciada é a que se forma dos empregados que
exerçam profissões de funções diferenciadas por força do
estatuto profissional especial e ou em conseqüência de
condições de vida singUlares".
Foi com esse entendimento que a CES retirou a_diferenciução da ç~üegoria dos informáticos, porque, na verdade, nem mesmo regulamentada está aquela profissão,
por conseguinte inexiste o estatuto especial de que trata a
Lei.
Então, estamos realmente sob o condicionamento da
regulamentação para dar o prosseguimento. Evidentemente, que ~entro dessa área, nesse aspecto da regula~e_ntação, ~a? ~~demos apresentar, oficialmente, a postçao do Mtmsteno, uma vez que ainda estamos com 0
parecer a que fizemo-s referência, realizado em 16~6-83
que foi pela rejeíção.
'
O atual Ministro ainda não tem uma decisão com respeito à regulamentação. E quanto ao enquadramento
essa situação nova criada pelo recurso da CONTEC ~
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que nós aqui tentarhos, de uma maneira sucinta, apresentar o histórico faz com que a decisão ainda não tenha
sido tomada. Acredito que, de uma maneira um pouco
superficial, apresentamos tudo o que está acontecendo
com relação à Comissão,ao enquadramento e à situação
que estamos debatendo.
Estamos aqui à disposição dos Senhores para qualquer pergunta, mas, -com relação à posição, infelizmente,
ainda o que hã de_oficial é o parecer a que fizemos referência.
Ú SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Pergunto aos Srs. Expositores se desejariam usar da palavra em
uma segunda rodada.
Então, concedo a palavra ao Dr. Nilton Trama.

O SR. NILTON TRAMA- Só a título de esclareci~
menta, eu perguntaria ao_ companheiro Sebastião, coffi
relação a essas institUiÇões" que foirriam profissionais na
área de processamento de dados, com_qual título eles obtêm a graduação.
O SR. SEBASTIÃO MENDES FILHO- Os custos
de graduação a nível de universidade formam analistas
de sistema, especialistas em sistemas, mestres em Ciências da Computação e doutores em Ciências da Computação; os cursos de_ tecnólogos e nível médio formam
programadores técnicos em processamento de dado.$; e
os cursos das empresas formam operadores, digitadores,
controladores de qualidade; enfim, toda a gama de profissionais necessários na área·'de Processamento de Dados.
O SR. NILTON TRAMA- Acho que, no ponto de
vista formal, com formação não é bem assim, pOrque, na
medida que você não tenha a regulamentação da produção, você não tem nem o currículo mínimo que justifique a formação com esse títUlo. O que acontece, normalmente, a título de esclarecimento, ê que em diversas carreiras há uma especialização, uma ênfase dada na área
da informática, é um curso de Administração de Empresas, com ênfase em análise de sistemas, é um curso a
nível de graduação. Se houvesse essa formação já com
título acabado, acredito que já existiria um curffculo
mínimo definido para a área. Mas parece-me que isto
não existe ainda.

~exta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-mentos desta COmissão a posição da APPD Nacional em
relação ao surgimento da categoria profissional do ·pess_oal do processamento de dados. E gostaria, também, de
colocar, de público, a posição que a APPD do Distrito
Federal encaminhou ao Dr. Plínio Sarti, em relação à representação da CONTEC.
Em primeiro lugar, antes de abordar, especificamente,
-O--depoimento da APPD do Distrito Federal, uma resposta a essa _crítica Sobre o _questionamento a nível de
caixa de banco e supermercados, se isso ê ou não profissão de processamento de_ dados.
A Legislação irabalhista,jâ consagrou o uso da qualificação da atividade principal que é usada. Por exemplo,
no enquadramento sindical de uma empresa e seus em'pregaclos por atividarl.e econômica, o projeto explicita a
regulamentação dos que têm por atividade principal as
___ l!Jnções descritas. E ã-3.tividade principal do caixa bancário- é--a-de atendimento ao público e não a de digitar. A
APPD de Brasilla dirigiu a seguinte correspondência ao
Dr. Plínio Sarti (leitura).
Dessa forma, Sr. Presidente, respondemos a questão
levantad-ª pela CONTEC e manifestamos a preocupação
sobre a situação profissional de cerca de mais de 200 mil
profissionais -de processamento de dados, atualmente
exercendo as profissões descritas no nosso projeto de regulamentação, neste País, os quais, pelos conceitos emitidos pelos representantes das entidades patronais, estão
_impossibilitados de criar seus sindicatos, porque não têm
a regulamentação da profissão ainda efetivada e não podem regulamentar a sua profissão por outra parte, porque esta pr9pria regl!la_!llentação ê contestada com os
mesmos argumentos pelas própriaS entidades patronais.

_____ 0 SR. PRESIDEN1:'E (Henrique Sailtillo) :- Qlláo
informar que, realmente, foi encaminhado este expediente e ele faz parte do processo que estã aqui, inclusive.
O SR. PRESIDENTE_(Henrique Santillo)- Pergunto aos.Srs. Senadores presentes se desejariam usar a palavra para tratar do assunto, informando novamente que·
estamos discutindo o projeto de regulamentação dos
profissionais de processamento de dados de que, nesta
Comissão_ que Presido, interinamente, sou Relator.

O SR. NIVALDO MACHADO -.AnOtei todas aS
O SR. SEBASTIÃO MENDES FILHO- O Cüi'iícU~Perguntas, ateilfando para as mais complexas, e aspaio mínimo oficial definido pelo MEC "ainda nãO existe,
sições são polêmicas e controvertidas. Daí pOr que estou
mas todos os cursos de formação em Ciências da Comcom elementos recebendo agora e vou iniciar -eStudos,
putação ti'abalham mais ou menos com consumo a nível
para me posicionar, futuramente, na hora de dar o meu
nacional, em termos das matérias bãsicas desses cursos, e
voto. Cheguei já ao meio da exposição do Presidente da
nós temos os cursos de Ciência da Computação formanAsso-ciação dos Profissionais e ouvi toda a exposição do
do analistas de sistema jâ há vãdos anos no País.
Ministério, que é mais um r'elatório do que ocorreu nas
diversas posições, os prós e os contras que desejam isso
O SR. NIL TON TRAMA -Não querendo polemiou aquilo. Mas, não tenho, especificamente, nenhuma
zar, nias o que eu g·ostaria, comó esclarecimento, é que
p-ergunta a formular. Estou preparando-me a fim de obum elemento que faz um curso de graduação, supostater os dados n~sãrios para· uni.!~. decisão posterior.
mente um curso de formação em anãlise de sistemas ou
O SR. PRESIDENTE (1-!-enrique Santillo)- Após as
em Ciências da Computação, qual o título de graduação
exposições, como Relator deste projeto, considerq conque ele obtém ao término deste curso?
veniente que estabeleçamos novas discussões _e qué chaO SR. SEBASTIÃO MENDES FILllO - Bicharei
memos aqui para seus depoimentos outras entidades
em Ciência da Computaçã-o, Análise de Sistemas, Mestre
que, juntamente com as entidades que conSfegam esses
em Ciência da Computação.profissionais, continuem nos dando subsidias para um
parecer adequado quanto ao mérito deste projeto, que
0 SR. NILTON TRAMA- Sem exiStir o currículo
reputamos muito importante e, certamente, contendo
mínimo?
não poucos pontos controversos.
O SR. SE~ASTIÁO MENDES FILHO- Sim.
Ouvimos atentamente a exposição do Dr. Plínio Sarti,
ouvimos também, as colocações do Dr. Sebastião MenO SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Pergun·
des Filho e estaremos, no decorrer dos próximos dias,
to ao Dr. Plínio Sarti se desejaria acreSCentar algo ao que
formulando o nosso pensamento e nossa posição sobre o
já disse.
PrOjeto. Nós nos reservaremos, portanto, o direito de, a
O SR. PLINtO SARTI - Não, Sr. Presidente.
seguir, nas próximas sémamls, continuarmos discutindo
essa questão tão importante.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- ConceEstou certo de que é possível nos encaminharmos para
do a palavra ao Dr. Sebastião Mendes Filho.
uma superação desses_ pontos controversos e espero que
O SR. SElli\STIÃO MENDES FILHO -Gostaria,
O-Senado Federal, através de todos os seus ParlamentaSr. Presidente, que fosse anexado aqui entre os dcpoires, possa, efetivamente, contribuir para tal.
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Nada mais havendo a tr'atar, declaro encerrada apresente reunião. ( Levantti-se a'repn(ão às li horas e 10 minutos.)

~COMISSÃO f)E RELAÇ0ES EXTERIORES
'17' ReUnfíüh-realizada. em 23 .
de outubro de i985Ãs onze hOtàs:
di~~ Vjple ,e três ;d~ .~!?:r~-d~)n~
- novecentos e oiterl.ta e cinco, na Sala de Reuniõê&da Comissão, na Ala Senat!or Nilo-Coelho, sob a Presidência
do Senhor Senador _Cid Sampaio, Presidente, presentes·
os Senhores Senadores Virgílio Távora, Aloysio Chaves,
Amaral Peixoto, Jorge· Kalume, Severo GomeS, Carlos
Lyra e Nelson Carn~iro, reúne-se a CQmissão de Re-lações Exteriores.

do.

Deixam de comparecer, por motivo justificado, ·as Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Luiz"Viana, Saldanha Derzi, Itamar Franco, Fábio Lucena, Milton
Cabral, Aderbal Jurema, Lourival Baptista e Albano
Franco.
Havendo número regimetnal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior que é_ dada por aprovada. A seguir
comunica que a reunião destina-se a apreciação das matérias constantes da pauta, e ainda, ouvir a exposição
que farâ o Senhor Oswaldo Biato, indicado para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República de
Gana, a.cerca da mi_ssã.o, para a qual estarã sendo desig·
nado. Dessa forma, determina que a reunião torne-se secreta, para ouvf-lo, bem como, para deliberar sobre a
Mensagem n9 165, de 1985, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal, a
,esColha do Senhor Oswaldo Biato, Ministro de Segunda
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaix~dor do Brasil junto à República de Gana.
Relator: Senador Nelson Carneiro. Reaberta a reunião
em carãter público, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Virgflio Tâvora, que emite parecer favorável, na forma da Emenda apresentada pela
CSN, ao Projeto de Lei do_Senado nq 184,"de 1982, que
..submete à prévia autorização legislativa a participação
das Forças Armadas em operação internacional". Não
há discussão, e a ComiSSão, por unanimidade, aprova o
parecer do Relator. Prosseguindo os trabalhos, a palavra
é concedida ao Senhor Senador Carlos Lyra, que emite
parecer favorâvel ao Projeto de Decreto Legislativo nq
22, de t 985, que "aprov~ o texto da Convenção nq 134,
da Organização Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos Marítimos, adotada em Genebra, a 30 de o_u_tubro de 1970, durante a LV
Sessão da CÓnferência Internacional do Trabalho". Não
há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o
parecer do Relator. Continuando os trabalhos, o Senhor
emite Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Aloysio Chaves, que parecer favorável, na forma de
Emenda n9 1-CRE, que apresenta, ao Projeto de Decreto
Legislativo nq 24, de 1983, que "aprova a correção do
Artigo XV, alínea b, do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicacões por SatéliteINTELSAT,- assinado pelo Brasil em Washington, a
20 de agosto de 1971, aprovado_pelo Decreto Legislativo
n"' 87, de 5 de dezembro de t 972 e promulgado pelo Decreto n"' 74.130, de 28 de maio de 1974". Não há debates,
e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Esgotadas as matérias constantes da pauta, o Senhor Presidente agradece a presença de todos declarando
cumprida a finalidade da reunião.
Nada mais haVendo a tratar, encerrà-se a reunião, la-·
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presinte Ata, que..após lida e aprovada,
serã assinada pelo Senhor Presidente. - Cid Sampaio.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Eunice-Michiles, no
exercício da Presidência, de acordo com JJ disposto no§ 1• do art. 50, combinado com o item 30 do art. 52 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1985
Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.160, de 6 de setembro de 1984, que "inclui gratificação no Anexo II do
Decreto-lei n• 1.360, de 22 de novembro de 1974, incorpora gratificações aos proventos de aposentadoria e dá outras
providências".

Artigo único. f'. aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.160, de 6 de setembro de 1984, que "inclui gratificação no Anexo II do Decreto-lei n• 1.360, de 22 de novembro de 1974, incorpora gratificações aos proventos de aposentadoria e dã outras
providências".

Senado Federal, 8 de novembro de 1985 ..-Senadora Eunice Michiles, Presidente em exercício.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VIl, da Constituição; e eu, Eunice Michiles, no
exercício da Presidência, de acordo com o disposto no§ I• do art. 50, combinado com o item 30 do art. 52 do Regimenio Interno
do Senado Federal, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 126, DE 1985
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 11 do Decreto-lei Federal n• 554, de 25 de abril de
1969.
Artigo único. · É suspensa, por inconstituciónaliaade, nos termos da decisã!' definitiva do Supremo Tribunal Federal,
proferida em 17 de agosto de ln3, nos autos dos RecursosExtraordinãrios n•s 99,849-7 e 100.04~-7, ambos do Estado de Pernambuco, a execução do art. 11 do Decreto-lei Federal no 554, de 25 de abril de 1969.
Senado Federal, 8 de novembro de 1985. - Senadora Eunice Michiles, Presidente em exercício.

FaÇo-saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Eunice Michiles, no
exercício da Presidência, de acordo com o disposto no§ I• do art. 50, combinado com o item 30 do art. 52 dó Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N• 127, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Moniz Freire, Estado do Espírito Santo, acontratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.769.788 (trinta milhões, setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros),
para o fim que especifica.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo, 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$ 30.769.788 (trinta
milhões, setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros), correspondente a 2.321, 43 Obrigações Reajustáveis do Tesouro~Nacionai-ORT]'I, considerado o valor nominal da QRTN de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984,junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qualidadede gestorado Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
aquisção de caminhão basculante, obedeciçlas as co11dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res-pecfivo processo.
Art. 2• Esta resolução entra: em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de novembro de 1985. - Senadora E11nice Michiles, Presidente, em exercíCio.~

S!JMÁRIO
2- EXPEDIENTE DESPACHADO

1- ATA DA 5• REUNIÀO, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1985

2.2.1 -

1.1- ABERTURA

1.1.1- Comunicação da Presidência
Inexistência de quorum para a abertura da SC!isão.

Pareceres encaminh:idos à Mesa

4-MESA DIRETORA

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima

3 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
CONGRES_S_!STAS

sessão

Ata d<~ l8f Reunião ordinária, realizada em 17~10-

1.2- ENCERRAMENTO

85

Ata da
3~

Pareceres do Conselho Deliberativo referentes ao

exame do Balancet~ Patrimonial e do_ Demonstrativo
da:; Receitas e D~spesas nos períodos especificados

s~

5~- LIDERES E y!CE-LIDERES DE PARTIDO

6- COMPOSIÇÃO DAS -COMISSÕES PERMANENTES

Reunião, em 8 de novembro de 1985

Sessão Legislativa Ordi_Qária, da 47~_ Legislatura
Presidência do Sr, João Lobo

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHII.M-SE PRESt."NTES OS SRS. SENADORES:

- Eunkc Michiles - Gaivão Modesto - Gabriel
Hermes- Hélio Gueiros- Alex_a_ndre Costa- Amérí~
co de Souza- João Lobo- Ces-ar Cais -José Lins-

Nivaldll_Mac_h:.tdo -.Guilherme Palmeira- Lourival
~pti.-;ta =-:- Se.V~ro <J:'om.es-- Benedito Ferreira- Mau~
Ãfeldcs ·sãidanha - ;~,-

ro Bofge.o.; -

o-

sR: ~~ESioENTE (JOão Lobo)·_;, A llstà de pre-sença acusa o comparec~rile~to de.16 Srs. Senadores. En-

tretant_o~ em plenário, não hã
abertura da sessão.

n~mero

suficiente para a

Nestas _condições, o Expediente que se encontra sobre
a mes3 seiá n6S te"rmos do§ 2~> ~o art. 180 do Regimento
·
Interno, despachado pela Presldência.
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Nada mais havendo que tratar, encerro a presente reunião, designando para a sessão ordinâria de segundafeira próxima a segUinte
--.

ORDEM DO DIA
I
PROJETO DE L'EI DO SENADO
N• 201, DE 1985- COMPLEMENTAR

PARECERES. sob n"'s 37.6 e 377, de_1984, das Comissões:
-::-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de n"' I~CLS, com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido do Sena~
dor Cid Sampaio.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 10, DE 1982

(Em regime de urgência - arL 37 t, c
do Regimento Interno)
Votação, ein turno único~ do Projeto de Lei do SenadO

n\'1 201, de 1985-ComplemeTttii;--de autoria dO Senador
Benedito Ferreirii e ot.iirris Seriltores Senadores, que cria
o Estado do Tocantins e dã outras providências, tendo,
PARECERES FAVORÁVEIS, 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 Plenáriõ, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, favorável; e
- de Servito P1.:'~~ico Civil e de_ Finanças, contrári_9s.
2
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 3, DE 1981 ~
Votação, em turno ún-icO, -do Projeto de -Lei da Câina~
ra n~' 3, de 1981 (n~' l.K89j76, na Casa de origem), alte~
rando a redação dos arts. 79, 9~> 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 co-ngresso Nacio~
nal, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 204 e 205, de
1983, das Comissões:
- de Finanças, e
- de Municípios.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n?_ 10, de 1982 (n~ 4.608/81, na Casa Cle origem), que
autoriza o Poder Executívo 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.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 55, DE 1982
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-

ra n<? 55, de 1982 (n"' 2.631/80, na Casa de origem), acrescentando parágrafo ao art. 27 da Lei n<? 3.274, de 2 de ou~
tuhro de 1957, que disciplina o regime penitenciário, ten~
do
PARECERES, sob·n9 807, de 1983, da Comissão
~de Constituitão e Justica, favorável, com voto ven~
cido do Senador Helvídio Nunes,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 22, DE 1983
Votação, em turno -único, do ProjetO de Lei da Câma~
ra n"' 22, de 1983 (n9 5.450/71, na Casa de origem), que
concede anistia a mães de família condenadas até 5 (cin~
co} anos de prisão, tendo
PARECER, sob n~> 398, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável.
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12
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n"' 17, de 1985 (n"' 2,296f83,"na Casa:de origem), que
dispõe sObre a defesa de médico, servidor público, em
processos judiciaís âecorrentes do exercício da profissão,
tendo
PARECER FAVORÃ VEL, sob n• 604, de 1985, da
Comissão:
-de Serviço Público Civil.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 50, de 1981 (n,. 2.048/79, na Casa de origem), que
d[L nova redução ao § 2~' do art. 458 da Consolidação das
Leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~> 5.452, de
\9 de maio de \943, dispondo sobre o fornecimen.to de
transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 429, de 1982, da
Comissão:
- de Legislaçio Social.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 33, de 1985 (n<? 1.550/83, na Casa de origem), que
"declara feriado nacional o dia 20 de novembro, já celebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela comunidade Afro-bras1leira'', tendo
PARCCER FAVORÃVEL, sob n• 611, de 1985, da
Comissão:
- de Educação e Cultura:
15
Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara n"' 106, de 1982 (n~> 4.800/81, na Casa de origem), que
. djsciplina as ati vidades profissionais dos vigiaS- portuários, e dá outras prõvidências, tei'ldo
PARECERES, sob n's 1.025, 1.026 e 1.027, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido
do Senador José Ignácio Ferreira; e
-de Finanças, favorável.
16

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 13, DE I981
Votação,_ em turno únic-õ, dO Piojeto de Lei da Câmara n~> 13. de 1981 (n9 78/79, na Casa de origem), introduzindo modificações na Lei n~> 605, de 5 de janeiro de
1949, que dispôe sobre o repouso Semanal remunei-ado
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, favorável com voto vencido,
cm separado, do Senador babriel Hermes;
-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, favorável.

e

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 14, DE 1981
Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 14, de 198\ (n~' 2.977/80, na Casa de origem), que
suprime a alínea b do art. 39 da lei n"' 3.807, de 26 de
agosto .de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES sob n"'s 26 ã. 29, de 1984, das Comis~
sões:
-de Legislaçio Social, 19 pronunciamento: favorável;
- 29 pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
-de Constituição e Justiça, favorável: e
- de (oinanças, contrário, com voto vencido dos Sena~
dores Severo Gomes e Pedro Simon.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 9, DE 1982
·votação. em turno único, ~o Projeto de Lei da Câmara n~> 9, de 1982 (n"' 3.048/80, na Casa de origein), que f:iculta ao segurado a retificaçãO do enquaáraffiento cor~
respondente a seu tempo de filiação à Previdência Social,
tendo

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1984
VõTaÇão, Cril túrriõ-úniC-o~ do Projeto de Lei da Câmara il~ 11, de: 1984 (n"' 2.845/76, na Casa de origem), que
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 n•s 627 e 628, de
\985, das Comissões:
--de Legislação Social; e
-de Finanças.
acre.~centa

Votação, em turno único, do Projeto de Lei doSen'ado
n_\'244,_dc 1981 -Complementar, de autoria do Senador
Cunha Lima, acrescentando o§ 4"? ao art. 2~> da lei Compkmentar n"' I, de 1967, que visa a reduzir, em casos que
especifica, o limíte mínimo populacional de que trata o
inciso I do mesmo artigo, tendo
PARECERES, sob n's 945 e 946, de 1981, 745 e 746,
de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça- 19 Pronunciamento, pela
constitucionalidade e juridicidade; 2<? pronunciamento,
favorável à Emenda de Plenário; e-de Municípios 1"' -pronunciamento, favorável; 211
Pronunciamento, contrário à Emenda de Plenário.

lO
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PROJETO DE LEI DA CÂM-ARA N• 55, DE 1984

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
110, de 1985 (apresentado pela Comissão de Constituição c JuStiça cõmo cOnclusão de seu Parecer n~' 778, de
191-15), que suspende a execução do art. )I' da Resolução
n'.' 13, de 4 de maio de 1983, na Câmara dos Deputados,
nu parte em que deliberou sustar o processo criminal
contra o ex~Deputado Domingos Antóaio de Freitas Diniz Neto.

Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câmara n~ 55, de l984 (n"' 759/83, na Casa de origem), d-eterminando que os depósitos e repasses dos órgãos p11blicos
federais do Nordeste sejam feitos no Banco do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB, tendo
PARECERES, sob ni>S 6i 1 e 612, de 1984, das Comis~
sões:
-de Economia, contrário; e
-:-de Jo'inanças, favorável, com emenda que apresenta
de n" 1-CF.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 14, DE 1985
Votação. em turno único, do Projeto de lei da Câmara n"' 14, de 1985 (n"' 2.393/79, na Casa de origem), que
altera a redução do art. 135 da Consolidação das leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n,. 5.452, de 19 de
maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das férias
anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n~' 452, de 1985, da
Comissão
- de Legislação Social.

18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 423, de
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, lfder do
PFL, requerendo nos termos do art. 371~C, do Regimento Interno, urgência par:i o Projeto de Lei da Câmara n9
124, de 1985 (n"'4.014j84, na Casa de origem), que proíbe_ a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras
e dá outras providêncías.
19

Volaçào, em primeiro turnõ~-do Projeto de lei do Sen;,ldO n"' 173, de 1982, de autoria do Senador Mo~cyr
Duurl~.:, que altera dispositiVo da Lei n<1 6.515, de 26 dezembro de 1977, possibilitando o divórçío entre pessoa
num:a antes divorciada e outra já divol-ciada anterior~
mcn te, tendo

4534

DIÁRIO DOTONGRESSO NAtlONAL (Seçãollf

Sábado 9

P/\R~CER, sob n~> 766, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
nos termos de Substitutivo que oferece,
com voto.cm separado do Senador Nelson Carneiro.

_juridicidad~,:,

EXPEDIENTE DESPACHADO
Nos termos do § 21' do art. 180 do Regimento Interno.

20

PARECERES

Votução, em primeiro turno; do Projeto de Lei do Senadn n~' 225, de 1983,_dc autoria do .Senador Murilo Badarll, qw.: cria e regula a aplicação pela Censura Federal,
o certificado de liberação restrita e dá outras providências tendo
PARECERES, sob n'i's 804 e 805, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e_
juridkidade; c
_
-de Educação e Cultura, favorável, com emendas que
uprc:;cnta de n~'s I a 4-CEC, e voto vencido, em separado
do Senador Jorge Kalume ..

PARECER N• 933, DE 1985

21
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 96, DE 1980
(Tramitando cm conjunto com o
Projeto de Lei dP Senad_o n9 129, de 1980)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~· 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgàos de direçào e fiscalizução das entidades que
menciona, tendo
PARECERES, sob n's 349, 350, 354 e 355, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça pela constitucionalidade
jurídicidade e, quaritO ao ri1éfito, favoráVel;
-de Legislação SOcial, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, com voto vencidO dos Senadores Roberto Campos c José Lins.

22
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 129 DE !980
{Tramitando cm cojunto com o
Projeto de Lei do Senado nc:> 96, de 1980)
Votaçtw, cm primeiro tuiili:i, do Projeto de Lei do Senadt) n'-' 129, de 1980, de autoria do Senador FrUnco
Montoro, que assegura a participação dos empregados
na direçao das empre...-as ptiblie<.ts e socie_dades de economia mista, tendo
PARECERES, sob n'>'s 351 a 355, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurididdade c, quanto uo mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil, ]9 pronunciamento: favorável; 2~> pronunciamento: pela prcjudicialidadc, face Parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Semido nc:> 96,-de
19HO; e
_
-de Finantas, pela prcjudiciõ.!lidade; face Parecer favorúvd dali o õ.lo Projeto de Lei do Senado n~> 96, de 1980,
com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José
Lins.
23

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 331\, DE 1980
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•.' 336, dt.! 1980, de autoria do Senador Pedro Silllt)/1, que dispüe sobre privilégios assegurados às empresas de auditagcm de capitul naeional e d~ outras providt:nt.:ius, lendo
Pi\ RI..::Cl.:RES, sob n\'s 248 a 250, de 1983, das Comissôes:
-de Constituitão e Justiça, pela constitucionalidade c
juridkiJaJc c, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de Suhstitutivo que apresenta;
-de Economia, favorável ao Substitutivo da Comisstto de C\mstituiçào e Justiçu, com voto vencido dos Sell:lthlres Jllsé Lins, Gabriel Hermes c Lenoir Vargas; e
-de Relações Exteriores, fa'l'oráve1 ao Substitutivo
da Comisstto de <.:onstituiçào c Justiç_a,
O SR. PRESIDENTE {Jutio Lobo)- Está encerrada
a reunião.
f Let•tmta-se a n•wriào à.1· 14 horas e 39 minutos.)

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei _do Senado n9 249, de 1985-DF, que ''estima a
receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o
exercicio financeiro de 1986- nas partes relativas ao
Gabinete do Governador e à Procuradoria-Geral".

Relator: Senador Mauro Borges
Em obediência ao disposto no art. 57, combinado com
os arts. 17, § 1~>, e42, inciso V, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República encaminha à _d:eliberação do _Senado Federal a proposta Orçamentária do Distrito Federal, para 1986, que eStima a
Receita em Cr$ 7.137.215.717.000 (sete trilhões, ceFJto e
trinta e sete bilhões, duzentos e quinze milhões, setecentos e dezessete_mil cruzeiros) e fixa a Despesa em igual
importância.
O Regimento Interno do Senado, em seu art. 413, pre-vê que o Projeto de Lei Orçamentária do Distrito Federal, lido no Expediente distribuído à Comissão do DistritCi Federal, pode ser dividido em partes a serem tratadas
co"mo projetas autônomos, mantendo·se, em cada caso,
o número do projeto integral.
Com base nessa disposição regimental, coube-nos a tarefa de dar parecer sObre as dotações atinentes ao Gabinete do Govern~dor e à_ Procuradoria Gei-al. 1! o que
adiante se fará- delineando-se, també-m, a estrutura e atribuições dessas unidades_ mçamentárias.

GABINETE DO GOVERNADOR
Atribuições
Ao Gabinete incumbe:
-Auxiliar o Governador em sua representação políti_ca e social.
Acompanhar as obras e providências do Governo do
Distrito Federal e manter o Governador informad.o
sobre seu andamento.
-Assistir ao Governador na adoção de decisões técnicas ou administrativas.
-Executar atividades de-relaÇões-p-úblicã._S:_C_ôeOívUI~
g:açào e coordenar sua execução pelos órgãos da administração direta e da indireta.
- Promover as relações goVe-rnamentais com órgãos
públicos federais, estaduais e municipaiS~ c-o-m-autoridade.c; civis e militares, com entidades poHticâs, religiosas,
dassistas, soCiais e com o público em geral.
-Ex-ecutar os serviços de segurança pess_oal do Governador e de vigilância e guarda do Palácio do Buriti e
da residência oficial.
O Gabinete do Governador tem os seguintes órgãos
Msicos:
Centrais:
. Gabinete Cívil
. Gabinete Militar
De Deliberação Coletiva:
. Conselho de Arquítetura e Urbanismo
. COnselho de Desenvolvimento Econôm.ico do DF
Des_centralizados, sem Personalidade J uridica:
. Departamento de Turismo
Departamento de_ Educação Física, Esportes, e
RecreaçUo

ANÁLISE DA PROPOSTA
De um total geral de pouco mais de 7 trilhões de cru7.Ciros~ o Gabinete do Governador foi contemplado com
a dotaçâó dC Cr$ 73.038.822.000 {setenta e três bilhões,
trinta e oito milhões, oitocentos e vinte e dois mil cruzeiros), e(JUivalcndo ao percentuai de I ,07% da deSpesa glohal do Distrito Federa!, sendo de destacar que esse mont~Jnte abrange parcelas destinadas aos dois órgãos des-
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centralizados do Gabinete, ou sejam, o DETUR e o DEFER, ficando assim distribuídos os recursos:
Gabinete do Governador
33.695.132.000
Departamento de Turismo .
19.574.199.000
Departamento de Educação Física,
Esporte e Recreaç-ão
19.769.491.000
TOTAL __ .
73.038.822.000
Se bem analisarmos o demonstrativo supra, verificaremos que os recursos a serem despendidos pelo Gabinete
(C:asa Civil e Casa Militar) propriamente dito giram em
torno de _apenas 0,5%- da despesa global.
Como no Orçamento para o exerdcio em curso, de
19R5, o Gabinete-do Governador, em termos percentuais, foi contemplado com I ,45% da despesa total, é Ireito concluir que houve menor alocaç-ão de recursos a essa
Unidade, para 1986, equivalendo essa diferença a 0,38%.
Portanto, o Gabinete recebeu menos verba, em termos
relativos, do que no Orçamento anterior.
Essa tendência de parcimónia na fixação da-âespesa
também refletiu-se na destinação de recursos ao Departamento de Turismo. Realmente, o DETUR estará recebendo menos 0,42% do que recebera no exercício anterior. levando-se em consideração os recursos totais alocados ao Gabinete do Governador, pois, se lhe tinham
sido destinados CrS 3.897.003.000, em um total de CrS
14.314.814.00,0 e lhe destinam, agora, Cr$
19.574.199.000, em um total de Cr$ 73.038.822.000, a
conclusão só poderia ser a de que houve uma efetiva redução de despesa, no percentual acima indicado.
Já o DEFER teve um incremento de 2,53% em relação
à Proposta anterior, ref1et1ndo, talvez, a opção governamental de prestigiai', tanto quanto possível, o setor social. Assim, de uma dotação de Cr$ 3.512.106.000 em um
total de Cr$ 14.314.814.000, passou a contar com Cr$
19.769.491.000 em um tola! de Cr$ 73.038.822.000.
Os quadros I, 11 e III, em anexo, enunciam a composição dos recursos do Gabinete, DETUR e DEFER, segundo a Natureza da Despesa. Neles se pode constatar
que, tr<Jtando-se de dotações alocadas a Atívidades e não
a Projetas, é curial que as Despesas Correntes superem
em muito as Despesas de Capital.

PROCURADORIA GERAL
Em consonância com as prescrições estabelecidas pela
Lei no:> 4.595, de 1964 e Decreto n9 4.591, de 1979, compete à Procuradoria Geral:
- Repres-entação do Distrito Federal, em juizo ou
fora dele.
-Assistência jurídica ao Governador e aos Secretúfios, na execução das atividades ri.dministrativas e na
gestão dos negócios públicos.
-Representação do Distrito Federal nas assembléias
gerais e reuniões de cotistis das entidades nas quais o
Distrito Fede-ral tenha participação ou interesse.
- Re-preSentação do Distrito Federal nas ações de invent<'lrios, separações judiciais, instituição e extinção de
usufruto, fideiconüsso, :.lrrecadação de bens e ausentes,
apuração de haveres, dissolução e liquidação de firmas e
:.ociedades e nos demais processamentos judiciais correh! tos.
- El<lhoracào, exame, lavratura ou registro de instruITICtltos jurfdicos de contratos, convênios, acordos e outros em que for parte o Distrito Federal.
São órgãos básicos da Procuradoria Geral:
Centrais:
=Gabinete do Procurador Geral
= 1~ Subprocuradoria Geral
=2~ Subprocuradoria Geral
=3' Subprocuradoria Geral
=4' Subpnrcuradoria Geral
=Divisão AdminiStração Geral
De Natureza Local:
:Procuradorias Regionais.

ANÁLISE DA PROPOSTA
Preliminarmente, ressalte~se que os Cr$
39. 152.914.000 desti"nados à Procuradoria Geral constituem a menor expressão da Proposta, representando
apenas 0,58% do total da Despesa do GDF. E mais, em
confronto com a Propoc;ta para 1985. houve uma eco no-
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bate ao déficit público, sem prejuízo de um melhor aqui~
nhoamento dos setores sociais.
Quanto a este particular, cabe trazer à colação o seguinte excerto da Exposição de Motivos n~> 044/85GAG, através da- qual o Senhor Governador encaminhOu Proposta iio exame prévio do Senhor Presidente
da República:

mia de 0,40%, jã que, no exercício anterior; ·a-percentlúl.l
foi de 0,98%. -- ------

Acreditamos que isto reflete o esfOrço do Governo do_
Distrito em ajudar no esforço comum de redução do dé~
ficit público, uma das variáveis que -tem contribuído
sobremodo para o estado atual do processo inflacionário
brasileiro.
O Quadro n9 IV, em anexo, evidencia a estrutura dos
gastos da Procuradoria Geral, segundo a Natureza da
Despesa. Tratando-se de um órgão eminentemente de
atividade-meio, é natural que a composição das dotações
desta Unidade se expressem mais acentuadamente quanto às Despesas Correntes em relação às Despesas de Capital.

De inteira procedência a afirmação retro, eis que- a
área social, em conjunto, obteve o elevado percentual de
74,49% da despesa global, sendo 28,62% para Educação
e Cultura; 27,39% para Segurança Pública; e 7,44% para
Assistência e Previdência.
Não foram apresentadas emendas.

a

PARECER
"Foram observadas as recomendações de Vossa
Excelência, através da SEPLAN; e a definição d_os
recursos mantém as prioridades indispensáveiS- à
continuidade das ações governamentais, conforme
objetivos e metas do Programa de Ação a Curto
Prazo, que precede o I Plano Trienal do Governo do
DR (1986-1988\.

Conclusão

As diretrizes estão ajustadas ao T PND da Nova
Rerública. Dentro desse espírito, a programação
rrevê recursos para obras prioritáriaS de caráter sociaL"

De tudo quanto evidenciou a análise empreendida ao
longo deste trabalho, restou~nos a nítida impressão de
que o Governo do Distrito- Federal esforçou~se para
atender aos reclamos de um permanente esforço de com-

Obedecidas as regras constitucionais relativas ao
Orçamento, bem como as Nor_mas Gerais de Direito Financeiro, notadamente as regidas pela Lei n~> 4.320, de
1964, nosso Parecer é pela aprovação do Projeto, nas
partes referentes ao Gabinete do Governador e à Procuradoria Geral.
_

Sala das ConiiS.Sões, em 31 de outubro de 1985.- Alexandre Costa, Presidente em exercício- Mauro Borges,
Relator- Lourival Baptista- Aderbal Jurema- Lulz
Cavalc~gte -:- Nivaldo Machado - Benedito Ferreira.
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PARECER
N• 934, de 1985
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado n"' 249, de 1985-DF, que "estima a
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercido financeiro de 1986" - Secretaria de Governo e Secretaria de Administração.
Relator: Senador Nivaldo Machado
O Senhor Presidente da República, em cumprimento
aos dispositivos constitucionais, encaminhou à apr«:iaÇõ
do Senado Federal o Projeto de Lei Orçamentária do
Distrito Federal para 1986, com a Mensagem n"' 197, de
1985 (n"' 415, na origem), AcOmpanhou o projeto a- Ex~
posição de Motivos do ilustre Deputad~ José Aparecido
de Oliveira, Governadcif_d_o -Distrito Fedi::ral.
A proposta orçamentária em exame prevê receita e
despesa equilibradas no valor de Cr$ 6.800.008.610.000
(seís trilhões, oito_centos bilhões, oito milliões, seiscentos
e dez mil cruzeiros), com um acréscimo n-ominal de
586,85% sobre o orçamento aprovado inicialmente para
o corrente exercício. -Esse acréscimo bem acima da inM
nação deveuMse a uma programação mais próxima das
reais necessidades para o próximo exercício- -assinala o
Senhor Governador em sUa Exposição de Motivos. Defato, vale destacar que a reestimativa de receita para o
presente ano indica recursos quase tiês vezes-suPiriores à
previsão inicial. Em co~seqüência, o _a~merit<_> _proposto
para o úrçamêrito de 198-6 reduzMse para 141,46%, illd!Ce
compatível com os níveis de innação que se podem esperar para o próximo áriõ:

Na mesma exposição de motivos, o Senhor Governador ressalta a significativa concentração de recursos p3.ra
obras príoritárias de caráter social, ajuiltandoMse, dessa
forma, às diretrizes do 1 PND da Nova RepúbTica. Com
efeito, os percentuais relativos a essa área atingem em
conjunto 74,49%, contra 59,14% no Orçamento atualmente em vigor.
Observa-se, também, que a função Administração e
Planejamento, que envolve, entre outros gastos, os de
manutenção de órgãos do Governo e os de pagamento
Orçamento diminuída de 24,41% (em 1985), para ·
10.13%,
....
Do lado das receitas, cabe frisar que somente cerca de
1/3 (um terço) desta será constituído de Receitas PróM
prias (32,8%), contra 67,2% de transferências da União
para o Distrito Federal, seguindo uma tendência histórica.
- Considerando esses enfoques, passamos a examinar as
partes referentes à S~retaria de Governo e à Secretaria
de Administração.

SECRETARIA DE GOVERNO
A Secretaria de Governo, de acordo com a Lei n"'
4.545/64 e o Decreto n"' 2.897 (75, é a instítuição admiM
da dívida interna e externa, teve sua participação no
nistrativa cuja finalidade é a gestão geral, no âmbito do
respectivo Governo, cabendoMlhe a seguinte área de com·
petência:

Valores-cm

Funções

Cr$ 1.000
ADl1INISTRAÇÃO E PLA:lEJl\MEtlTO 165.718.059
HABITAÇÃO E URB.II.NIS110
DESENVOLVI!iENTO
TOTAL

REGIO~mL

I

l'-l!!oiU:

-----··---

- execuçãq _central das atividades de planejamento,
orçamento e modernização administrativa, estatística e
processamento de dados;
-orientação normativa, controle técnico e fiscali·
zaçào específica da execução setorial das atividades de
planejamento, orçamento, modernização administrativa,
estatística e processamento de dados;
- supervisão_ e coordenação das atividades das admiM
n!strações regiõnais;
-supervisão das atividades relacionadas com empreendimentos ou obras não incluídas na competência
das demais Se_cretarias.
_De acordo com o Orçamento proposto, a Secretaria de
Governo disporá, no exercício vindouro, de uma do-__
tacão de Cri 182.989.888.000 (cento e oitenta e dois bilhões, novecentos e oitenta e nove milhões, oitocentos e
oitenta e oito mil cruzeiros), proveniente de recursos do
Tesouro, representando 2,69% do total do Orçamento.
Porém, a esse montante deve ser acrescentado o valor de
CrS 140.410.386.000 (cento e ..quarenta bilhões, quatro~
centos e dez milhões, trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros), a título de recursos arrecadados por entidade da adM
ministração indireta sob a supervisão da Secretaria: a
Companhia do Desenvolvimento do Planalto CentralCODEPLANA Com isso, a Secretaria de Governo podeM
rá despender uma fatia de 4,53% do total da despesa prevista com recursos de todas as fontes.
Para cumprir a sua finalidade de gestão geral, a Secre-taria de Governo destinará 90,56% dos recursos disponíM
veis para objetivos de Administração e Planejamento,
conforme indica a previsão de despesas por função.

Part.

%

Var.
%

90,55 335,88

17.270.829

9,44

35,81\

1.000

o ,no

-95,00

182.989.888 100,00 260,00
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Esses recursos serao gastos pelasunidades

or_ça-:

mentãrias que constituem a estrutura básica da Secretaria de Góver
no, nos valores e proporções a se~tir indicados.
Unidades Orçamentárias

Valores em
Cr$ 1.000

Part.
%

Var.
%

SECRETAHIA DO GOVEPJ:lO

49.257.103

26,92

65,81

SEC. DO GOV.- El'.JTID. SUPERVISIONADAS

16.107.791

8,80

701,38

AD~l. DA

CID. SAT. DO cl ~ DA~WSIPu".:·lTE

10.227.896

GAHA

18.723.66.0

10,23

555,34

REGIÃO ADH; III

TAGUATINGA

28.796.675

15,7.4

459,83

REGIÃO AD!-1. IV

BRAzrJ\.:miA

6.234.468

3,41

535,67

11.640.511

6,3G

492,G8

11.078.139

6,05

577,64

Am1.DO SI:TOR RES. ,HID. E ADAST.

13.194.853

7,21

564,92

AD:J. n;;; c::::;n,.'\.NDIA

17.728.792

9,69

552,97

132.J89.83G

100,00

260,55

REG IÃO ADH.

REGIÃO llDH.

II

v

HEGilí.O llDê!. V:t

Pode·se notar que a maior concentração de recursos
fica na própria unidade central (26,92%) e, a seguir, ~as
Administrações das Regiões mai~ populosas: Taguatmtra. Gama e Ceilândia. Porém é preciso frisar que O órgão-que terá maior disponibilidade financeira será, de fato,- a
Companhia do Desenvolvimento do Planalto_ Central-

CODEPLAN, que,_além de amealhar 8,80% dos r_ecursos
do Tesouro alocados à Secretaria de Governo, aind~ terã
expressiva receita própria. Esta, por sí só, alcançarã
76,73% dos recursos do Tesour_o__ çiestjna~os àquela Se~
cretaria.
Do ponto de vista _da natureza econômica dos gastos,
o orçamento proposto indica que 89,91% constituir~se
ào de despesas de custeio, o que guarda coerência com a
finalidade do órgão. Das transferências correntes, que
representam 9,87% dos gastos, a quase totalidade é com~
posta de Subvenções Econômicas. Os investimentos
destinam~se a equipamentos e material permanente, e
são da ordem de 0,2 l% do orçamento.
Quanto à programação de trabalho, observa~se que
14,60% s~rão gastos com o desenvolvimento de projetas,
especialmente através de acordos, contratos e convênios
com outras entidades (12,02%): O proje"to~de implantação do Sistema de Planejamento do Distrito Federal,
que o Governo se propõe a realizar no próximo exercício, dentro dos princípios do planejamento·democrático,
disporá de 1,56% dos recursos orçamentário~.
Dentre as atividades a serem desenvolvidas, o maior
arorte fica com a minuteflção d"as Administrações governamentais descentralizadas (Cídades Satélites), atingindo 49,70% do orçamento. As outras duas atividades
que consumirão recursos mais eXpressivos são as de
Coordenação das Atividades de Planejamento, Orçamento e Modernização Administrativa (9,00%) e de
Apoio ao Desenvolvimento da Ação Governamental
(8,80%), sendo esta última_desenvolvida pela Companhia
do Desenvolvimento .do Plãnalto Central - CODEPLAN. entidade supervisionada.

PLZ·I.NALTINA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Secretaria de Administração, em conformidade com
r~ Lei n"' 4.545/64 e Decretos n"'s 2.250/73, 2.978/75,
-4.670/79 e 6.526/81, tem por finalídade fornecer apoio
~is atividades do Governo do Distrito Federal, estando~
lhC aTetaS as seguíntes _áreas de competénciaS:
~ planejamento dos sistemas de pessoal, material,
transporte.~ intúnos, documentação e comunicação ad~
ministrativ·a. administração de próprios e recursos hu~
manos:
-execução central das atividades de pessoal, material, transportes internos, documentação e comunicação
administrativa_, administração de próprios e recursos humanos;
-;_orientação normativa: controle técnico e fiscaU~
zação específica da execução das atividades setoriais de
pessoal, material, transportes internos, documentação e
comunicação administrativa, administração de próprios
-e recursos humanos;
-coordenação, acompanhamento e controle das atividades de recursos humanos nas Administrações Direta
e rndire_t_a e nas Fundações;
- planejamento e execução das atividades de treinamento, aperfeiçoamento e seleção de pessoal;
--..elaboração, imj:l_res"São ~distribuiçãO do jornal oficial do DistritÓ Federal;
- elaboração e expedição de normas para execução
das atividades de administração geral, compreendidas
em s.uas áreas de atuação.

Com a aprovação do orçamento etn,exame, a Secretaria de Administração disporá, em 1986, de uma dotação
de Cr$ 386.004.240.000 (trezentos e oitenta ,Ç. seis bilhões,
quatro milhões, duzentos e quarenta mil cruzeiros),
Oriundos de recursos do_ Tesouro, perfazendo 5,68% do
tot:.~l do orç:.~mento do_ Distrito Federal.

481,65

Tais recursos estarão divididos, quase na mesma proporção, para atender a funções/programas governamentais de Administração (48,33%) e de Previdência
(51-,67%), apresentando incrementos de, respectivamente, 435,75% e 407,88%.
Na Secretaria de Administração coexistem duas unidades orçamentárias. A primeira, cuja designação é a da
própria instit~ição, terá um aparte de 94,81% dos recur~
sos. A segunda é o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos- IDR, entidade descentralizada, com
autonomia relativa e sem personalidade jurídica, o qual
disporá de 5,19% das dotações da Secretaria.
Quanto à classifíCãção econOmiC:a dos gastos, 99,91%
~etàb destinados a despesas correntes, envolvendo, fun~
d<~m_entalmente, o custeio de _pessoal, inclusive ~e!Yiços
de terceiros e transferencias correntes para pagamento
de inativos e pensionist~s. As ~espesas de capital são de
pouca significjncia (0,09%) e se_ destinam quase exclusivamente à aquisição de equipamentos e material perma~
nente.
No que se refere à programação de trabalho, nota-se,
em primeiro lugar, que a Secretaria de Administração
não desenvolverá nenhum projeto, atendo~se apenas à.s
atividades de manutenção.
Dentre as atividades a serem realizadas, a mais custosa
é a de pagamento de encargos com inativos e pensionis~
tãs, que con-sumirá -51.61%: Salientam~se, ainda, em termos de volume de recursos despendidos, as de direção e
coordenação dos sistemas administrativos (20,29%), ma-nutenção de transportes internos (11,69%) e de manutenÇão- de próprios do Governo do Distrito Fedei-ai
(7,59%). E. finallnente, a atividade de desenvolvimento
de recursos _humanos, a cargo de_ sua unidade descentralizada •. com 5,20%.
Não foram apresentadas erl).endas à proPosta orçamentária do DiStrito Federal naS p.:i.rtes referentes às Se- cretarias de Goverho e de Administração.
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Para finalizar, levando eíJ'l consideração que o aparte

de recursos a essas Secr_etarias voltadas p~ua atlvídad_es~
meio, de apoio e gestão, tcve--sua_pantcipaçilo signi"ficati_~
vamente reduzida de 12,61% do Orçamento, em 19"85,
para 8.37% nesta proposta, e que isto--guarda inteira coerência com a ttecessidade de concentrar recursos nas
obras prioritárias de caráter social, em cOnsonância com
as diretrb:es de planejaffieJltO-do atual Governo Federal,

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
n" 249, de !985~DF, no que se refere às partes aqui re\aw
tu da::...
Su!u d:1s Comissõe>, 31 de outub-ro de 1985.- Mauro
Borges, Presidente -

N.i.valdo Machado, - Relàlor-..:....;

Alexandre- Costa- Lourival Baptista.:...... Aderb-8.1 Jure..
ma - Luiz Cavalcante - Benedito Ferreira.

PARECER
N• 935. de 1985
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projet()
de Lei do Senado n\' 249, ~e 1985 """:"DF (Mensagem
?,9 4~5, de 198~, na Presidência da Répública), (JU(>
estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fede..
rnl para o exercício finançeiro de 1986"- secretaria
de Finanças e Reserva de ConHngênciã.

Relator: Senador Benedito Ferreira

dt.: arrecadação" (cf. tópico "I -Da Situação Financei~
rq_du_Distrito Federal- exercício de 1985), ê de crer que
i.\ Dispc:m rCaiizada até o final do corrente áercício,
mesmo por força dos créditos suplementares autorizado$
n~_t Lei de_ Meio~, não será inferior à Reccita_reestimada.
Logo, o- Verdadeiro acréscimo-d<fDespesa (e da Receita)
par~ 1986 rião serú -de 587%, mas de 14:2%, cerca de mela_- de -da infltH.;ãO-espemda- o que revela a irrealidade das
cifn.ts objeto da Proposta Orçamentária sob exame.

6. Ainda_ no contexto do referi4_ot6pico It há um re~
sumo da despesa pOr fuhção e Categoria econôrriica
- (QU<1Jro Vf), cm que ac; funções estão hierarquizadas por
- -sUã 'pUrl:íclpa~ão percentual em refaçào à despesa total
orçuda. Efetivamente.• priorizam-se Educação e Cultura
com 2!':,62%, Saúde c Saneamento com 27,39%, Defesa
NaCional e S~gurança Pública com 11,04%, Adiiiin_is~
traç5.o e PJanejamcnto com 10,14%, (e não 10,13%5: As~
sistência ~ Previdência com 7,44%, vindo em 6<:> lugar a
função D\!scnvolvimento Rt.":8ional {nela incluído o Fundu de Dc...,cnvolvimento do Distrito Federal- FUNDE~
FL) coffi 6,60%, depois Habitação e Urbanismo .com
3.41% e, finalme-nte, Agricultura, Transporte, Legislati~
vu, Indústria-Comércio e Serviços e Trabalho sornando
4,T5%~ -com que se :Jtinge o subtotal de ~9%, antes de
agregado !% du Reserva de Contingêncía para o total de
!00%.

Novembro de 1985

7. Ora, sabe-se que, no campo da teoria_orcamen~
t(lria e funcional-programãtica, a função, enquanto critério d~. c[assi!i~.;ação du despesa, se conceitu_a como o
nivd máximo de ugreg:lç3o de dados úteis sobre os fins a
que ~ deslin:.l a despesa pública, indepeildentemente da
-unidade a<Jministrativa responsâvel pelo desembolso dos
dinhdros {cf. "Munuo.l de Orç;.~mento por Programas e
Rculi.tações.., da ONU), Estie conceito foi incorporado à
Jê.cnic;1 do orçamento~programa adotad~ no Brasil (lei
n\' 4.320/64, art. 8Y, § 2Y, e Anexo n' S atual; DL nY
209(67. a.rt. (6). Por isso, causa espécie que a função
"De!:>cnvolvimento Regional", com 6,6% da Despesa do
Te.souro, por um lado, esteja quase inteiramente alocada
à Secretaria de ~inunças (ôrgão gestor do FUNDE:FE),
e, por outro. que arenãs 25% do seu montante se re[ucionc- c não exdusivamente- com o desenvolvimento da
Região- Gcioeconômici! de Brasília.. No mais, seria despesa lípica de fun~ões outras, como Habitação e Urbanismo. Saúde e-Sa_neamento, Administração e PJanejamentu, Transporte ~te., como ~;~diante se verá.
II
8. Passando-se ao exame do Anexo II - Despesa, o
Orçamcnlo-Programa da unidade orçamentária da Secn:t.u~in dc Finanças pura 1986 apresenta a seguinte composlçao, por função e progmma a nível de projetas. e atividades:
(Cr$ 1.000)

E subtnetidl)

u esta Coru_issão o PLS n~' 249, de 1985-

ESP~

DE FtlNQÕES E

~

PROJETOS

A'riVII:lADES

TO'l'Al..

DF, cmentudo it ep1grãfe, COm a Proposta OrçamC:~ntãiü--'---
do Distrito Ft.!deral para o exercício financeiro de -1986
Adrninistra:ção e l>lanej~nto
cabendo~ nos apreciar a parte relativa à Se.cretarla de Pi:
Administração Financeira
l.l43.968
193. U32. ~68
194.426.636
28,80
nanças e à Reserva de Contin&Cncia.
- ·DesenvolvimentO Regiot).al
2. A Receita Orçam~ntáriil total" dÕ DF para o
Plan~jamento Gover11.ame1_:1t~al
448.767.7oõ
ex_erclc(o de 1986 está es.lima,_d51 em Çr$ 7.137.215.717,
448.767.700
66,47
igualando-se à Despesa total. Se, de;.te montante, fOr deHabitaç:io e Urbanismo
duzida a importância de Cri 337 207.107 ~que corresponde à Receita e à Despesa dos órgãos da Adminis-"Habitação
l.OÔO
1.000
.n,oo
tração lndireta e das Fundações-, ter-se-á o va,lor de_
saUde e Saneamento
Cr$ 6.800.008.610 com~ que se pretende equilibr-ai a Re- _
Saneamento
2.aoo.ooo
2.soo.-oo_o
0,1/il
cc:íla c a Despesa do Tesouro do_ DF -pira o próxímo~
AssistênCia e Previdência
exercício financeiro.
Prog.l::ama de Forrn. do í atrirn9
3. __ Na sucinta Exposição Cfe MoHVos n~ -044/85do- Servidor Públ.ico
GAG, de 27-8~85, pela qual o Ex.m'~' Senhor Governador
~.165.§43
29.165.943
4,32
do Distrito Federal submeteu a Proposta Orçamentária
TO'L'-AL
452.812.668
?O Excelentíssimo Senhor Presidente da R~púbiica,que a
22:2.34S.6il
675.161.279
10o~oo
tncorporou à Mensagem a_ este Legi~~tivo, consta que,
observadas as tecomendaçõe;s presidenciais transmitidas
por intermédio da SEPLAN-PR, definirain-se os. recut-b) o programa Administração Financeira (28,80% da
sos com vistas a manter as prioridades indispensáveis à
9, Deste e~amc, há a ressaltar alguns aspectos:
desp...,sa desta Secretaria) ~~ o único da função" Adminís~
continuidade <ias ações g~vernam.entais, consoante o
tração e Planejamerito" na Secretaria de Pinanc;as a)- o PASEP (Programa de formação do PatrimõniCl
Programa de Ação a CurtQ_PrazO, que precede o I Plano
ali<."ts, o_-mais genuioo desta unid'd.de orçamentária - e
do Servidor Público), conforme discrimina o atual Ane·
Trienal do Q<:,~ye"TI].O do )~f (1986-1988). Consta mais
di.!sdubra-se nos seguintes Subprogramas, por projetas e
xo n~ 5 da: Lei n~ 5.320/64, integra a função "Assistência
que, ajustando-se às diretri~es. do í Pia 'no NaciOnal de
a(ividades (at não se encontrando pagamento de dívida
-e Prcvídência'"' (equivalente a 4,32% da despesa a cargo
Oe$envolvi'?ento da Nova República, ª'progfamação
externa, nem subscrição de capital- esta parece no plada Secretaria de Finanças) e não "Administração e Pia·
orçamentárta prevê recursos para obras _príõrltârias de
no de aPlicação _do FUNDEPE -,ao )contrário do afirnejametllõ", como terá constado por lapso na menciona~
carãtcr social da ordem çie 74,49% <!.9 total da De_spesa
mado na E.M. n' 044(85):
da E.M. no 44(85;
do Tesouro, sendo_ 2~,62% para Educação e Culiura
27,39% piira ·saúde e SaneameOto, -11,04% par.ã Dêfes~
Nacional c Seguran_ç-ª Pública e 7,44% paraAssistêricia· e
(Cr$ LODO)
Previdência. Destaca,, em seguida, a função- AdminisAD."'.INISTRAÇi\0 E :PLANEJAMENTO
PROJEros
- ÂT:i•ilru:..oES
~OTAL
tração e Pfanejamento com IO,JJ% do total da refeiida
Despesa, qUe envolveria ~ontribuição _para o PASEP,
- Adnlinistração Fil:lanceira
pagamento da dívida interna e_ externa, subscrição de ca~
pitul e manutenção de-órgãos "do Governo.'
Actniit11stração Glira1
l00.9U,459
51,90
' 4, Há, entretanto, nesses dizeres preambularci eAperfeiçoamento dos Sistemas
noutros posteriores; algumas divergências em relaçãO à
de Arrecãd.ação, TributaÇão- e
certos dados constan~es de demonstrativos e suas expliAdministração_ Financeira
1.'243.968
cw.;ões. as quais teremos de_ apontar-- à medida em que
Administração e Cont]:2_le F!_._
procedermos à análise que nos incurnbe - embora de
. 99.-667.491
pass--.tgem, por serem praticamente irrelevantes no conze:ndârio
texto geral.
4.624.620
2,38
Administração de_~cei.tas_; _
5. SobrC o tópico "II ..::..:.-o a 'Pr_opoSta OrÇamentária
Promoção de Campanhas de I!).
para o ex.erdcio de l986"_.jJ!rn:r-ã-se que a Despesa fdo
i:~fi:Mõ
c~ntivo_ ã ~rec~ção
Tesouro), fixada em t.Of!:lO de.Cr~ 6,8 trilhões, apresenta
um acréscimo de :586,85% sobre o montante de Cr$ 990
Cadastro e ConQ-ole ela Arr~.
bilhões d<t despesa orçada para 1985. E qtie "esse acrésCí-- ·
3-083.080"
Cl:ldação
mo, bem acima da inflação, deveu~_se a llma prograaa.ago.sS7 45,?:;1:
Dlvida Interna
mação mais próxíma das reais necessidades para o próXimo exercício" (sic). Cabe aqui, também, ressalva pie:Ií- ·
.:Juros e Arnortiz"a.Ç~o ·da ,D~v1:_minar~ Se_a Receita do .Tesouro para 1985 havia ·sido ini-Ss.-890.557
da PÚblica. Cçm~r~tada
cialmente ~limada em torno de CrS 990 bilhões (igUal à
Despe.'>a) e deverá .ultrapas..<;ar a cifra
Cr$ 2,8 trilhões
.:-L2.43.96B
_1§4. 42_6. 636
• ~-182.'668
'l' O T,_A L
lOO*OO
Çlll race da ~tfmatíva decorrente do provável ''ex.çesso

de
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c) o programa Planejamento Governamental
(66,47%, da despesa desta Secretaria) confunde-se com a
função "Desenvolvimento Regional"- que, nesta Proposta, aparece (pela primeira vez e, apesar das crítiCas re-

riejamcnto"- e corresponde às aplicações do Fundo de
Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE
acima refeiido, que podem st:r assim resumidas em gran-.:

dczas decrescentes:

tro, para melhor) desagregada de "Administração e Pia-

Sábado 9 4539

586,85% erii relação ao constante da Lei de Meios para
19R5. a Secretaria de Finanças é contemplada com
análoga variação nominal de apenas 347,68%. Além dissõ. suaS dotações para 1986 equivalem a 9,93% da Despesa do Tesouro, enquanto em 1985 ·eram de 15,24% e

em 1984, de 14,95%.
(Cr$ l. 000)

DESENVOLVIMENTO REGIONA~ (AP_LICAÇÕE:S DO FUNDEFE)

VALORES

Sem Retorno (por intermédio ~a Secret:.Bria de· Finanças)
Execução de Obras de Urbanização no Plano Piloto e C!
dades satélites
Desenvolvimento de Programas de Saneamento Básico
Tratamento de Lixo
Aumento de capital de Empresas
Execução de ObraS e Equipamentos do Sistema de Saúde
Aplicações a Programas
Pavimentação 2 Sinalização de Vias - Sistema de Transporte Desenvolvimento _do· Sistema de Apoio às Atividades Pro
dut.ivas, inclusive na Req!io Geoeconômica de BraslliaDoze. (12) outros itens de aplicações a f'u-ndÕ perdido
SUBTOO'AL
Com Retorno· .(i?or inte~m--ª._dio do BRB _S.A.)
Financiamentos, incl_usive na Região- G·eoeconõmica
Bras i lia
TOTAL GERAL

d) além. das considerações anteriores sobre a função
"Desenvolvimento Regional" e o FUNDEFE, cabe alertar pura certo desvírtuamento da finalidade deste Fundo,
depois de sua criação pelo Código Tributário do DF
{DL. n"' 82, de 26-12-66 ), cujo art. 210 é bem claro ao determinar ·que-"os recursos do FUNDEFE serão aplicados em programas de desenvolvimento _económico e.social da Região Geoeconômica do Distrito Federal, na
forma de regulamentação próprí<i."- esta, sim, sucessivamente distanciada do comando legal maior, a ponto
de o atual regulamento, baixado pelo Decreto n~" 4.906,
de 16-1 l-79, admitir que parte de seus recursos possam
'ser aplicados na "construção, aquislção ou refOrmas de
moradias oficiais, funcionais e respectivos bens imóveis,
para ocupantes de cargo de Secretário de Estado ou
equivalente" (art. 4~> "b"). Essa regulamentação deverá

de

~os.ooo.ooo

23,40

52.000.000

11,59

45.000.000

10,03

31~466.100

7,01

22.438.000

5,00

2o .. ooa:·ooo

4,45

16.000.000

4,01

69.863.600

15,57

. 363. 767~ 700

81,06

a) planejamento; programação e execução das atividades relacionadas com a receita, a auditoria financeira e
o sistema de informações económico-fiscais do DF;

18;94-

b) planejament-ó dos sistemas de despesa, contabilidade, administração financeira e administração patrimonial, bem como execUção ceiltral de atividades relativas a
e.'ise.Ç- ~ssuntos:

Ss.ooo-.ooo
448.767.700

100,00

- scr-teyista, inclusfve para impedir, no futuro, que conste
do programa anual de aplicações, como na atual Proposta, um item, equivalente a 5% do FUNDEFE, sob o rótulo de "Aplicações a Programar". Da nova regulamentação deve constar, tam9ém, que na Proposta Orçament~ria Anual do DF, o Programa de Aplicações do FUNOE.FE será acompanhado da demonstração das reçeitas
que o constituam (art. 209 do Código Tributário do Of),
inclusive da!i amortizações de financiamentos concedidos.

I O. Já agor~, sOO" OCritério de classificação da deSpesa por categorias económicas- e dispensada a disCrlininação por elementos-, apresenta~se assim. para 1986, a
Propost~ Orçamentária da D6spesa Q.a S_ecretaria de Finanças, à conta dos Recursos do Tesouro:

(Cr$ 1. 000)

E S P E C I F I C A Ç Ã O

Despesas d~ CUsteio
TransferênciaS Correntes

Investimentos
Transferências de

104.401.164
88.742.415
482.017.700

DESPESAS DE CAPITAL
C~pital

T O T A L

li. A propósito desSa consolidação da despesa por
sua natureza, cabe observar que:
a) do total da despesa orçada para esta Secretaria, haverá um comprometimento de 84,37% a tíiulo de Trans:
ferências Correntes (13,13%- sobretUdo-'' Encargos da
Dívida fntcnru" com 8,72% e "Contdbuições para o PASCP" com 4,32%) e Transferências deCapitai (71,39%sobretudo "Contribuições a Fundos" com 66,88%,
dcstacundo~se o FUNDEFE; com 66,47'fc:);

, c) orientaçào riormativa, controle técnico e fiscalização específica da execução setorial de atividades dos
sistemas de despesa, contabilidade e administração patriominial;

d) elaboração de normas para a execução de atividades referentes a receita, despesa. contabilidade, administraçà~ La_zendária, finã.nceira, patri_mon~al e auditoria finan_ceJra.
III
Cabe agora breve menção à Reserva de Contingência, que, na presente Proposta -Orçamentária, é de
Cr$ 68 043 194 000 Esta c1frã equ1vale a 1% do montante da Despesa (ejou da Receita) do T!!S!Jurodo DF para
1986, enquanto o foi de 2,59% na Lei Orçamentáiíã. para
1985 e de 3,15% na Lei de Meios para !984.
15. Nào há o que aduzir, desde que se trata de uma
têcnica de orçamentação introduzida no Brasil pelo art.
91 do OL n"' 200/67, alterado pelo DL n~" 900/69, e que
ora tem a seguinte redaç~o dada pelo DL n'll.763, de l~1-RO:
.
.
14.

VALORES
193.143.579

DESPESAS CORRENTES

13. Por outro lado, vale registrar que não tivemos
aces-so a infSJrmaç()es soobr_e a exe~_':lç~o orçamentári_a_ desta Secretaria nos me-ncioÔadOS éxercfCios finan~irÕs,
para compará-las com as cifras das respectivas Leis de
Orçamento Anual. M~~~-é de pressumir que, dadas as
costumeiras faCilidades para àbertura de créditos suplemcntllres até o limite de 50% da despesa orçada (faculda~
de prevista nO art. 89, item I, do Projeto de Lei Ânua)sobretudo com os recursos advindes do inevitável "exces-so- de arrecadação" decorrente da taxa subestimada
de inflação futura que terá servido de base para as previsões desta Proposta Orçame~tária -,a Secretaria de Finanças estará a salvo de maiores problemas quanto à insuficiênCia de recursos. Ê o que faz supor o peso específico de suas atribuições no âmbito do Governo do Distrito
Federal. assim resumidas:

449.000
481.568.700
675.161.279

28,61
15,46
13,15
71,39
0,07
71,32

"Art. 91. Sob a denominação de Reserva de
Contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou
categoria económica, cujos recursos serão utilizados
p<lta abertura de créditos adicionais."

IV

I fi. Nenhuma emenda foi apresentada às partes relati_vas à Secretaria de Finanças e à Reserva de Contingên~

100,00

b) restam llpcnas 15,53% efetivamente destinados a
-esta Secreturia para suas Despesas de Custeio ( 15,46%sobretudo "Pessoal" com 8,52%) e de Investimentos
(0,07% ~sobretudo "Equipamentos e Material Perma~t:nlt.: L'Om 0,06%),
12. De qualquer modo, há a assinalar que, enquanto
o mon_tante da Despesa do Tesouro do Distrito Federal
para 1986 está sendo proposto com um acréscimo de

17. Assim sendo- e sem prejuízo das considerações
expcndidas no intuito do aprimoramento das futuras
propostas orçamentârias,já que o Legislativo, nos parâmetros constitucionais vigentes (art. 65, § !~"),é o que lhe
resta f<tZer -,concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado n"' 249, de 1985- DF, no que diz respeito
à unidade orçamentária Secretaria de Finanças, bem
como à 'dotução global Reserva de Contingência.

Sala das Comissões, 3 I de outubro de \985. -Mauro
Borges, Presidente- Benedito Ferreira, Relator- Alexandre Costa - Lourival Baptista- Aderbal JuremaLuiz Cavalcante - Nivaldo Machado.
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PARECER
N• 936, de 1985
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado Federal nl' 249, de 1985~DF, que
"estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercido finan_ceiro de 1986u - Subanexo: Secretar!a de Educação e Cultura.
Relator; Senador Aderbal Jurema
Com a Mensagem n9 197, de 1985 (n~>415, na origem),
o Sr. Presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal, acomranhado da Exposição de Motivos n~>44/85-GAG. dQSr. Governador do Distrito Fede:ral. ~ proposta orçamentária daquela .Unidade da Federação pam \986, que estima a sua Receita e fixa a respectiva Despesa, em Cr$ 6.800.008.610.000 (seis trilhões, oitocentos bilhões, oito milhõe..c;, seis_centos e .dez mil cruR
zeiros).
1._ O Senhor Presidente da Comissão do Distrito FeR
dcral indicou-nos, na forma regimental, para relatar o
anexo correspondente à Secretaria de Educação e Cultura. que tem por competência:
-Administração, organização. planejamento e avaR
Jiação dos sistemas cdu_cacional e cultural;
- Elaboração, acompanhamento e controle do plano
educacional do Distrito Federal;
-Assistência técnica -e financeira necessárias ao desenvolvimento de instituições educacionaTs e culturais
particulare.c; e integraçãQ denlr'? da política global do
Distrito Fed_eral;
- Plancjamento, coordenação, controle e avaliação
de programas de treinamento, aperfeiçoamento de pes·
soai técnico. docentc_e administrativo dos sistemas _educacional e cultuml;
- Planejamento para aplicação de investimentos
públicos c particulares na estrutura edu_cacional;
-Programação, supervisão e avaliação da política ·de
preservação do patrimônio históricO e artístico;
- Recolhimento, preservação, garantia e proteção es.
pecial a documento arquivístico de valor permanente,
produzidos e acumulados pela Administração Direta e
lndireta e Fundações do Distrito Federal.
3. A Secretaria de Educação, regulada pela Lei n'il
4.545. de lO de dezembro de 1964; Decreto n'il 2.893, de
IJ de maio de I975; Decreto n~ 7.45 t, de 23 _de março de
1983; Decreto nQ 8.530, de 14 de março de 1985 e LegísluçUo Federal correlata, compõe-se dos seguintes órgãos
básicos:
Centrais
-Gabinete do Sec_retátio;
- Departamento de Planejamento Educacion.al;
-Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico_;
-Departamento de Tnspeção de Ensino;
•
-Divisão de Administração Geral.
Descentralizado sem Personalidade Jurídica
-Arquivo Público do Distrito .Federal
Descentralizadas com Personalidade Jurídica
-Fundação Educacional do Distrito Federal
-Fundação Cultural do DistritO Federal
De Deliberação Coletiva
-Conselho de Educação do Distrito Federal
-Comissão de Moral e Civismo do Distrito
Federai/COMOCI-DF.

DIÁRIO PP CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)
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4. À função de- Educação e Cultura foram alocados
recursos no montante de Cr$ L945.933.448..000 (um trilhão, novecentos e quarenta e cinco bilhões, novecentos
e trinta e três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil
cruzeiros), correspondentes a 28,62% (vinte e oito e sessenta e dois cen_tê_s_imos por cento) do total do orçamento
do Distrito Federal para o exercício. Dessa quantia, Cr$
1.923.428.519.000 (um trilhão, novecentos e vinte e três
bilhões, quatrocentos e vinte e_oitO milhões, quinhentos
e dezenove mil cruzeiros) foram destinados à Secretaria
de Educação e Cultura, explicandoRse a diferença pelo
fato de outras secretarias também receberem verbas destinadas à educação.

5. A despesa com a função Educaçã-o compõe-se,
conforme o_-vínculo dos recursos, em cr$ 70.173..368.000
(setenta bilhões, cento e setenta e três milhões, trezentos
e..sessenta e oito mil c_ruzeiros) de recursos orçlinários e
crs: l.875.760.080.000~um trilhão, oitocentas e s_etenta e
cinco bilhões, setecentos e sessenta milhões e oitenta mil
cruzeiros) de recursos vinculados.
6. O quadro abaixo discrimina a despesa da Secretaria de Educação e Cultura pelos diversos programas,
sendo de se destacar a iinportância atribuída aos programas de ensino de primeiro grau, saúde e alimentação e
nutrição. -
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7. Do total do_s recursos alocados à Secretaria de Educação e Cultura, Cr$_ 21,771.371.000 (vinte e um bilhões, setecentos e s.etenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil cruzeiros) ficarão com a própria SEC, para realização de
despesas correntes. O restantedestinar-se-á às Entidades Supervisionadas e ao Arquivo .. Público do Distrito Federal,
estando assil!l&.d~v}dido,.de acordo ~om a categoria econômica da despesa:
------

Desp. Correntes

Desp. de Capital

Total

1.838.071.312.000

58.370.000.000

1.896.441.312.000

4.915.836.000

30~QC000.000

5.215.836.000

1.864.758.519.000

58.370.000.000

I .902.657.148.000

Entidades Supervisionadas (I)
Arquivo Público
Total

I)

Fundação Educacional e Fundação Cultural do Distrito Federal
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8. _O quadro a segtiir-explicifa ó Progra:ina de Trabalho das Entidades Supervisionadas. A importância dos programas de Ensino Regular de PrimeirO Grau é enfatizada pelas importâncias que lhes foram alocadas.
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9-. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi contemplada com recursos __ da ord~ de Cr$
1.855.300.662.0o-O ~um uilhão, oitocentos e cinqUenta e c_inco bilhões, trezentos milhões, seiscentos e sessenta e dois
mil cruzeiros), cabendo-lhe exe_cutar o seguinte programa:
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10. Já à Fundação Cultural do Distrito Federal, fo~
ram alocados recursos no valor de CrS 41.140.650.000
{quarenta e um bilhões, cento e quarenta milhões, seis-

centos c cinqUenta m.ifCrUz.eir_os), para executar o·pro·
abaixo:
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li. Relatando este subanexo referente à Secretaria
de Educação, cabe-nos ínformar ainda que a Lei n~>
7.348, de 24 de julho de 1985, que dispõe sobre a exe~
cuçiio do§ 4~ do artigo 176 da Constituição Federal, foi
obedecida, posto que, para a manutenção e desenvolvi~
mcnto do ensino no Distrito FederaJ foram alocados re~

.cursos no valor .C.r$ 1.882.263.113.000(um trilhão, oitO~
ccnlos c oitenta e dois bi!hões, duzentos e sessenta e três
rnilhõt.:s. cento e treze mil cruzeiros), equivalentes a cerca
de 27% do tola! da receita estimada para o exercício e a
•1proximadamcnte 45% da receita tributária· previSta,
cvnformc demonstrado abaixo:
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QUADRO V! I

~~~~-l~!!IY2.~~~-~~!n~.l12.112t.~~.~llli'I~~-~9.~.W.9~~~9<YI~;~I\1.!12.;~~~~9
(~CrS

f~N

1.000)

PRG Sl1D PROJ/ SPROJ/
TÍTULO

PRG ATtV SATtV

oa

01 021

2.on

COORDEHAÇAO DAS A1'IVIDADES DE PLANEJA."t&NTO E AVALIAÇAO

01 07 021

z.ale

EXECUÇAO DAS ATIVIDADES DE ADMINIST'RA('~-

21.551.371

DOS SISTEMAS EDUCACIONAL E CULTURAL

SISTEMA

01.841.626

EIMJCACIOHAI.

01 10

osc ......

ADNIMIS'fRA('AO GERAL

453.392.997

ADfll.lSTaA('AO

453.392.,7

DESEIIVOLYI~

PESQUISA

93.000
93.000
93.000

02 PESQUISAS EDUCACIONAIS

FUNDAMENTAL

Ciertc:'IA E TECNOLOGIA

01 42 1&1 l.IHC

CONSTAU('AO, REPARO E AOI\PTAÇAO OE PRtoiOS ESCOLARES DE

oa

42 1111

MHUT&NÇAO DO ENSINO DE PRIMEIRO

01

u

01

4) , ,

73.848.600

PRIMEIRO GRAU

2.1n

962.836.018
1.036.684.618
1.035.684.618

~U

ENSINO DE PIUHEIRO GRAU

111 2.040

32C. 142.318
324.142.311

IQNUTEN<;'Ao DO ENSJ:NO DE SEGUNDO GJUI.tl
ENSINO REGULAR

1.179

CONSTIUJÇAQ, REPARO E AOAPTAÇAO DE PRttiiOS ESCOLARES OE

4.220.000

SEGUNDO GRAU

4.220.00C
328.352.3111

BICSINO POLIVAt.ENTt
EeiSIHO DE SEGUNDO GRAU

oa

•~

PROGRIIMA ÔE ESCOLA

211 1.9'56

CO~NITARtA

413.0(.\Q

NAS CIDADES SATtLITES

413.1)00
413.000

'tREII!INCEN'l'O DE RECURSOS HUMANOS
E:CSINO SUPL&'l'IVO

oa u

22J

1.en

1 ~aoo.ooo

COLONIA DE FtfttAS

01 47 216 1.881

EOOCAtM FtSICA

1,000.000

EDUC-'!tAO F1SICA E OESPORTOS

1.000 .ooo

PROGRAMA DO LIVRO DtOii.TICO

63.000

LIVRO DlOllTICO

{.J.OOO

283.000

ASSISTE:NClo\ A EDUCANDO$
OISTRIBUI~AO

DI 7'5 421 1.112

55.810.000
SS.IIO.OOO

DA MERENDA ESCOLAR

ALlMENTAtlo E N't.ITftl~Ao

I.OU.IOQ
1.0)). 100

PROGRAMA. INTEGRADO DE SII.ODE ESCOLAR

01 75 421 1.8)4

ASSlSTtffciA MtDlCÁ E SII.NITARIA

56.843.100

SAdO E

l.l"'b,R-'iol.Oll
';.411 .080
';..411.010

EDUCAÇAo ! CULTURA
PR('ICRII.Mo\ DE BOLSAS DF. ES7t/DOS A HtDlCOS R&SIOENTES

I) 7'5 2l5 2.111

boi.SAS DE t::STUOOS"

<;,UI.080

SAUDE

S. 411.080

SAUOE: E SANEAMDnO
TOTAL CEftAL, •••• •• •• ~-. •• ••••-. •• •-••• •• ~·• •-• • • ••. • .,..- ·~· •

Font.~

·~•

I .IIJ2 • .1'6J.lll

- CSO/SEG

Não foram apresentadas emendas à parte que relatamos.
Considerando, entretanto, que o Senhor Governador
do Distrito Federal concordou com as ponderações do
Presidente ~esta Comissão,_ Senador Mauro Borges, ao
sentido de atualizar os valores destinlidos a Subvenções
Sociais que não vinhUnl;-n.os 11Itlmos anoS; acompanhando a innação, apresentamos, cOmo· -Relator, :i seiuinte
Enicnda:
EMENDA DE RELATOR

Amplie-se de CrS 220.000.000 para CrS 1.000.000.000,
com recursos oriundas da Reserva de Contingência, a
atividade 16001.08472352.037- Assistência Financeira
a Entidades Privadas do OistrltO Federal conforme
Adenda "A", da _Secretaria de Educac;ào e Cultura.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Pr<?jcto,
no que se refere à Secretaria dC: Edticaçâo e Cultura, com
u lmenda que apresentamos.
Sala das ComisSõe$, 31 de outubro de 1985. -,Mauro Borges, Presidente- Aderbal Jurema, RelatorAlexandre Costa- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante
- Nivaldo Machado - Benedito Ferreira.

PARECER N• 937, DE 1985
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senad() n9 249, de 1985---DF, que "esdma
Receita e fi_xa a Despesa do D!Strito Federal para o
exerCfcio rmanceiro de 1986" - Se<:retaria de Saúde
e Secretaria de Ser'v'ij:os Sociais.

Relator: Senador l~Õrivaf Baptista
Pela Mensagem n'l' 197, de 1985 (n9 415, na origem), o
Senhor Presidente da Ri:pública submeter-à apreciação
- - d_o Senado Federal, nos termos dos artigos_ 57, IV e 17, §
l '-'·da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado
n\' 249 que estima a Receita fixa a Desj:>esa do DiStrito
Federal para o exercício financeiro de 1986.

e

Na Exposição de Motiv9s, o Senhor Governadorescktrec_e a.o Senhor Presidente da República que:
"Foram observadas as recomendações de V. Ex•, através da SEPLAN; e a defillíçào dos- recursos mantêm as
prioridades indispens{tveis à continuidade das ações governamentais, conforme objetivos e metas do Programa
de Ação a Curto Prazo, que procede o I Plano Trlenal do
Governo do DF (1986-1988)."

"As diretrizes estão ajustadas ao I PND da Nova Repúblíca_. Dentro desse espírito, a programação prevê recursos para obras prioritárias de caráter social."
"Os percentuais relativos a essa área atingem em conjunto 74,49% com 28,62% para Educação e Cultura;
27,39% para Saúde e Saneamento; li,04% para Defesa
Nacional e Segurança Pública, ficando 7,44% com a Assistência c Previdência."
O Projeto de Let fixa a Despesa do Distrito Federal,
com recursos do Tesouro, para o próximo exer-cício, em
Cr$ 6.800.008.610.000 (seis trilhões, oitocentos bilhões,
oito m-ilhQes e seiscentos e dez mil cruzeiros) e representa
um incremento nominal da ordem de 586,85% em confronto cOm as dotações para o exercício vigente.

Fomos designados a relata,r as partes relatiVas às Secretarias de Saúde c de Serviços Sociais~
Sabc-s_e que o Distrito Federal, como pólo de atração
das correntes- migratórias do País, teVe, ao longo dos
ãnos. um incremento populacional bem superior ao que
fora estimado. Sabe-se, ainda, que a maior parte dessa
população é proveniente de regiões economicamente menos favorecidas, Udvindo graves problemas, entre-outros,
na .área da saúde e na administração dos serviços sociais,
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Descentralizado sem personalidade jurídica

notadamcnte nos campos da assistência ao menor, da
-A fiscalização da manipulação e comercialização de
__ , _g_ên_erps_ a_lime_ntícios;
oferta de empregos, da erradícação de favela e etc,
- A promoção da melhoria das OOi1diCôe5- de iarieamcnto do meio ambiente e o controle da população;
SECRETARIA DE SAÚDE
-- Es.tudo no campo da Saúde, abrangend_o_a pesquisa
A Secretaria de Saúde cstã regulamentada pela Lei n~'
búsir.:a, cli_nica._e epidemiológica;
4.545, de 10 de dezembro de 1964 e pelo Decreto n~'
- A promoção de acordos e convênios, no" canipo de
2.976, de 12 de agosto de 1975, que-estabeleceu entre
_sua _a_tividade, com entidades públicas e privadas.
suas competências as seguintes:
'
-..:: ·Pura cumprir os objetivos acima, conta a Secrj!taria
-O estabelecimento da política de_ saúde do Distrito_
com. os sCguintes órgãos básicos:
Federal, compatibilizando-a com a política de saúde e a
de descnvolyimento eçonômico-sociar do Pa(s, em __coorCentrais
dcnaçào com as demais instituições <!o setor;
-O planejamento, organização, direção, Cóord~
-Gabinete do Secretário;
m1çào, execução, avaliação e fiscalização das atiVidades
- Nücleo de Planejamento;
de promoção, proteção e recuperação da saúde;
- Depart<.~mento de Saúde Pública;
-A construção, equipamento e-operação dos estabe- N Uclco de Controle de Prog~:ama_ de Saúde;
- Departamento de Fiscalização de_ Sallde;
lecimentos d<t rede oficial de saúde;
- A fiscalização do exercício das profissões de saúde e
- Divisão_ de Administração Geral;
ali v idades correlatas e dos estabelecimentos que 1nterCSsum a saúde da coletiVidade; _
__
.._ Descentralizado com personalidade jurídica
-O controle de dr_ogas e medicamentos e a fiscali- Fund<.~ção Hospitalar do Distrito Federal;
zação dos estabelecimentos farmacêl!ticos;

____;;Instituto de Saúde do Distrito Federal;
D'7 deliberação coletiva
~Conselho

de Saúde do Distrito f:ederal;
-Comissão de Fiscalização de Entorpecentes do Distrito Federal.
A Proposta orçamentária consigna para a Seáetaria
de. Saúde a dotação global de Cr$ 1.858.752.234.000
(hum trilhào, oitocentos e cinqUenta e oito bilhões, setecentos e- ciilqOe-nfa e dois milhões e duzentos e trinta e
quatro mil cruzeiros), correspondendo 27,33% do total
do orçamento do Distrito Federal e uma variação nominal de 894,56% em relação ao proposto no exercício vigente. E!>ses dados caracterizam a preocupação do Governo do Distrito Federal com a área da saúde, conforme já havia considerado o Senhor Governador, na sua
Exposição de Motivos.
As verbas da Secretaria estão distribuídas pelas seguintes unidades orçamentárias:
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Secretaria.
Pura o próximo exercício a Fundação Hospitalar apresentará.g~ ,~eg~i"n!e_ programa -de trabalho:

Salientamos a dotação maciça destinada à entidade
do órgão, Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que absorve 96,69% do total destiriado à

supervision<.~da
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Do demonstrativo, observa-se a dotação maciça cQn·
signada à atividade principa( da Fundação Hospitalar
"Promoção c Execução de Programas de Saúde e Prestação de Assistência Médico-Hospitalar.. , participando
CQm 74,84% do total geral da unidade orçamentária em
questão. O objetivo principal dessa atividade é manter as
unidades hospitalares em condições satisfatória~ de funcionamento, através- da ad_equação de recursos humanos
e materiais, visando a acessibilidade e a extensão da coberturu na prestação dos serviços de assistência MêdicoM
Hospit<.~lar no DistritO Federal.

SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS
A Secretaria de Serviços Sociai_s está regulamentada
pela Lei n~ 4,545, de 10 de_ dezembro de 1964 e pelo Decreto n\' 4.037-B, de 30 de dezembro de 1977 e tem as seguintes competências:
- DCsenvolvimcnto de Comunidade;

- ASsistência ao Migrante' e estudo do fluxo migrat(,rio;
-Desenvolvimento do artesanato;
-Treinamento de mão-de-obra;
-tnteTmediacão do emPrego;
- Proteção e Promoção So.c_ial do menor;
--A~sistência a segmentos populacionais carentes;
- Registro, Controle e Apoio a Obras_ Sociais;
-llabitaçào Social.
Para atender aos compromissos acima a Secretaria
conta com a _seguinte estrutura:

III- ÚRGÃOS BÁSICOS
Centriüs
. . :. . . Gabinci.e do Secretário;
- - Geiencia .de Trabalho;

~·

- GerênCia Cle Assistência Social;
- Núcleo de Pfancjamento e Controle;
-

Divisão de Administração Geral.
D~ntralizados

com personalidade jurídica

-Fundação de Serviço SoCial;
....:. Sociedade de Habitacãu de Interesse Social Ltdà..
Para o exercício financeiro de 1986, a Secretaria de
Serviços Soci<.~is foi aquinhoada em Cr$ 148.223.564.000
(c1..-nto e quarenta e oito bilhões, duzentos e vinte e três
milhôcs e quinhentos e sessenta e quatro mil cruzeiros),
representando 2,18% da dotação global do Governo do
Distrito Federal, c um incremento nominal da ordem de
50S,5J% no confronto _com os recursos do presente
cxerdcio.
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Daquela itrlpO_r_tânci<l; Sf2~68%" serã"o transfeiidos Para
•• l:undaçào do Serviço Social do DíStiito Federal, únÍCa

-entidade impcrvisionada da Secretaria, cujo programa de
trabalho é o seguinte:
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exercíGio de .1986, o Senh()r Governador do Distrito Fe-deral presta, entre outros, os seguintes esclarecimento~>:
"As diretrizes estão ajustadas no I PND da Nova
República. Dentro desse espírito, a programação
prevê recursos para obras prioritârias de carâter so·ci<~l.
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De.~tacamos,

dentre as atividadcs da Fundação, a__...Exeeuçào du Politica de Desenvolvimento Social", que Ubsorvc 79,80% do total do órgão, cujo objctivo -ma-iOr é
exccutur e promover programas sociais, vi_sando o desei).volvimcnto das comunidades e o tratamento e prevenção
dos probkmus que afetam o bem-estar da população do
Distrito Federal.
Ao Projeto não foram apresentadas emendas.
Entretanto, considerando os entendimentos mantidos
entre o Prt.!sidente da ComiSsão do Distrito Federal e o
G1lvernador, Dep. Jm;é Aparecido, com o objetivo de
compensar a desvalori:w.ção monCtâria das dotações destinadas u Subvenções Socia1.S: ap-resentamos a _seguiHte
L::mcnda de Relator:
EMENDA DE RELATOR

Amplie-se de Cr$ 220.000.000 para Cr$ 500.000.000,
com recursos oriundos da Reserva Og Contingência a atividade_l800L!5Sl4862.046- Subvenções a Entidades
Privada~ conforme Adenda "B", da Secretaria de ~e_rYiços SOciais.
_
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto,
nas partLS referentes às Secretarias de Saúde e de Serviços Sociais, com a Emenda que apresentamos.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1985. Mauro Borges, Presidente - Lourival Baptista, Relator
-Alexandre Costa --Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante - Nivaldo Machado - Benedito Ferreira.

PARECER
N• 938,- de I 983
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado n9 249, de 1985 (Mensagem n9 197,
de 1985) que "'estima n receita e fixa a despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1986''
-Secretaria de Viação e Obras e Secretaria de Ser~
vi~s Públicos.
Relator: Se11ador Lujz Cavalcante
APRECIAÇÃO PELO SENADO FEDERAL

Dando cumprimento ao disposto no art. 57, inciso- IV,
da Constituição, o Senhor Presidente da República encaminha ao Senado Federal, para sua apreciação, a proposta de lei de orçamento do Distrito Federal, para o
exercício de 1986.
RECEITA E DESPESA

A t~tferida proposta orçHmentáriJ. estima a receita ctriCr$7.137.215.717.000 (sete trilhões, cento e trinta e si!te
hi!hàns, duzentos e quinze milhões, setecentos e dezesseR_

te mil cruzeiros) e fixa a despesa em idêntica quantia.
Deritre os desdobramentos da receita, cabe apresentar
o primeiro deles~ que é o seguinte:
Em CrS 1.000
1 - Receita do TesOuro .. , ............ 6.800.008.610
2 - Receitu dos órgãos-da Administração Indireta e das
Fundações (excluídas as _tran_sferências do Tesou_ro)

TOTAL

.............. 337.207.107
................ 7.137.215.717

P;.~ra

o corrente exercício o Orçamento do Distrito Fe·
dera! prev_ê uma receita de Cr$ 990.033.910.000 (nove___ _s;~nt_os e noventa biJ.h9e!!, trinta e três IJlilhõe$, nov~ç_~n·
-iõS-.! dei ffill cruzeiroS). Tendo-se verificado, <i.té-30 de junho de 1985, uma arrecadação de Cr$ 853.920.622.000
(oitocentos e cinqUenta e -três bilhões, novecentos e vinte
milhões. seiscentos e vinte e-- -àõis mil cruzeiros),
procedeu·se a uma reestimativa para o exercfcío, ·daí resultandq a previsão de um possível excesso de arreca·
dação da ordem de Cr$ 1 826 137 602.000 {um tnlhão,
oitocentos e Vinte- e seis bit liões, cento e trinta e sete mi-~h~~es, Sel$cen\às- ·e_ aois mil cruzeiros): AssifT}, a R._eceita
-orçamentáfta ·ao DiSfríto-Federal_ deVerá alcan-çar, em-198~~-.0 m<;mfante _de_ .Cr$ 2.816.171.512.000 (dois trilhõcs, oitocentos e dezesseis bilhões, cento e setenta e um
milhõ-es, quinhentos e doze mil cruzeiros).
Estando prevista, para 1986, uma receita orçamentária
no valor de CrS 6.8oo:oo8.6-10.000- (seíS t!ilhõ.es, Oitocentos bilhões, oito milhões, seiscentos e dez mil cruzeiros),
ohserva·se que. em relação à receita reestimada para
1985. haverá um aumento de aproximadamente 142%.
TOdavia, corisiderando que a arrecadação da receita,
em 1985, deverá ultrapassar em quase 200% o valor pre·
visto, é válido admitir que também a arrecadação dareceita no próximo eXercício' poderá suPerar o valor estimado, aumentando-se, assim, em termos absolutos e relativos, a diferença entre as receitas a serem efetivamente
arrecadadas em 1985 e 1986.
Quanto à despesa, é de s_e assinalar que ela foi fixada
cm Cr$ 990.033.910.000 (novecentos e noventa bilhões,
trinta c três milhões, novecentos e dez mil cruzeiros) para
19R5, c em Cr!i 6.800.008.610.000 (seis trilhões,_ oitocen·
tos bi!h0ts, oito milhões, seiscentos e dez mil cruzeiros),
-- pan 1Q86, ocorrendo um acréscimO sobre-o cxeicício anterio, de 568.85%, o qual, conforme se esclarece na proposta orçamentária, está bem a_~imi di inflação c decor·
rc de t:ma programação mais próxima das reais necessidades, pa!'a o e.-.;erdcio de 1986.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
UO GOVERNADOR DO DF
_ SOBRE A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Na Exro:;içào de Motivos n<1 44, de 27 de agosto de
198.5, que acompanha a Proposta Orçamentária para o

Os -percentuais ri:!TatiVos a essa âi-ea atíngeiri em
conjunto 74,49%, com 28,62% para Educação e Culturu; 27,39% para Saúde e Saneamento; t 1,04% para
Defesa Nacional e Segurança Pública, ficando
7,44% com a Assistência e Previdência. Às demais
funções de Governo foram alocados recursos que
compatibilizam seus objetivos com a disponibilidade financeira."
Fácil é verificar, portanto, que o GoVerno do Distrito
Federal, ao definir suas prioridades de acordo com as diretrizes e recomendações da Presidência da República,
alocou a maior parte dos recursos às áreas de cunho eminenteme~te_social, destinando aos demais setores governamentais os- recursos restantes para atendimento apenas dos seus objetivos mais imediatos.
ANÃLISE DOS ANEXOS RELATIVOS A
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS E
À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Expostos até aqui os dados e informações sobre os valores globais da receita e da despesa, bem como as razões
que Orientaram a deffnição daS prioridades para a alo~a~~-~- dos rC::tl_rsos, passamos a examinar a proposta
or~amen~~ria na pa,rte ref~rente à Secretaria de Viação e
OOras (SVO) e à Secretaria de Serviços Públicos (SSP),
que nos foi atribuída para relatar.
COMPETiõNCIA DA SVO E DA SSP

Dentre as atividades de competência da SVO~ cabe
mencionar:
:..: -Desenvolvimento do plano urbanfstico de Brasnta;
-Elaboração e desenvolvimento dos planos di retores
das cidades-satélites~
- Execução de projetas e construção de obras viárias
e de urbanismo:
- Execução de projetas e construção de edifícios
púhlicos:
-Fiscalização de construções públicas e particulares
de Brasília:
-ConstruÇão e manutenção de logradouros públicos;
....- Planejamento da política rodoviária do Distrito Fedem i e_ supervisão de sua execução.
-O SVO desempenha suas atividades através de órgãos centrais e dos seguintes órgãos descentralizados, de
personalidade jurídica própria, os quais estão a ela vinculados para efeito de orientação e supervisão:
_ 1 -Companhia Urbanizadora da Nova Capit:il do
Brasil - NOVACAP (empresa pública);
2 -Departamento de Estradas de Rodagem do DistritO Federal - DER~ DF (autarquia);
3- Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP (empresa pública).
-A competência da SSP abrange basicamente as atividades seguintes:
- Planejamento dos transportes coletivos;
- Administração dos terminais rodoviários do Plano
Piloto:
- Coocessão ou permissão Para exploração de trans·
portes coletivos e de táxi:
- Planejamento do sistema de energia elétrica;
- Iluminaç3o pública;
- Execução dos serviços de limpeza urbana e de industrialização do !ixo.
Suas atividades ~ão exercida:. por órgãos centrais e pelos Ó1g:àos descentralizados ~baixo indicados:
Dcscentralizadcs sem Pe•.sonalidade Jurídica
I - Administração da Estação Rodoviária de Brasília
- AERB:
2 --Serviço Autônomo de Limpeza Urbana - SLU.
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Descentralizados com Personalidade Jurídica

I -Companhia de Eletricidade de Brasnia (Sociedade de Economia Mista);
2~Sociedade

CEB

de Transportes Coletivos de Brasília-

TCB (empresa pública);

3- Companhia de Água e Esgotos de Brasília CAESB (empresa pública).
PARTICIPAÇÃO DA SVO E DA SSP NA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA- 1984 a 1986

Pelo Quadro I aneXO, pode-se observar a variaÇã_o da
despesa por órgãos, à conta de recursos do Tesouro, nos
orçamentos de 1984 a 1985 e na proposta orçamentáría

para 1986.
Quanto à posição das unidades orçamentárias que -nos
cabe examinar, verifica-MSe- que-aparticipaçãO dos dispên~
dias da SVO e da SSP no total da despesa em cada
exercício vem decrescend_o sensivelmente, não obstante
tenham aumentado de_ um exercício para outro.
Assim é que a participação da SVO foi de 5,08%, em
1984; é de 4,56%, em 1985-; e será- de apenas 1,84%, em
1986. Por outro lado, a evolução de sua despesa mostra
um crescimento da ordem de 185,3% de 1984 para 1985 e
de 176% deste exercício para 1986.
A participação da SSP correspondeu a 5,81% em 1984;
representa 4,05% no corrente exercíCio; e será de 3,29%
em 1986. Quanto à" variação de sua despesa, notaMse tamM
bém que ela se elevou no decorrer do período, apresenM
tando um aumento de 120,97% de 1984 para 1985 e de
457,49% de 1985 para o_ próximo exercício.
Considerando que o Governo do Distrito Federal vem
alocando os recursos orçamentários pú:ferencialmente
nas áreas de maior conteúdo_ social, como Educação e
Cultura e Saúde e Saneamento, visando atender às necessidades básicas_das camadas mais carentes e que consM
tituem a maioria da -população, tudo leva a crer que a
destinação de menor volume de recursos para os serviços
públicos de restrito cuitho social se deve à adoção de
uma política cujos objetivoS fundamentais consistem_na
redução gradativa das desigualdades sociais, de uma melhor redistribuição da renda e_da ampliação das possibiM
!idades de acesso à educação e de utilização dos serviços
de saúde, assistência e previdência.
DESPESA DA SVO E DA SVO-ENTIDADES
SUPERVISIONADAS 1984-1986

O Quadro 2 indica, no período 1984-1986, a- campo:
siçào e variação da despesa da SVO e de suas entidades
superv_isionadas, à conta de recurSos do Tesouro.
ConstataMse, em cada exercício do período consideraM
do, que a participação das Entidades Supervisioiladas
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
(NOVACAP) e Departamento de Estradas de ROdagem
do Distrito Federal (DERMDF) representa aproxiinadaM
mente 2/3 (dois terços) do total da despesa da SVO, ten~
do, em 1985, correspondido a 75,09% desse total.
Examinando a variação da despesa ao longo do perío~
do, vê~se que os dispêndios da SVO cresceram 126,67%
de 1984 para 1985 e apresentam um aumento de297,45%
de 1985 rara o próximo exercício.
A variação da despesa SVO-Entidades SupervisiOria~
das se verifica por um acréscimo, em 1985, de 212,92%,
em relação ao ano anterior; e, efu 1986, de 135,71%, em
relação ao exercício de 198:'L
Do montante de CrS 80.213.566.000 (oitenta bilhões,
duzentos e treze milhões, quinhentos e sessenta e seis mil
cruzeiros), relativo à despesa da SVO-Eniidades Supervi~
sionadas, foram alocadas à NOVACAP CrS
33.0_83.019.000 (trinta--e três bflhões, oitenta e tiês mi~
lhões e dezenove mil cruzeiros) e ao DER~DF Cr$
47.130.547.000 -(qu3renta e sete bilhões, cento e trinta
milhões, quinhentos e quarenta e sete mil cruzeiros).
No Quadro 3 mostram-se os valores da despesa da
SVO no período 1984-1986, por Função -e Pro8r3.ma.
Examinando·o verifica-se que a- funçãO Habitação e
Urbanismo apresenta a maior participação em relação
ao total da despesa, no decorrer de todo o período. As~
sim, tal participação foi de 58,74% em 1984; é de 76;27%
em 1985; e sefá de 6_0_, 1"3% no pr6Xírü0 exercício. Em seguida vem a função Transporte, com 36,90%, 20,28% e
37.68%,-em 1984, 1985 e 1986, respectivamente.

Quanto à variação dos dispêndios no decorrer do
período, observa-se que a função Habitação e Urbanis~
mo apresenta em 1985 um aumento de 271,08%_em relação ao ano anterior. Entretanto, _de 1985 para 1986,
esse acréscimo é de- apenas 117,62%. -- -Digna de_ nota é a variação da despesa d~ função
-Transporte, de 1985 para 1986, p-ela qual se constata um
aumento da ordem de 412,74%.
O Quadfo 4 reflete a composição e a variação da despe...-;a dã SVO, por sua natureza, iStO é, segundo sua elas~
sificação -econômica em duas gfandes categorias básicas:
despesas correntes e despesas de capital.
Cabe registrar a crescente participação das despesas
correntes no total da despesa da SVO. Assim, verifica-se
que ·essa pa-rticipação equiValeu a 58,91% em 1984;
86.17% em 1985, e corresponderá a 99,88% em 1986.
Em decorrência dessa predominância das despesas
correntes (pessoal, material de_ consumo, transferências
operacionais, subvenções econômicas etc.), a particip<~çào das despesas de capital (obras e instalações, equip<~mentos e material permanente. auxílios para despesas
de capital etc) vêm diminuindo sensivelmente:___4l,09%,
13,83% e0,12% em 1984, 1985 e 1986, respectivamente.
No que diz respeito' à variação das despesas correntes
e de capital ao longo do perfodo, constata-se que as primeiras tiveram um acréscimo de 318,15% de 1984 para
1985, e de 216,5% deste exercíCio para o próximo, enquanto as despesas de capital sofreram em 1985 um decréscimo de 3,84% em relação a 1984, e de 76,6% em
1986, em relação ao exercício em curso.
O Quadro 5 demonstra a despesa da SVO-Entidades
Supervisionadas por fonte de recursos e categoria econô~
mica, para o exercício de 1986.
P<~raatendimento de despesas da NOVA CAP são alocados a ela, à conta de recursos do Tesouro não vincula·
dos, Cr$ 33.083.019.000 (trinta e três bilhões, oitenta e
t_rês milhões e dezenove mil cruzeiros), destin~ndo~se
9~% desse valo~; a despesas correntes e_ o restante a despesas de Capital.
Ao- DER~ DF alocam-se recursos rio valor de Cr$
47.130.547.000 (quarenta e sete bílhões, cento e trinta
milhões e quinhentos_ e quarenta e sete mil cruzeiros),
sendo que 40% desse_ montante constituem recursos ordinários não vinculados e 60% provêm de impostos espe~
_.ciais (IULC,_ Adicional do IULC e IUM) e do Imposto
sobre os...Serviços de Transporte Rodov:iário In_termunicipal e Interestadual de Pessoas e Cargas (ISTR).
Do referido total, Cr$ 46.535.547.000 (quarenta e seis
bilhões. quinhentos e trinta e cinco milhões e quinhentos
e quarenta e sete mil cruzeiros) serão aplicados em despesas correntes e CrS 595..000.000 (quinhentos e noventa
e cinco milhões de cruzeiros) em despesa de capital.

Novembro de 1985

Pelo exame desse demonstrativo nota-se que a função
Habitação e Urbanismo se destaca das demais, por ter a
maiur partio.:ipação no total da despesa, ao longo de todo
u pcriodo: 69,49% cm 1984; 71,62% em 1985; e 62,55%
cm l 986. f:m segundo lugar, aparece a funÇão Administração e Pl<i.ncjamento, com 20,79%, 20,57% e 31,23%,
em 1984, 1985 e 1986, respectivamente. Em terceiro
adHL-se a funçãõTransporte, com 7,58% em 1984; 6,56%
no corrente exercício e 5,77% em 1986, observando-se,
portanto, que a participação dessa função no total da
despesa da SSP vem caindo continuamente no decorrer
do período.
No que concerne à variação dos dispêndios de um
exercício para outrO, constata-se que a função Habitação
e Urbanismo teve em 1985 um crescimento de 127,74%,
em relação ao ano anierior, e de 386,85% em 1986, em relação ao presente exercício. Por sua vez, a função Administração e Plancjamento s.e destaca com um acréscimo
de 118,61% de 1984 para 1985, e de 746,43%, deste
exercício para 1986.
Cabe ainda mencionar a evolução da despesa da
funçüo Transporte entre 1985 e 1986, a qual se traduz
pnr um incremento de 390,54%.
O Quadro 8 demonstra a composição e viríilção da
despesa por categoria econõmica, ou seja, em função dos
aspectos econõmicos a que visa atender: a) custeio e mã:- nutcnção das atividades correntes da administração rública (d~;spcsas correntes) e b) produção, expansão eaperfeiçoamento de bens e serviços públicos (despesas de
capital).
ExaminaOdO~se o referido demonstrativo, nota-se a
prevalência das de.spcsas correntes sobre as de: capital.
Assim. constata-se que, em relação ao total da despesa,
elas correspondem a 67,50% cm 1984; 86,49% em 1985; e
8.2,39% cm 1986, enquanto as despesas de capital representam 32,50%, 13,51% e 17,61% daquele total nos mesmos exercícios.
No que se refere à variação dos valores das duas espécies de despesas, no decorrer do período considerado,
observa-se que os dispêndios correntes mostram um aumento de 183,13% de 1984 para 1985, e de 431% deste
e.xcrcício para 1986. Por sua vez, as despesas de capital
decresceram 8,14% de 1984 para 1985, a-presentando, en~
tretanto, em 1986, um acréscimo de 626,9% em relação
ao exercício de 1985.

CONSIDERAÇ0ES FINAIS

DESPESA DA SECRETARIA DE
~SERVIÇOS PÚBLICOS
1984- 1986

Do exame do orçamento das Secretarias de Viação e
Obras e de Serviços Púb!icos (SVO e SSP), verifica-se
que a participação da despesa dessas unidades orçamentàrias, cm relação ao total dos dispêndios do Governo do
Distrito Federal, decresceu no período 1984-1986, não
obstante tenham aumentado, em termos absolutos, de
-um exercício para outro, acompanhando aproximadamente ~t tüX.a inflacionária verifiCada entre 1984 e 1985 e
u estimada entre este e o_ próximo exerc!cio.

Através do Quadro 6 são demonstradas, no perfodo
1984-1986, a composição e a variação da despesa da SSP
e dos seus d<;iis órgãos descentralizados: Administração
dã Estação "kodoviáría de.Brasflia- ÀERB e ServiçõAutônomo de Limpeza Urbana - SLU._
Vale observar que, em cada exercício do mencionado
período. a participação da SSP e do SLU tem representado aproximadamente 95% do total da despesa das três
unidades orçamentárias, cabendo à AERB uma partid~
paçào de apenas 5% nesse total.

Ao que tudo indica, isso se deve principalmente às
prioridades do ensino, saúde, saneamento básiCo, habitaçào c assistência social, estabelecidas pelo GDF em
funçUo das diretri~es e recomendações do I PND da
N~)V<t República. Aliás, a ênfase a essas prioridades é que
marca uma das diferenças entre a Velha e a Nova República, porquanto constituem um tratamento esPcdal
d;,tdo pelo Governo às faixas mais pobres da populaç-ão,
;,t partir do qual se pretende implementar um amplo programa de melhoria das cortdições de vida da grande massu de bra.silciros..

.Examioando·se a evolução da despesa no decorrer do
triênio, constata-se que os dispêndios da SSP em 1985 tiveram um acréscimo de 95,98%, em relação ao exercício
anterior. e em 1986 apresentam um aumento de 500,9'8%,
em relação ao corrente exeícício.

Em decorrência dessa política voltada para o atendimento prioritário das áreas sociais, é que se observa, na
composição da própria despesa da SVO e da SSP, a preM
domin[Lncia da função Habituçào e Urbanismo quC, sem
dúvida constitui, entre as demais, a de maior conteúdo
social.

A variação da despe.c;a da AERB se traduz por um
crescimento de 209,18% neste exerctcio e 400,18% em
1986, em relação aos exercfcios de 1984 e 1985, respectivamente. Para o SLU, essa variação se revela através de
-um incremento de 140% em 1985 e425,65% em 1986, em
relaçãO ao ano anterior a cada um desses exercícios.
No Quadro 7 são discriminados os valores da despesa
da SSP por Função e Programa, no perfodo 1984-1986.

Todavia. a função Transporte, de indiscutível caráter
soeiul, ~tpcsar de huver sido contemplada, em termos ab·
solutos, oom um substancial acréscimo de recursos par"a
19H6, em relação ao presente exercício, fica a esperar melhor tratamento, considerando-se sobretudo as deficiências do transporte coletivo urbano, cujas tarifas absorvem grande parte da remuneração das classes de menor
_renda.

DIÃRIO~DO CONGRESSO NACIONAL (s-eÇão II)

Novembro de 1985

Os demonstrutivos referentes à dist_ribuição dos recursos para despe:ms correntes e despesas de capital mostr~tm

a prevalência absoluta das primeiras sobre as segundas, o que, cm princípio, configura a opção do GDF
pclu uplicuçi:ío de menor volume _dç recursos em investimento;.; c cm construção de obras nas áreas de competên-

cia du SVO e da SSP.
Cabe registrar, todavia, que os empreendimentos e
obras de maior vulto e importância abrangidos pela
compcténda da SSP devem certamente çonstar da progwmaçào das entidades da administração indirçta a ~l_a
vinculadas - Companhia de Eletriddude de Brasília
(C:EB). Companhi:.~ de Água c Esgotos de Brasília
(CALSB) e SOciedade de_ Trunsportes Coletivos de
Brasília (TCB) -. as quais nào figuram na propo~ta
orçamentária do GOF por não receberem dotações à
conta do Tesouro.
Ademais. é dC se lembrar que integram o Programa de
Trabulho do Fundo de Desenvolvimento do Distrjto FeM
deml - FUNDEFE, vários inv~timentos cuja eXeéução
cabe à SVO e-à SSP, incluindo-se entre eles obras e equipamentos para a expansão e melhoría do.~ serviços de
infra-estrutura do DF (Proposta Orçamentária para
19S6, púg. 33-V). Os recursos do FUNDEFE acham-se
alocados na Secretaria de Flnanç_<.tS, na função Desenvolvimento Regional, no montante de Cr$ 448.767.700.000
(quatrocentos c quarenta e oito bilhões, setecentos e sessentu c sete mílhúes, setecentos mil cruzeiros), sendo que
Cr!i 363.767.700.000 (trezentoS e sessenta e _três bilhões,
setecentos c sessenta c sete milhões, setecentos mil cruzeiros) se destinam a aplicações sem retorno (itens Ol a
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!9 pág. 33-V da_Proposta Orça~et:Jria) e Cr$
l:l5.000,000.000 (oitenta c cinco bilhões) a aplicações com
retorno {financiamento através do BRB-SjA, inclusive
na Região Geoeconômica de Brasília).
Ainda <.JUanto uo FUNDEFE, vale assinalar que a
quase towlidade de seus recursos tem sido aplicada nos
limites geográficos de Brasília, verificandO-se, assim,
desvirtuamento de suas finalidades, porquanto um dos
ohjetivos básicos d~: sua criação" é o atendimento d<Js necc.~sidade1'> económico-sociais da região geoeconômica
do Distrito Federal, em virtude dos evidentes reflexos do
desenvolvimento de Brasília na área compreendida pelos
municípios limítrofes.
Portanto. fu..:-se necess<irio corrigir tal distorção,
c..tnali..:ando-se maior volume dos recursos do FUNDEFC para a mencionada região geoeconômlca do que para
a restrita ürea da Capital do País, mesmo porqueestajá é
~ cont~:mplada Cl>m vCtrios incentivos e auxflios do Governo 1-:ederal, enquanto u região geoeconômica cm que ela
se .acha, a 16m de reconhecidamente pobre c Càrente de reCursos, ~m sentindo ·agravarem-se os seus problemas,
sohrctudo em decorrência dos efeit_os do desenvolvime_nto cconõmicoMsocial do Distrito Federal.

termos de melas e resultados pretendidos, de forma que
possam ser avaliados quantitativa e qualitativamente.
Outra providência que, n nosso ver, contribuiria grandemente para o aperfeiçoamento do orçamento seria a
cxtinç~to dos fundos que, de fato, se c_omportam como
auknticos orçamentos paralelos, comprometendo a unida<.le orçamentária e, conseqüentemente, dificultando o
p!anejamentu. a eoordcnução e o controle das atividades
guv..:rnamentais.
Esse... c outros problemas que afetam a clareza e a exati<.l:lo <.lo:-. objetivos do orçamento decorrem, cm grande
parLe. 1.h1 própria legislação que disciplina a matéria, in·
c!u.~ive <.t nivc! constitucional.
Pur conseguinte, entendemos que sua solução está a
d~:pc-ndcr b<.tsicamcnte do aprimoramento das normas legais pertinentes, d~l desenvolvimento e da modernização
da-" atividadcs administratiVas em geral, bem como do
re.examc dos métodos e técnicas presentemente utilizados
nas diversas fases do processo orçamcntftrio.
NUo foram apresentadas emendas.
Em fa..:e de todo o exposto, manifestamo-nos pela
aprovaç-ão da Proposta Orçamentária do GDF para
19~6. quanto Us partes referentes às Secretarias de
Viação c Obras c de Serviços Públicos (SVO E SSP), considerando que as t!iretrizes seguidas para a fixação das
prioridude:. estão devidamente expostas, c tendo em vista
que su:~ elaboração obedeceu ils normas, padrões e critérios L~cnicos estabcle.cidos na legislação vigente.
Sala <.las Comissões, 3 I de outubro de 1985.- Mauro
Borges, Prcsi<.lcntc - Luiz Cavalcante, Relator- Alexandre Costa -:- Lourival Baptista - Aderbal J urema Nival~o Machado - Benedito Ferreira.

CONCLUSÃO
O orçamento, como instrumento dO plancjamento,
<.leve constituir, untes de tudo, uln programa de trabalho
com ohjcti~s claramente definidos e mensuráveis.
E para que o orÇamento represente um efetívo programa <.!e tntbalbo, é nce.-;sário que seus objctivos sejam expfe.'>sos nUa $6 em termos financeiros, mas também em
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ORÇAMENTO DO Df.
RECURSOS DO TESOURO
COMPOSIÇ'Ao E VAkiAÇÃO DA DE~PESA POR UNIDADES ORÇ'AMENTltRIAS
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
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l-985
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OR('.I\MENTO 00 DF'
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OUADRO 3
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•
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Rtg6~~ci;N~g ~gSg~RO

SC!lAOO FEDERAL
MStS~ORIA

CO:tPOSIÇÃO E VARIAÇ'ÃO OA DESPE:SA
SUBSECRETARIA DI! ORC'/\HENTO

POR SUA NATUREZA

SECRtTARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
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MUADRO S
SCCRI;1'ARIA DE VIAÇAO E CERAS - tNbDADES SUPERVISIONADAS
lJJ:.itoN!:il'l<A'l"IVO DA DESP&SA POR fONTE OE RtCURSOS E CATEr::ORIA ECONCIMICA
I•ROPOSTA ORCAHtNTbiA PARA

Em. Cr$ 1. uoo

1986
C.t\TEC::ORIA ECONDHICA DA DESPESA

t.nTIUAUES SUPERV ISiotlADAZ

FONTES DE RECURSOS

T_OTAL
GORRENTES

CAPITAL

COfiPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAI'ITAL
DO BRASIL - NOVhCAP

OHlJ!IIÁRIO Ni\0 VltlCUL.t\l.lO

32.556.367

~

33.083.019

116.535.547

=

595. DOO

47.130.Sif7
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sosos

..

: _;~

19.140.000.

18 .62J .547

l9.1ltO.OOO

COTA-PARTE DO IHFOSTO Gt!ICO SQ.
BRE HINERAIS
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OR~AMENTO DO DF
RECURSOS· DO TESOURO

SENADO fEDERAL

ASSESSORIA
SUBS&CRET~IA DE ORCAMEKTO

COMPOSitJtO E VARIAt.XO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTÁRIAS

SECRETARIA. DE SERVIÇOS P0BLICOS
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nuADRO ·s
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19.951.358

49,78
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V.o.t"iação_ percll!lntual, nominal1 em r€11ação ao ano ante

I'~I'·

OR('A.HENTO DD D7
RECURSOS DO TESOU_RQ

~~NADO
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i
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OBStRVAÇÕES: -

1985 - Proposta Orçamentária em tramitação

PARECER N• 939, DE 1985
Da COmissão do Distrito Federal, sobre o .Projeto
de Lei do Senado n~' 249, de 1985-DF, que "estima a
Receita e fixa a Despesa do DistritO Federal para o
exercício financeirO de 1986", Parte relativa à Secretaria de Agricultura e Produção.
Relator: Senador Alexandre Costa
Somos chamados a relatar o ProjetO de-ta dO SenadO
nl' 249, de 1985-DF, que "estima a Reáita-e fiXa aDespesa do Distrito Federal para o exerctció de 1986", parte
relativa à SeCretaria de A,&fiCUltura e Produção.
De acordo com informaçãcrconstante da ExpOsição de
MSJtivos n? 44, de 1985, do Deputad.o José Aparecido de
Oliveira, atual Governador do Distrito Federal, essa
proposta orçamentária se articula aos objetivos c metas
do Programa de Açào a Curto Prazo, que precede o Plano Trienal do Governo do DF (1986-1988)_. Ao mesmo
tempo as. suas diretriz.es estão ajustadas ao I PND da
Nova República. Como cons-eqüência, a programação
prevê recursos para obras prioritárias de carâ.ter social.
No que respeita à parte relativa à Secretaria de AgriM
Cultura e Produção, a participação dessa, n_o orçamento
do Distrito Federal, é bastante reduzida, da ordem de
I ,62% sobre o total da Despesa prevista para 19S6. Esse
percentual, o mais reduzido comparativamente às demais secretarias, surpreende tanto mais quanto verificamos que compete ao órgão, não só atividades relativas à
expansão agropecuária, como também o estím"ulo ao co-mércio e à indústria, assim como a coordenação do abastt;cimento e o fortalecimento da economia da regffo.
Ao lado dessa observação, verificamos que às eD.tidades supervisionadas dessa Secretaria, ou seja à Fundação
Zoobotânica do Distrito Federal e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, são -destinados acima
de 92% dos recursos totais.
Essa carac.terística da Secretaria ora em ·anâ!ise decorre da própria formação do órgão, ao qual, gradativamente., foram send-o agregadas atividãdes diversas, que

v.àç. desde a administração do z.oológico_de ~rasnia até a
ãquiSiÇão de mâquínas -distiÕ-adaS a trabaihos na ârea rural. Mais recentemente, o Jardim Botânico, ao ser criado, pussou a compor o quadro de entidades dessa Secretaria.
~ por isso que na estrutura referida sobressai a Fundaçlio Zoobotâoica, encarregada da "execução de progrumas de fomento agropecuário e conservação dos recursos naturais", rubrica orçamentária que, pa:ra 1985,
recebeu uma dotação que corresp-onde a aproximadamente 82% do total relativo às entidades supervisionadas.
Em éerta medida, portanto não seria corret~_ uma
a.nálisc que, tomando apenas por base a participação
orçamentária, concluísse que determinadas outras competências da Secretaria são somente nominais. E que, em
muito pouco, a Sec_retaria é executiva, sendo muito mais
normativa.
-

Cabe observar que, à vista do expressado anteriormente, a área de abastecimento, uma das competências
do órgão, se executa por intermédio_ de duas empresas, a
Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. (SAB) e as
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA). Essas deixam de constar do orçamento por não reccben.:m dotações do Tesouro.
Quanto à SAB, é importante uma breve digressão a
respeito. Essa erripresa, nos primórdios da Cidade, teve
um papel pioneiro e muito relativamente, ainda o exerce,
hoje, em certas âreas da periferia.
No entanto, considerando-se estrategicamente, como
reguladOra de preços e esto-ques, como seria de desejar, a
SAB nem de longe cçmsegue atingir esses objetivos.
A idéia governamen-tal de redUZir a lilgerêtlcia do Estado na econQmia, abrindo espaço para a iniciatiVa pri·e
va.du, deve ser pensada, sem dúvida, em relação à sociedude de Abastecimento de Brasília"S.A. e, aproveitando
a oportunidade, também quanto à Pro flora S.A. ~ Florestamento c Reflorestamento.
Não foram apresentadas emendas relativas a esta parte do Projeto.

(A}

1

(B) e

(C}-~ ~~~~~:.~:~~~~ ~~;
despesa

-6. - ;n~~~!o re~=~~~'·!~·~;.,'~~;;

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto na
parte relativa à Secretaria de Agricultura e Produção.
Sala das Comissões, em 31 de _outubro de 1985. Mauro Borges, Presidente - Alexandre Costa, Relator
- Lourival Baptista - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante - Nivaldo Machado - Benedito Ferreira.

PARECER

N' 940, de 1985
D~ Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado nl' 249, de 1985- DF, que "estima
a Receita e fixa a Despesa do D~strito Federal para o
exercício financeiro de 1986", na parte referente à
Secretaria de Segurança Pública.

Relator: Senador Alexandre Costa
Em cumprimento ao art. 17, 9 I~> da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
com a Mensagem n~ 197, de 1985 (n~ 415, na origem),
submete à apreciação distã Casa do Congresso Nacional
a proposta de Lei do Orçamento do Distrito Federal
pura o exercício finanCeiro de 1986.
Da Exposição de Motivos do Senhor Governado.r ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, valeressaltar os seguintes tóPicos:
"As diretrizes estão ajustadas ao I PND da Npva
República. Dentro desse espírito, a programação
prevê recursos para obras prioritárias de carãter social."
"Os percentuais relativos a essa área atingem em
conjunto 74,49%, com 28,62% para Educação e Cultura: 27,39% para Saúde e Saneamento; 11,04% para
Defesa- Nacional e Segurança Pública, ficando
7,44% com a Assistência e Previdência."
Os dispêndios do Governo ·do Distrito Federal, para o
próximo exercício, com recursos do Tesouro, serão da
ordem de CrS 6.800.008.610.000 (seis trilhões, oitocentos

~
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Estrutura c_ eXecução dos serviços de perícia e idendatiloscópic<J, civil e criminal;
- Execução _setoriuJ das ati_vidades relativas à administração de pessoal, material, orçamento, contabilidade
c outros serviços auxiliares da Secretaria;
'
-Ampla cooperação às autoridades administrativas e
jurfdicas, no tocante à aplicação de medidas legais e regulamentares;
--_t.prímoramcnto cultural e profissional dos ser)'_iç_o_s
policiais, mediante a instituição de cursos de formação,
trcinu111~nt_o _c _aperfeiçoamento funcional;
- Quai:;;qUêr.õütras atribüTÇões que se enquadrem no
ülnbito dC\ua competência geral ou específica.
Para ex.t!Cutar este-elenco de atribuições a Secretaria de
_Scg_urança Pública conta com os seguintes _órgãos bás~cos:

bilhões, oito milhões e seiscentos e dez mil cruzeiros), representando um aumento nominal de 586,85% sobre a
despesa lixt1da para o presente exercício. Esse acréscimo,
bem acima da inflação, deveu-se a uma programação
mais próxima das reais necessidades para o exercício de
1986,
Sob a nossa responsabilidade a tarefa de estudai e opinar sobre uma das mais importantes Unidades Administrativas, ou seja, a Secretaria de Segurança Pública.
Numerosas São as·-compCTêilcta"Sâesse uTiporta-nie órgão Executivo do Distrít6 F~Qcrul, a saber:
__
- Planejamcnto, coorden_ação, _execução, contr_ole_ e
supervisão das atividades de natureza policial objctívando assegurar o livre exercício dos poderes constitu(dos, a
ordem e a segurança pública;
-Intercâmbio policial co[n organizações congéneres,
mtcionaís c estningeiras;
- Apuraçüo de infraçõ_es penais e desempenho de
quaisquer outra~ atribuições de pollcia judiciária;
-Colaboração na organização c execução de Serviço_s
relacionados com a prevenção e repressão da crimína!idadc interestadual;
-Administração dos estabelecimentos penais e implanlw;5o de métodos c técnicas modernas e polícia carccrúria;
-Organização, planejamento e execução _dos serviços
concernentes à engenharia d~ tráfego e trânsitO em-geral;

I

t

tiJk;.~çào

Centrais
_;_ Gabinete do Secret'ário;
..,...... Coon:lcnaçào dcJnformações, Pl!inejamento e Oper.xçõcs;
-Centro de Internamento e Reeducação;
-Núcleo de Custó_dia de Brasília;
-'-Polícia Civil do_Di_stritp FederaL

AutÓnomos sem per'sonalidade jurídica
-_Departamento de Administração Geral;

--------~--------------------
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-Polícia Militar do Distrito Federal;
- Curpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Descenfr~li~ado com personalidade juridica

-

Departamento de Tr:.insito do Distrito FederaL

De deliberação coletiva
=-LáriS-elhO Oe TffiflSitõ-do D1sfrito Federal.
-Conselho Superior de Informações e Operações Policíais - CONSIOP.
Ao confrontar as dotações do exercício vígente com os
do próximo, verificamos um aumento substancial da or:dcm de 838,66%, ou seja, Cr$ 97.749.100.000 (noventa e
sete bílhõ·es, setecentos e quarenta e nove milhões e cem
mil coi=UZeiros) do presente exercício e Cri
917 .527.553.000___ (novecentos e dezessete bilhões, quinhentos e vinte e sete milhões e quinhentos e cinqUenta e
três mil cruzeiros), conforme o proposto para o próximo
exercício.
A maior parte das despesas, 81,06% do total da Secretaria, refere-se a despesa de custeio, ou seja, para pagamento de pessoal, porquanto a atividade em questão ê
intensiva em mão-de-obra, nos seus diversos graus de especialização, conforme Quã:dro abaixo:
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O prOgrama de trabalho da Secretaria estâ distribuído
conforme demonstrativo a seguir:
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Alt:m da própria Secretaria de Segurança Pública, destacamos dois órgãos da máxima importância:

As dir.etrizes estão ajustadas ao I PND da Nova
República. Dentro desse espírito, a programação
prevê recursos para obras prioritárias de caráter social.
Os percentuais- r-elativos a essa ârea atingem em
conjunto 74,49%, com 28,62% para Educação e Culturu; 27,39% para Saúde e Saneamento; 11,04% para
Defesa Nacional e Segurança Pública, ficando
7,44% com a Assistência e Previdência.
A rubrica Administração e Planejamento absorve 10,13% do total, p·ois envolve a contribuiÇão para
a Furrnaç_ão .dQ.Pªtrimônio do _Servidor Público, pagamento da dívida interna e externa, subscrição de
capital e manutenção de órgãos do Governo.
Por outro lado, para assegurar proteção dos ddcumentos de valor permanente da Administração
Direta, lndireta e Fundações, estamos propondo o
Arquivo Público do Distrito Federal como Unidade
grç:.lmentária no próximo exercício.

Como não poderia deixar de ser, e de acordo com as
atribuições do órgão, a função "Defesa Nacional e Segurança Pública" absorve a maior parte dos recursos, com
8 I.84% do total geral da Secretarí3..
A Secretaria de SeguranÇa Pública conta com quatro
unidades _orçamentárias, a saber:

1-

Policia Militar do Distrito Federal

2 -

Coryo de Bombeiro do Distrito Federal

----------------·

_____ :::.:J_:~:::::L_:::~:::::'
A Política Militar do Distrito Federal foi aquinhoada,

para o próximo exercício, com Cr$

35_6.727.651~000 (tre~

zcntos c cinqilenta e seis bilhões, setecentos c vinte e sete_

milhões e seiscentos e

cinqüe~t.a

e um mil_ cruzeiros),

que corresponde a 38,88% ·da· total 'destinado à Secretária, e representa um aumento nominal da orde_m de
707,63% sobre o orçamento vigente.
Cuinpre ressaltar que, daquelu importância, 70,6% -serão destinados para a atividade "Execução das atividadcs de _Policiamento ostensivO e fardado do Distrito Federal", que visa a manutenção-dos direitoS ·e-garãntias do
cidadão e do policiamento ostensivo e preventivo, c que
são imprescindíveis à ordem e à tranqUilidade pública.
Para o Corpo d_e Bombeiros do Distrito Federal foram
alo~.:ados recursos da ordem de 188.509.411.000 (cento e
oitenta c oito bilhões, quihentos e nove_milhões e quatrocentos e onze mil cruzeiros), representando 20,54% do
total destinado à Secretaria de Segurança Pública, um
aumento substancial de 605,88% erõ confrorito com as
dotações orçadas para o Corpo do Bombeiros no exercfcio vigente.
Duquele montante, Cr$ 117.546.664.000 (cento e dezessete bilhões, quinhentos e quaienta e seis milhões e
seiscentos c sessenta e quatro mil cruzeiros), ou seja,
62,3% du lotai da_GuarriiçãO;es-tão desttnados à atividade "Prevenção, extinção e perícias de incêndios, busca e
salvamento", que visa a prevenção e extinção de incendios, c ainda presta socorros nos casos de inundações,
desabamentos ou catástrofes, sempre que haja ameaça
de destruição- de haveres, vítimas ou pessOas em pe-rigO
de vida.
FírlãfiTiC-Dte,--destacamos que para o Departamento de
Trânsito do Distrito Federal- DETRAN, única entidade da Secretaria de Segurança Pública, foi reservado,
para o próximo exercício, o montante de Cr$
35.597.875.000 (trinta e- cinco bilhões, _quinhentos e no~
venta e sete milhões e oitocentos. e- setenta e cinco mil
cruzeiros), que representa tão-somente 3,88% da dotação
global da Secretaria. Dessa importância, salientamos a
dotação maciça destinada ao programa "Controle e Se~
gurunça de Tráfego Urbano", que objetiva proteger o
transporte de pessoas e de bens nos centros urbanos, me~
diante fiscalização de veiculas; instalação, manutenção e
operação do instrumental de fiscalização e controle do
trfmsito; visando a segurança da população de Brasília.
Não foram apresentadas emendas e esta parte quere~
lutamos.
Todavia, para atender solicitação do Senhor Governa~
dor, Deputado José Aparecido, que objetíva satisfiizer
exigência do Tribunal de CQn_ta_s do Distrito Federal no
sentido de fazer constar da peça orçamentária os Fundos
de Saúde da Polícia Militar e do Corpo ae Bombeiros,
apresentamos, como Relator, a seguinte emenda:

e

EMENDA DE RELATOR
Inclua-se na programaçào _da Secretaria de S_egurança
Pública as seguintes ativídades, com os respectivos v~ tores:
_
22003.06304282.129 - Fundo de; Saúde da Polícia
Militar do Distrito Federal - Natureza 3214.02 Cr$5.012.000.000
-
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Natureza 4313.00- Cr$ 1.547.005.000
- 22.004.06304282.130- Fundo de Saúde do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal - Natureza 3214.02
- CrS I. 708.534.000
Natureza 4313.00 ~Cr$ 300.000.000
Diante do exposto, Opinamos peta ap~ovação do pro~
jdo, nu parte referente à Secretaria.de Segurança Públi~
cn, com a emenda que api-e:\entarTios.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1985. Mauro Borges, Prt,!sldente - Alexandre Costã, Relator
::-::- Lourffill Baptista - Aderbal Jurema - Luiz Çavalcante - Nivaldo Machado - Benedito Ferreira.

PARECER

N• 941, de 1985
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
-de Lei do Senado n~> 249, de 1985-DF, que hestíma a
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exerdclo financeiro de 1986"- Tribunal de Contas.

do Distrito Federal -

Receita - Texto da lei.

Relator: Senador Mauro Borges
O Senhor Presidente da República encaminhou a proposta orçamentária do Distrito Federal para 1986 que
serâ apreciada no Senado Federal sob a forma do Projeto de Lei n~' 249, de 1985-DF, fixando a sua Despesa e estimando a sua Receita para o próximo exercício _financeiro em Cr$ 7.137.215.717.000 (sete trilhões, cento e trinta
e sete bilhões, duzentos e quinze milhões e setecentos e
dezcsscte mil cruzeiros).
Em Exposição de Motivos que acompanha a Mensa~
gcm Presidencial n~ 197, de 1985 (n~' 4!5 na origem), o
Senhor Governador do Distrito Federal caracteriza os
princípios que regeram a elaboiaçào do presente projeto,
conforme o·rienfação passada pela Secretaria de Planejamcnto da Presidi::ncia da Repúblic::~, vez que é grande a
dependência da Administração da Capital Federal dos
créditOs rerasSados pela União: 60,90% dos Recursos do
Tesouro Estadual referem-se a "Outras Transferências
·da União" que não as obrigatoriamente estabelecidas no
sistem~l fTn::~nCeiro tributário nacional (que, por sua
vez, representam 6,3% a títUlo de "Participaçào na. ReR
ceita -da União").
Na Exposição- de Motivos está caracterizado o den_odo c<:ni'f qu~ a Administração-~i__Qjstrit'? Federal v~m
~e empenhando para a racionalização dos seus gastos e a
maximização da eficácia de sua atuação com a minimização do aesperdício, tendo em vista o trinômio "qualidade de vida da população --ganhos em produtividade
-distribuição de renda". Nesse sentido vale ressaltar os
trechos do documento do senhOr Govermidor: "Foram observadas as recomendações de Vossa
Excelência, através da SEPLAN; e a defiJ.'lição -dos
recursos m·antérrl- as prioridades indlsPensâVelS à
c_ontinU:idade das açqes gover_!!?menta"lS, êonforme
objctivos _ç '!l~as dQ_ ~rogramf!: ~e_Ação a Curto
Prazo, que precede o I Piano Trienal do Governo do
DF (1986- 19~i).

Às demais funções de Governo foraffi aiocados
recursos que compatibilizam seus objetivos com a
disponibilidade financeira."
Isto, principalmente, numa conjuntura em que seco~
fígura em Brasília a conjunção de fatores adversos tars
co'mo u:Constanfe escaSsez de recursos, a inquietante faiR
x<.l de desemprego, inclusive, pela agregação de novos
co-ntingentes populacionais atraídos pelo fascínio da cidade grande-Capital Federal, a diminuição da produção
coni. reflexos na arrecadaçã_o tributária. e nível de_-emprego, a preocupante taxa inflaclónária a corroer também
os recursos públicos, a crescente dilTcUldade para a realização de novas fontes de financiamentos, principalmente
os relacionadOS com aumentos da carga tributária e endividamentos, tanto internos quanto externos, face a ca·
réncia de disponibilidade nos agentes e as altas taxas de
juros exercitados nos mercados.
Com tais preliminares passamos a apreciar as partes
que, na forma_ regimental, estamos incumbidos de rela~
tar: a programação do Tribunal de Contas estadual, a
Receita e Texto da Lei inseridos no Projeto em questão.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDE-

RAL

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, regido de
acordo com o estabelecido na Lei nQ 5.538, de 22 de novembro de 1968, tem por competência:
- Arreciaçào das contas do Governador do Dis-tritO
Federal;_
___,Desempenho das funções de auditoria e orçament{lriu sobre _as contas das Unidades Administrativas do
Dislrito Federa~
-.
-Julgamento da regularidade das contas dos dirigentes dos órgãos da administração indireta, bem como
dos que ordenarem despesas e demais responsâveis por
bens e valores públicos;
- Julgumento d_a legalidade das concessões ini'Ci'a"is de
aposentadoria, reformas e pensões.
Tais atribuições consubstanciam-se em sua programação orçamentária, na atividade intitulada "Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos" à qual estão previstos Cr$
57.053.048.000 (cinqUenta e sete bilhões, cinqilenta e três
milhões c quarenta e oito mil cruzeiros).
Todo programa de trabalho do Tribunal será atendido
por Recursos Ordinái-íos não vinculados do Tesour9 EsR_
tadual, e nele ainda estão consideradas as dotações rela~
~ivas aós_ "Encargos, com seus I nativos e Pensionistas"
(Cr$ I I .957 .9_82.000) o que eleva o montante das verbas
sob .-;uaresponsabilidade a CrS 69.051.030.000 (sessenta
e nOVe b!Jhões, cinqüenta e um milhões e trinta mil cruzeiros).
Desse total, 99,9% correspondem a Despesas Corrente~ para atender basicamente os encargos com Pessoal
(Cri 49.143.559.000), Material de Consumo (Cr$
2.650.890.000)" e Serviços de Terceiros e Encargos (Cr$
5.032.46!LOOO), ficando às Despesas de Capital a previsão de CrS 83.095.000, quantia esta exatamente igual a
fixada para o corrente ano.
Saliente-se que o total alocado ao Tribunal de Contas
rePreseõta--~ljlefiã.s-1,01% do total de Recursos do Tesouro do Distrito Federal, percentual superior apenas ao en~
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contra pura a Procuradoria Geral em toda a AdministraçUo do Cupital da República, apesar de representar
um ináemcnto nominal da ordem de 496,8% cm relação
uo c::;tabclccido a este órgão na propo-sta orçamentãria
par<.L o presente exercício, índice bem superior à inflação
e.'iperada para o período.

RECEITA
A Receita do Distrito Federal estimada na presente
proposiçfto atinge ·a Cr$ 7 .137.215. 717.000 (set~ trilhões,
cento c trinta e sete bilhões, duzentos e quinze milhões e
setecentos e dezesscte mil cruzeiros), dos quais_95,J%(Crl 6.800.008.610.000), estão representados pelas recei-
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tas do Tesouro Estadual significando o restante (CrS
337.207 .I 07 .000), as Receitas dos Ôrgãos da Administração lndireta e das Funções instuídas pelo Poder
Púhlico que, recebendo tranSfCI-ências do Tesouro Estadual, devem, por imposições legal, ter suas programações integradas ao Orçamento Fiscal.
O quadro a seguir, apresentado na Exposição de Motivos Jo Senhor Governador. mostra a composição daReceita do Tesouro prevista para o exercrclo financeiro de
! 98ú. evidenciando, como já comentamos preliminarmente, a grande dependência do Distrito Fed.eral em relação aos recursos transferidos pela União que, inclusive.. representti"fri pratlcamenle dois terços de todos os Recursos do E;;tado.

C~PITA~

!lpeuçõu<loCro!<llto
~llon.oç'o <lo Bon•

Da Receita Tributária que rep-resenta quase a terça
parte restante dos Recursos do Tesouro da Capital Federal (32,7%), dcstuca-se pelo volume, o Imposto sobre
Operações Relativa à Circulação de Mercadorias cuja
perspectiv;;t de arrecadação está orçada em Cr$
1.860.000.000.000. Isto é, 27,4% de toda a Receita do Tesouro, ou 85,3% da Receita Tributâria. De tal imposto
convém salientar a parte relativa aO trigo in'fprirtado~ o
chamado ICM do trigo, que de acordo com a legislação
específica é alocado às finanças do Distrito Ft:deral, e
que, para o próximo exercício, está estimado em Cr$
880.000.000.000.
Para que o Senado Federal tenha uma melhor idéia
dos recursos com que conta o Governo do Distriro Federal na sua gestão fín:iiiceir_o-administrativa apresenta~_
mos, em anexo, o Quadro I que identifica a arrecadação
dos unos anteriores em relação ao previsto nos respectiR
vos Projetas de Lei de meios enviados ao Poder Legislativo c apreciados por esta Casa do Congresso Nacional.
Nele se cvid_cnciam us discrepâncias entre o estimado e o
reali:lado, motivadas, provavelmente, pelag característicus peculiare..., de administração de uma regi1'io qúe, inR
dusive, entre outras _contradições, tem conotações d~
município e de_ estado. O Distrito Federal é essencialmente administrativo, na;; suas atividadcs agrícolas, industriais e c.omerciais vem ocupando segmentos c3da vez
maiores de sua sociedade. Sua vocação como pólo irradiador de_ desenvolvimerito e de atração dt;;:mográfica se
fal cada vez mais marcante. Tais incompatibilidades
oom sua função específica de Capit<:~l Federal, cidadeesWdo administrativa, por excelência, dificultam o planejamcnto da ação governamentaL

TEXTO DA LEI
O "Texto da Lei" da proposição que analisamos e.stá
de maneira geral, redigido a semelhança das leis orça-

mcnt[Jrias dos últimos exercícios financeiros, de acordq_
com a técnica legislativa e orçamentária; e Seus preceitos
n~10 J.:ontradilam a legislação em vigor pertinente _à matéríu.
Os seis primeiros artigos fixam a d~spe...a e estim_anl a
receita do Distr_Uq__F~deral para o próximo exercício fin<lnceiro e caracterizam a realização da Receita e da
Despe.-.;.a por natureza, funções e órgãos, inclusive os da
Administração Indircta que recebendo transferências do
T escuro Estadual, por lei, constituindo-se em Entidades
Supervisionadas têm suas progmmações consubstandadati_no Anexo III da presente proposição.
_ O Artigo 7'1 :ititoriza a designa-ção pelo Senhor Governador de Ó-rgãos centrais para a movimentação de recurso;<; :.'it:Fibuídos às unidades orçamentárias, quando houver interesse du AdministraCão, propiciando economia
de tempo c divisas, além de agilizá os procedtrTientos
bl!ro~.:rúlicos e. permitir maior eficiênda no controle_financciro.
Com o Artigo 8" são concedidas algumas autorizações
ao Governo do Distrito Federal, consoante os preceitos
-- lcguis que regem o assunto: as normas constitucionais e a
Lei n_\' 43.020, de 17-3_-1964. Objetiva também a agilização dÚ manejo dos recursos- orçan1entários e a maior
ncxibilidadt: administrativa sem prejuízo do confr-ole e
suocrvisão.
· O Ar'tigo 9'~ determina que até 31 de dezembro do corrente, para que_s~j':!__respeitado o princfpio da anualidade
orr.,:umentária, deverá ser aprovado pelo Senhor Governador, os quudros de detalh<~mento dos projetas e ativid<!des integrantes do Orçamento.
A proposição em exame apresenta ainda tabel<ls d_e
consolidação das dotações orçam.entârias dos diversos
órg_ãos da Administração do Distrito Federal. e program•l(,(Õe.'> espe_cífi~as que por força de dispositivos legais a
integram e .qu_e cs_tào identifica9os no quadro a seguir:

Valores em Cr$ 1. 000
FUNDO DE DESENVOLVnfE:NTO DO DF (FONDEFE} ------------448,767.700

FUNDO DO INSTITUTO DE RECURSOS

HUW>NOS-~-:----------------

2:.l.74

FUNDO DO PROGRAMA DE HABlTA-çAo PpPULAR---:_---------:------1.000.000

FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E

ESGOTQ"...i'~;..,.. ... __~--...-.....

-z.oOO.OOO
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Ã programaç-ão do FUNOEPE foram apresentadas 6
(seis) emendas.
A p-rimeira. de autoria do ilustre Senador Gabriel Her.mes com o <lpOi3me!JtO de li (onze) outros ilustres coleR
g<l~. objCtivu assegurar recursos Para .. projetas e obras
tia ponte do Lugo Norte".
Reconhecemos como nobres os propósitos dos signa~
túrios tia emenda c lemos acompanhado com todo carinhÔ, admiração e apoio pessoal a campanha da comuni~
dade daquela região pois sabemos que esta obra e outras
relativas à estrutura sanitária, escolas, comércio, colocação de meio-fios e à urbaniZação em geral, devem
constituir prioridade do Governo do Distrito Federal,
fa~.:c l1s -neces-sidades locais. Entrf':tanto. como a Ponte do
Lago Norte é obra que eXigirá um volUme _de recursos
bastante superior à disponibilidade da Administração de
Bmsíli<l, somos, lamentavelmente, pela rejeição da emenda. Todavia, a título de esclarecimento, salientamos que
hú firmes gestõc:s_desenv~olvidas pelo Governador, Depu~
ta tio José Aparecido, dirigente sensível às aspirações comunitárias, junto a SEPLAN da Presidência da RepúbiiC<I. no sentido de que o Governo Federal possibilite a
abertura de Crédito Adicional para esta obra, e que terá,
com certeza, o apoiamento desta Comissão.
As emendas 3, 4 e 5, de autoria do Uustre_Senador
Henrique Santillo, c_onstituem-se, na prática, em emendas Jc redução. Referem-se aos projetas do FUNOEPE
rchltivos U "Construção de Estradas Vicinais", "Desenvolvimento do Sistcm<l de Apoio às Atividades--i>rOduti-·
v<.Ls" e "Assentamento Populacional de Emergência" toJos indicados como devendo se exercer" inclusive na Região Gcoeconômic3 de Brasília". O autor sugere a exclusão da palavra "inclusive" nestes três projetas. Por entendermos que a aprovação das emendas poderia permitir uma interprct:Jção diferente do objetivo dos projetas,
isto.é.,. a de que os_ ro;çursos só poderiam ser aplicados na
região que circunda a Capital, o que, evident_emente, não
é possível no Orçamento do Distrito Federal, preferimos
a redução original, sendo, por conseguinte, pela rejeição
das Emêndas n<~s 3,4 e 5.
As Emendas n~>s _2 e 6, também de autoria do nobre Senador Henrique Santillo, têm por finalidade reforçar 2
dotações, destinando mais Cr$ 5.000.000.000 (cinco bilhõe~ dJ;!: cruzeirOs) pãra cada uma, com recursos oriundos de um titulo genérico "a programar" relacionado no
pmgrama do FUNDEFE.
Considerando que a Lei n? 4.320, de 17/3/64, que "estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
_do;; Estados, dos Municípios e do Distrito Fe~eral", em
seu art. 5<~ é clara ao impedir a consignação de dotaçOes
gerais na Lei de Orçamento e considerando ainda que a
té~nica também impede tal alocação vez que o Orçamentcfié instrumento que operacionaliza a progmmação, não
é permtido, portanto, ao Legislativo a possibilidade de
<!provar cm seu bojo "recursos a programar".
Por outro lado, conforme os entendimentos mantidos
para sanar tal imperferç1'ío, com o Excelentíssimo Senhor
Governador, Deputado José ApareCido, a quem sugerinws a implementação da construcão de Agrovilas, inclusive na Região Geoeconômica de BrasHia, aprovamos as
duas erriendas, nOs termos da Subemenda que, como Relator, apresentamos. A Subemenda objetiva estabelecer a
programação dos recursos do FUNDEFE no total de
Cr$ 22.438.000.000 {vinte c dois bilhões e quatrocentos e
trinta e oito milhões de cruzeiros) que constam, no Projeto de Lei, como "a programar".

SUBEMENDAS ÀS EMENDAS
N'S 2 E 6, DE RELATOR
0.~-se ao Programa de Trabalho da FUNDEFE1986 _(S~retaria deFinanaças) a seguinte redação
(programação):

Esclareço ainda que, fuce às Eme_n_das de Relator
:::"apro"V:1dus na Secretaria de _Segurança Pública, deverão
-ser efetuadas alterações n<) Texto d~ Lei e na Receita
pois esta deverã ser acrescida para Cr$ 808.576.149, a
título de Recursos do Tesouro. Os Planos de Aplicação
dos Fundos de Saúde da Polícia Militar e do Corpo de
BombeiroS do Oistrho Federal também deverão ser incluídos na Consolidação dos Quadros Orçamentários.
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Face ao exposto, concluímos pela aprovação das partes que relatamos, Tribunal de Contas, Receitu e Texto
da Lei, referentes à Proposta Orçamenlâtia do Distrito

Federal para 1986, com a Submenda às Emendas n<:'s 2 e
6, que como Relator apresentamos.
Sala das Comissões, em 31 de outubro de 1985.- Alexandre Costa, Presidente em exercido -Mauro Borges,
R dato r - Lourival Baptista - Aderbal Jurema- Luiz
Cavalcante - Nivaldo Machado - Benedito Ferreira.

INSTITUTO DE PREVIDE:NCIA DOS
CONGRESSISTAS
18~

Reunião Ordinária, realizada
em 17 de outubro de 1985

Aos dezessete dias do mês de outubro de mil novecento~

e oitenta e cinco, às dezess_e_te horas, sob a presidência

do Senhor Senador Nelson Carneiro e_ co_m a presença
dos Senhores Conselheiros Senador Passos Porto, Deputados Raul Bernardo e RaymundQ Urbano e Senhores
Luiz do Nascimento Monteiro -e Doutor Geraldo Guedes, reúne-se, ordinariamente, JJ Conselho Ddiberativo
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 distribuindo aos conselheiros cópia d_o avulso do
Projeto de Decreto LegislativQ número cento e um_,_ de
mil novecentos e oitenta e cinco, do Senado Federal, que
dispõe sobre o pecúHo parlamentar, de iniciativa d_o Senado Federal. O Projeto em apreço reVogará os de números 96/75 c 29/81. A seguir, concedeu a palavra ao
Senhor Raul Bernardo para relatar o proceSso de Lolita
Souza Sales, que requereu reversão, para si e sua filha
menor, das pensões que recebiam s_eus dois outros filhos,
como dependentes. Opinando pelo indeferimento, argumentou que o presente caso poderia servir para que se esclarecesse definitivamente o disposto no artigo 46 da Lei
número 7.087/82, diãnte de vários pedidos sobre reversão de pensão, faculdade esta revogada pela citada Lei.
O Conselho aprovou o sugerido, ficando determinado

que se aplicasse como interpretação do artigo 46 os estrilos ditames dos seus termos. Relatou, ainda, o_Conselheiro Ra_ul Bernardo o proces-so-de José Sarney, querequereu a continuidade do recolhimento de contribuições.
O Senhor Conselheiro Passos Porto solicitou e lhe foi
concedido vista do processo, que se encontra anexado ao
processo de Coilcessào de pensão do ex-parlamentar.
Com a palavra alnda o Senhor Conselheiro Raul Bernardo ponderou sobre a Resolução em vigor que disciplina
a concessão de auxílio-doença, sendo da opinião que
essa Resolução, baixada sob o argumento da falta de recurso~ do Fundo Assistencial, que o con:cede, não necessita agora desse rigor, tendo em vista que novos recursos
foram acrescentados com essa finalidade. Assim, decidiu
o Conselho revogar u Resolução número 8/1985, restaurando a vigência do item III do artigo 19 da R.esoh..1çijo
número 06/85, c_om a supressão do termo "complementares··. O mesmo Conselhetro procedeu a leitura de seu
parecer no processo em que o ex-parlamentar e pensio- nisla Aldo da Silva Fagundes requer o pagamento de
averbação de mandato estadual, opinando pelo indeferimento, à vista de prescrição do prazo legal, tendo o Con~
sclhouprovado por unanimidade o parecer. A seguir, foram apreciados e aprovados os seguintes processos: a) de concessão de pensão a Edina Borges de Oliveira e
Geraldo Lopes, com pareceres favoráveis do Senhor
Conselheiro Deputado José Ribamar Machado; a Breno
Braz de Faria, Hilton do Amarai e Cláudia Adda Passerio i, com pareceres pelo deferimento, do Senhor Conselheiro Deputado Nilson Gibson; a João Martins de Sour<~. c Yvonne Carneiro _D1,1art_e, relatados favoravelmente
-pelo Senhor Conselheiro LUiz do Nascimento Monteiro;
a Pedro Martins de Souza e Zilda Velho Dexh_eitner
Arnt, com pareceres favoráveis dos Senhores Conselheiros Geraldo Guedes e Deputado Raymundo Urbano,
respectivamente.- b) de auxílio-doença a_Jorge Varg~s
com pun..'Ccr favorável do Senhor Conselheiro José Ribamur Machado, que fora deferido ad referendum pelo Senhor Pn:sidc-nte, e a João Hermann _Neto, também com
purccer favorável do mesmo Conselheiro; a Haroldo
Cerqueira Lima e Tarcisio Duarte Maia, com pareceres
pelo deferimento, dos Senhores Conselheiros Senador
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Passos Pôrto _e Deputado Raymundo Urbano. Em continu:.tçào, foi apreciado o_ requerimento do Senhor Herâdito RoltCinbcrg, suplente de Senador, que solicita arestituição das contribuições descontadas de junho a outubro de mil novecentos e oitenta e cinco, período em
que exerceu o mandato, decidindo o Conselho indeferir
o pedido, por unanimidade, tendo em vista o disposto no
artigo 25 da Lei número 7.087 f82. Foram também apreciados c aprovados os seguintes processos de inscrição de
segurado facultativo: a Ferix AntoQ.io Orro Filho,
Ercília Alves Martins, Ezequiel Xavier Bezerra, GamaIicl Bucno Gaivão, Paulo Roberto Granado Pimentel,
Hcyderne José Pereira -Coelho, José Américo Rodriçues
Araújo e Luiz ~oberto Dias Maga_lhães. A seguir, de
aeordo com o disposto no artigo doze, inciso III da lei
número 7.087/82, o conselho aprecia e aprova o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despc:.;as relativas aos meses de junho, julho e agosto do corrente an_o. N<tda mais havendo a tratar é encerrada a reunittO às dezoito horas e quarenta minutos. E, para constar. cu: Zilda Neves de Carvalho, Secretáría, lavrei apresente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente._- Ass. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

0 C-onselho OeliberatiiiÜ do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos rermos da competência estabelecida pelo urt. 12, item "III", da Lei n~> 7.087, de 29 de d_e:ccmbro de !982; tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimonial e_do Demonstrativo das Receitas e Despesas
rcfcrcnlcs ao período de 19-l a 30-6-85 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do més de junho/85, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa or_Qem, satisfazendo, assim, as exigências legais.
Brasília-Dr:'.- í7 de outubro de 1985.- Senador Pas-sos Põrto. Conselheiro - Deputado Raul Bernardo,
Conselheiro- Deputado Raymundo Urbano, Conselheiro- Dr. Geraldo Guedes, Conselheiro- Dr. Luiz Nascimento Monteiro, Conselheiro.
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho DeliberátiYo dO Instituto de Previdência

dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo art. 12 item .. III .. da Lei n\>7.087, de29 de de-

:r.cmbro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao período de i"'· I a 31-7..S5 e do DemonstratiVo das Receitas e Despesas do mês dejulho/85, é de parcc..-cr que os mc!ffilOS se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.
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Brasilia-DF, 17 de outubro de 1985.- Senador Passos Pôrto, Conselheiro - Deputado Raul Bernardo,
Consdhciru- Deputado Raymundo Urbano, Conselheirtl - Dr. Geraldo Guedes, Conselheiro- Dr. Luiz Nascimento Monteiro, Conselheiro.
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Concelho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos Termos da competência estabele·
cida pelo art. 12 item "III" da Lei nl' 7.087 de 29 de dezerilbro de 1982, tençlo procedido ao· exame do Balancete
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Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
-refererifCS: aõ pe·rrodo de I. t. a 30.8.85 e do Demonstra ti·
vo das Receitas e Despesas do mês de agosto/85, é de pa·
rccer que os mesmos se encontram corretos e em boa ar·
dem, satisfazendo, assim, as exigências legais,

Bru~ília-DF, 17 de outubro de 1985. ~-Ass. Nelson
Carneiro, Conselheiro - Des. Raymundo Urbano, Conselheiro- Dcp. Raul Bernardo, Conselheiro_- Dr. Geraldo Guedes - Dr. Luiz do Nascimento Monteiro .
Conselheiro
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XI - N• 149

TERÇA-FEIRA, Ú-DE NOVEMBRO DE 1985

CAPITAL FEDERAL

.-----------SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e eu, João Lobo, no exercício da Presidência; de acordo com o disposto no § I• do art. 50, combinado com o item 30 do art. 52 do Regimento Interno do
Senado Federal, promulgo a seguinte ·
RESOLUÇÃO N• 128, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco_ a_ contratar operação de crédito no valor de Cr$
341.877.815.580 (trezentos é quarenta e um bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e oitenta cruzeiros).
Arl. I• É o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$341.877.815.580 (trezentos é quarenta e um bilhões, oitocentos e setenta e sete inilhões, oitocentos e qulfl:le mil, quinhentos e oitenta cruzeiros) correspondente a 13.993.000
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$24.432,06, vigente ~m março de 19&5,junto ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., este na qualidade de agente financcirõ do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinada à implantação e execução do Programa Integrado da Região MetrÓpolitana do Recife e investimentos em infra-estrutura de__conjuntos habitacionais, 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. 8 de novembro de !985. -Senador João Lobo, Presidente, em exercício.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 6• REUNIÃO, EM 11 DE NOVEMBRO DE 1985
1.1- ABERTURA

Inexistência de quorum para a abertura da sessão.
-1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.3- ENCERRAMENTO

1.1.1 - Conmnicação da Presidência

2-MESA DIRETORA
3- LIDERES E V!CE-LIDERES DE PARTIDO
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 6l.l Reunião, em 11 de Novembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Lomanto Júnior
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:_ .
Eunice Michiles ~~ Ga!vUo Modesto- GabrieLHermes- Alexandre Costa...;.... João LObo- César Cais-José Uns - Marcondes Gadelha ....,... Nívaldo Machado
- Guilherme Palmeira - Lourival Baptista- Lo manto Júnior- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores.
Entretanto, não hã~ em plenãrio, o quorum regimental
para abertura da sessão.

Nessas condições, vou encerrar a presente reunião,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

nador Benedito Ferreira e 9utros Senhores Senadores,
que cria o Estado do Tocantins e dá outras providênci<lS, tendo,

ORDEM DO DIA

PARECERES FA VORÃ VEIS, sob n•s 707 e 709, de
1985. das Comissões:

PROJETO DE LEI DO SENADO
-- N• 201, DE 1985 -COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência - art. 371, c,
do Regimento Interno)
Vot:.~ção, em turno único,- do Projeto de Lei do Senado nl' 201, de 1985 -Complementar, de autoria do Sew

-de Constituição e Justi~a, de Serviço Público Civil e
de- Finanças; tendo. ainda, pareceres orais, sobre a
Emenda n<? I, de Plenário, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidi!de e, no- mêritá, favorável, e
- de Serviço Público Gvil e de Finanças, contrários;
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1981
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. 79, 91' e to 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'i's 204 e205, de
1983, das Comiss_ões:
- de Finanças, e
- de Municípios.

3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 13, DE 1981
Votação: em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 13, de 1981 (n'í> 78/79, na Casa de origem), introduzindo modificações na Lei n'i' 605,- de 5 de janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de salário nos dias feriados civis e religio·
sos, tendo
PARECERES. sob n9s 514 a 516, de 1984, das Comis~
sões:
-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
ouvida a Comissão de Economia; e
-de Economia, favorável.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 14, DE !981
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 14, de 1981 (n9 2.977/80, na Casa 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
PARECERES, sob n9s 26 a 29, de 1984, das Comis-:.
sões:
-de Legislação Social- 19 pronunciamento: fa;vorável:
- 29 pronunciamento: mantendo seu parecer anjtcrior:
-de Constituição e Justiça, favorável; e
- de Finanças, contrário, com voto vencido dos Senadores Scjvero Gomes C Pedro Símon.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 9, DE 1982
Votação, em turno único, do Projeto de Leida Câmara n'19, de 1982 (n9 3.048/80, na Casa de origem), que faculta ao segurado a retificação do enquadramen!o correspondente a seu tempo de filiação à Previdência So~
cial, tendo

PARECERES, sob n9s 376 e 377, de 1984, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, com Emenda que
apresenta de n9 I ~CLS, com voto vencido, em separado,
do Senador Jorge Kalume; e
-de Finanças,contrãrio; com Voto- vencido do Senador Cid Sampaio.
-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•IO, DE 1982
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 10. de 1982 (n~'4.608/81, na Ca.sa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade das Missões, com sede em Santo Ângelo RS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 212, de 1982, da
Comissão
- de Educação e Cultura.

7
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 5S, DE 1982
Votação, em turnOúfi.ICO, ·ao Projeto de Lefd"a Câmara n9 55, de 1982 (n~' 2.63if80, na Casa de origem),
acrescentando parágrafo ao arL 27 da Lei n9 3.274, de 2
de outubro de 1957, que disciplina o regime penitenciário, tendo
PARECER, sob n9 807, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven·
cido do Senador Helvtdio Nunes.

8
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 22, DE 1983
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 22, de 1983 (n9 5.450/7.1, na Casa de origem), que
concede anistia a mães de família condenadas até 5 (cinco) anos de prisão, tendo
PARECER, sob n9 398, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável.

9
PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 17, DE 1984
Votação, em turno único, do Projeto de Lei daCâma~
ra n9 17, de 1984 (n9 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 e628, de
1985, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.

lO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 55, DE 1984
Votação, 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 públiCás federais do Nordeste~sejam feitos no Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, tendo
PARECERES. sob n9s 611 e 612, de 1984, das Comissões:
- de Economia, contrário; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta
de n~> I·CF.

11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 14, DE 1985
VotaÇão, etn ttirnO-único, do Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 1985 (n~> 2.393/79, na Casa de origem), que altera a redução do art. 135 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n9 5.452, de 1~> de
maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das férias
anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob nl' 452, de 1985, da
Comissão
- -- de Legislação Social.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1985
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 17, de 1985 (n9 2.296/83, na Casa de origem), que
dispõe sobre a defesa de mêdico, servidor público, em
processos judiciais decorrentes do exercício da profissão, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n~' 604, de 1985, da
Comissão
- de Serviço Público Civil.

13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 50, DE 1981
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 50, de 1981 (nl' 2.048/79, na Casa de origem), que

dá nova redação ao§ 2~' do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452,
de I 'i' de maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento
de transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n• 429, de 1982, da
Comissão
- de Legislação Social.

14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 33, DE 1985
ra

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câman~> 33, de 1985 (n9 1.550/83, na Casa de origem), que
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~·declara

feriado nacional o dia 20 de novembro, jã celebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela comunidade afro-brasileira", tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n9 611, de 1985, -d-ã

Comissão:
-de Educação e Cultura.

-

-

-

15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 106, DE 1982
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 106, de 1982 (n9 4.800/81, na Casa de origem), que
discíplina 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, contrário, com voto vencido
do Senador Jos_é lgnácio Ferreira; e
-de Finanças, favorável.
16

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 244,
DE 1981 -COMPLEMENTAR

18
REQUERIMENTO N• 423, DE 1985
Votação, em turno único, do Requerimento n'1423; 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 19g5 (nl' 4.014/84, na Casa de origem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras
e dú outras providências.
19
PROJETO DB LEI DO SENADO N' 173, DE 1982
Votacão;em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 173, de 1982, de_ autoria do Senador Moacyr
Dllarte, que altera dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de
dezembro de 1977, possibilitando o divórcio entre pessoa nunca antes divorciada e outra já divorciada anteriormente, tendo
-PARECERES. sob n~' 766, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça? pela constitucionalidade
e juridicidade, nos termos de substitutivo que orerece,
com voto em separado do Senador Nelson Carneiro. ·
20

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 225, DE 1983

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Sena244, de _\981- Complementar, de autoria do Senador Cunha Lima, acrescentando o§ 4~> ao art. 21' da
Lei Complementar nl' l, de 1967, que visa a reduzir,ew
casos que especifica, o Hrrilte mínimo populacional df
que trata o inciso I do mesmo artigo, tendo
PARECERES. sob n~' 945 e 946, de 1981, 745 e 746
de \984', das Comissões:
_
.
-de Constituição e Justiça - 1'1_ pronunciamento,
pela constitucionalidade e__juridicidade; 2~> pronunciamento, favorável à emenda de Plenário; e
-de Municípios- 1'1 pronunciamento, favorâvel; 21' pronunciamento, contrário à Emenda de Plenârio.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sen:.iêfõ-n'il 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 n'ils 804 e 805, de 1985, dasComis-·
sõe.c;:
-de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade
e juridicidade; e
~de Educação e Cultura, favorável, com emendas
que apresenta de nl's I a 4·CEC, e voto vencido, em se-parado, do Senador Jorge Kalume.

17

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 96, DE 1980

PR!)JETO DE RESOLUÇÃO N• 110, DE 1985

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n'il 129, de 1980)

don~>

21

Votação, em turno único, o Projeto de Resolução n~>_
110, de 1985 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~' 778,
de 1985), que suspende a execução do art. 1'1 da Resolução n'il 13, de 4 de maio de 1983, na Câmara dos Deputados, na parte em que deliberou sustar o processo criminal contra o ex-Deputado Domingos Antônio de
Freitas Oiniz Neto.

Votaç-d.o, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 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:
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-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Roberto -Campos e José Uns.
22

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 129, DE 19&0
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n~' 96, de 1980)
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado _n9 129, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montara, que assegura a participação dos empregados
na direcão das empresas públicas e sociedades de economia mista, tendo
PARECERES, sob nl's 351 a 355, de 1983, das Comissõe.c;:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidãde e, quantO ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil-li' pronunciamento: favorável: 2'1 pronunciamento: pela prejudicialidade, face Parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n9 96,
de 1980; e
-de Finanças, pela prejudicialidade; face Parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n~> 96, de
I980, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos
e José Uns.
23
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 336, DE 1980
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 336, de 1980, de autoria do Senador Pedro Simon. que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~>s248 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 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 Rela~es Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estâ encerrada a reunião.
( Le\'anta-se a reunião às 14 horas e 42 minutos.)
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, Marcondes Gadelha., no exercício da Presidência, de acordo com o disposto no § I• do art. 50, combinado com o item 30 do art. 52 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1985
Aprova o texto da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo d9 Canadá, concluído em Brasília, a 4 de junho de
1984Art. l• É aprovado o texto da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a
Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadã, concluído em Brasília, 4 de junho de 1984.
Parágràfo único. Quaisquer atos de que possam resultai rJOvisão ou modificação do presente acordo ficam sujeitos à
aprovação do Congresso Nacional.
..
·Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de novembro de 1985. - Senador Marcondes Gadelha, Presidente, em exercício_

CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DÀ
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL E
O GOVERNO DO CANÃDÃDESTINADA A
EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO EM
MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA
O GovernQ da República Federativa do Brasil

e
O Governo do Can'ádá,
Desejando concluir uma Convenção destinada a evitar
a dl.\pla tributação em matéria de impostos sobre a ren~
da.
Acordaram o seguinte:
ARTIGO f
Pessoas visadas
A presente Convenção se aplica às pessoas residentes
de um ou de ambos ns Estados Contratantes.

ARTIGO ll
Impostos visados
f. A presente ConVenç,ão se aplicá aos impostos sObre
a renda cobrados por caçla um dos Estados Contratantes, seja qual for o sistema usado para sua cobrança.

2. Os impostos aíuafS aos -quais se aplica a preseflte
·
Convenção são:
a) no caso do Brasil:
- o imposto federal de ren_da, com exclusão $s inciw
déncias sobre remessas excedentes e atividades de menor
importância;
(doravante referido como .. imposto brasileiro");
b) no caso do _Canadá:
- os impostos sobre a renda cobrados pelo Go_verno
do Canadá;
(doravante referid_o_s_ C:Qmo .. imposto canadense").
3. _A presente Convenção tambêm será apliCável a
quaisquer impo-stos sobre a renda idênticos ou substanciamente semelhantes que forem introduzidos após a
_ data da assinatura da presente Convenção,_ seja em a_w
diçüo aos impostos existentes, seja em sua substituição.
Os Estados Contratantes notificar-se-àO mutuamente de
cjuafquer modificação que tenha ocorrido em suas respectivas legislações tributárias,

ARTIGO 1!1
gerais

D~finições

f. Na_ presente Convenção, a não ser que o contexto
imp-orifla interpretação diferente:
a) o termo .. Brasil" designa o território da República Federativa do Brasil, isto é, a terra firme continental e

insular e respectivo espaço aéreo, bem como o mar territoriaL e o leito e subsolo desse mar, dentro do qual, em
conformidade com o Direito Internacional e com as leis
bn.J.sileiras, o Brasil possa exercer seus direitos;
b) o teJ1!10 "Canadá", empreg~do em sentido geogro.ífico, -designa o território do Caiiadá, incluindó qualquer área além dos mares territo_riaiS do Cãnadá que, segundo as leis do Candadá, seja uma área sobre a qual o
Canadá possa exercer direitos com respeito ao fundo do
mar e subsolo e seus recursos naturais;
c) as expressões "um Estado Contratante" e ~·o outro Estado Contratante'~ designam o Brasil ou o Canadá,
c_onsoante o CO!ltexto;
d) o termo "pessoa" c:Qmpreende uma pessoa ffsica,
_u_ma sociedade ou qualquer outro_grupo de pessoas;
e) o termo "naciõriaís" designa:
i) todas as pessoas tisicas que possuam a nacionalidade de um dos Estados Contratantes;
Ji) todas as pessoas jurídicas, sociedades de pessoas e
associações constituídas de acordo ·com as leis em vigor
num Estado Contratante.
f) o termo "socieóade" designa qualqUer pessoajurídica ou qualquer entidade que, para fins tributáriOs. seja
consider_ac:ja_como pessoa jurídica:;- · -.
g) as expressões "empresa de um Estado Contratante.. e uempreSa do outro Estado Contratante" designam,

4568 Quarta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1985

EXPEDIENTE
CENTRO GRA.FICO DO SENADO FllDERAL
LO.URIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

DIA.RIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretor-Gerol do senado Federal _

Impresso sob _a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Oiretor Executivo

JOÃO DE MORAIS SILVA

Via Superfície:

Diretor- Administrativo

MÁRIO áSAR PINHEIRO MAIA
Diretor 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.

respectivamente, uma empresa exPlorada por um residente de um Estado Contratante e uma empresa eXplorada por um residente do outro Estado Contranie;
h) a expressão "tráfegO-- internacional" compreende
o tráfego efctuado entre lugares situados dentro de um
país no curso de uma viagem que se _estenda a mais de
um país;
i) o termq "impcistó" designa o imposto brasileiro
ou o impostO canadense, consoante o contexto;
j) a expressão .. autoridade competente" designa:
i) no Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretário da
Receita Federal ou seus representantes autorizados;
ii) no Canadá: o Ministro da Receita Nacional ou
seu representante autoriZado.
2. Para a aplicação-da presente Convenção por um Estado Contratante, qualquer expressão que não se encontre de outro modo definida terâ o significado que lhe é atribuído pela legislação desse Estado Contratante relativa aos impOStos -que são objeto da presente Convenção,
a não ser que o contexto imponha interpretação diferen.:te.
ARTIGO !V
Domicílio fiscal

I. Para fins da presente Convenção, a expressã-o "residente de um Estado Contratanten desigria- qu-alquer pessoa que, em virtude da legislação desse Estado, esteja aí
sujeita a imposto em razão de seu domicílio, de sua residência, de sua sede de_direção_ ou de qualquer outro critério de natureza análoga.
2. QUando, por fOrÇa das disposiçõe.<; do parágrafo I"'·
uma pessoa física for residente de ambos os Estados
Contratantes, a situação será resolvida de acordo com
as seguintes regras:
a) Serâ considerada _como residente do Estado Cõntratanteem que disponha de uma habitação-pei'irianente: _
Se_ dispuser de uma habi"tação permanente em ambos os
Estados Contratantes, serâ considerada como residente
do Estado COntratante com o_ qual suas ligações pessoaise económicas sejam- ina-ís ·estreitas (ci:ntro--de interesses
vitais);
b) se o Estado Contratante erll Qüe- tem O centro de
seus interesses vitais não puder ser determinado, ou se
não dispuser de uma habitação permanente em nenhum
dos Estados Contratantes, será considerada como resi~
dente do Estado Contratante em que- perrnenecer habitualmente;
c) se permanecer habitualmente em ambos os Estados
Contratantes oU se não permanecer habitualmente em
nenhum deles, serâ considerada como residente da· Estado Contratante de que for naCional;
d) se for nacional de ambos os Estados Contratantes
ou se não for naciOnal de nenhum deles, as a_utoridades
competente.<;_ dos Estados Conttatantes resolverão a
questão de comum acordo.
3. Quando, em virtude das düiposições do parâgrafo ,
uma pessoa que não seja uma pessoa tisica for rêSiden:te -

de ambos os Estados Contratantes, as autoridades comdq_s ,Sstad9_s_ Coi!_tratan!~_s esforçar-se-ão pará
resolver a questão de comum acordo.

pet<:_n!~

ARTIGO V
Estabelecimento permanente

L Para os finS da présentC Convenção, a f:xPrCsSãá
"estabelecimento permanente" designa uma instalação
fixa de -negócioS em que a empre!ia exerça todã- Õu parte
de sua atividade.
2. A expressão ••estabelecimerito permanente" abrange especialmente:
a) uma sede direção;
- b) uma sucursal;
c) um escritório;
d) uma fábrica;
e) uma oficina;
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro local de
_extração de recursos naturais;
g) um canteiro de construção ou de montagem, cuja
duração exceda seis meses.
'
3. A expressão "estabelecimento permanente" não
compreende;
a) a utilização de instalações unicamerite para fins de
armazenagem, exposição ou entregà de bens ou de mercadorias pertencentes à empresa;
b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes à empresa unicamente para fins de armazenagem, exposição ou entrega;
c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes à empresa unkãmentie para- fii1:s de
transformação por outra empresa;
d) a manutenção de uma instalação fixa de negócios
unicamerik para tín·s-de comprar bens ou mercadorias
bu 'obter íriforrilações para a empresa;
e) a manutenção -de uma instalação fixa de negócios
unicamenfe para fi ris de publicidade, fornecimento de informações, pesquisas científicas Ou iltiVidades anâlogas
que renham caráter preparatório ou -auxiliar para a empresa.
4. Uma pessoa que atue num Estado Contratante por
conta de uma empresa do ~mtro Estado Contratante- e
desde que não seja um agente que goze de um estatus ind~pendente, contemplado no parágrafo 5 - serâ considerada como estabelecimento permanente no primeiro
Estado se tiver, e exercer habitualmente nesse_ Estado,
autoridade para concluir contratos em nome da empresa, a não ser que suas atividadades sejam limitadas à
compra de bens ou mercadorias para a empresa.
Todavia, uma sociedade de_ segurança de um Estado
Contratante será considerada como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contratante, desde
que, através de um _representante não-incluído entre as
pessoas mencionadas no parágrafo 5 abaixo, receba prêmios ou segure riscos nesse outro Estado.
5. Uma empresa de um Estado Contratante não serâ
considerada como tendo um estabelecimento permanen-

ARTIGO VI
Rendimentos de bens imobiliários

I. Os rendimentos de bens imobiliários, inclusive oS
rendimentos de explorações agrícolas ou florestais, sãO
tribJiláv<:is no Esta_Q_o Contratante em que esses bens e~
tiverem situados.
2. a)__ .a expressão "bens -~mobiliários"_, c_om ressalva
-das disposições das atineas li) e c) abaixo, é definida de acordo com a Jegislãção do Estado Contratante em que oS
bens em questão estiverem situados;
b) a expressão compreende, em qualquer caso, os acessórios, o gado e o equipamento utilizados nas explorações agrícolas e florestais, os direitos a que se apliquem
as disposições do direito privado relativas à propriedade
territorial, ou usufrUto de bens imobiliârios, os direitos
de pesquisa ou de exploração de jazidas minerais, fontes
e outros recursos naturais e os direitos a importânciascalculadas em função da quantidade ou do valor da produção de tais recursos;
c) os navios e aeronaves não são considerados bens imobiliários.
O disposto no parágrafo ~-aplica-se ·aos -rendimentos
derivados da exploração direta, da locação, do_arrendamento ou de qualquer outra forma de exploração de
bens imobilíários.
4. O disposto nos parágrafos 1 e 3 aplica-se igualmente aos rendimentos provenientes de bens imobiliários de uma empresa, assim como aos rendimentos de
bens imobiliáriO-s que sirvam para ·a exercíC-io de umi
profissão liberal.

ARTiGO \!li
Lucros das empresas

I. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante
por meio de um estabelecimento permanente aí situado.
Se ·a empresa exercer sua atividade na fomra indicada,
seus lucros são tributáveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem iltribuíveis a esse estabelecimento permanente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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I. Os lu~os prov~nientes da e;tploração, no tráfego
·internacional, de navios ou aeronaves só. são tributáveiS
no Estado Contratante em que estiver situada a sede da
direção efetiva dá empresa.
_..
__
.
2. Não obstante as disposições do parãgrafo I e do
artigo VIl, os lucros provenient~s-~a oper~ção de navi_os
ou de aeronaves utilizados princiPalmente no transporte
de passageiros o~ d~ bens exclusivamente entre__lugares
sitUadOs -deritro de um Estado Contra1ãriie são tributáveis nesse Estado.
_
3. O .dispásto nos parágrafOs l e 2 -tarilbêm se -aplica
aos lucros provenientes da participação em um pool~- e~
uma exploração em comum Ou em Um organismo inteênaciorial de exploração.
-

direitos de-f~uição, ações de empresas minefadoras, partes de fundador ou outros direitos de participaçãO em lucros, com exç_e_ção de créditos, bem como rendimentos
assemelhados aos rendimentos de ações_ pela legislação
tributária do Estado Contratante em que a sociedade
que os distribuir seja residente.
5. Não obstante qualquer disposição da presente
Convenção:
a) uma sociedade .residente do Brasil que tenha um estabelecimento permanente no Canadá estará sujeita, de
acordo _com as disposições da legislação canadense, ao
imposto adicional sobre outras.sociedades que não associedades anônimas canadenses, mas a alíquota desse imposto não poderá exceder 15 por cento;
b) quando uma sociedade residente do Canadá tiver
um estabelecimento permanente no Brasil, este estabelecimento permanente poderá aí estar sujeitO a. um impos-to retido na fonte de acordo com a legislação brasileira,
mas esse imposto não poderá exceder 15 por cento do
moi1Jant~ bruto dos lucros desse estabelecimento permanente. determinado após o pagamento do imposto de
renda de sociedades referentes a ·esses lucros.
6. Quando uma sociedade for residente de um Esta~
do Contratante, o outro Estado Contratante não poderá
cobrar q_ualq.uer imposto sobre os dividendos pagos pela
sõciedade, exceto na medida em que esses dividendos forem pagoS a- unl 1-esldente desse outro Estado ou na medida em que a participação gera_dora dos dividendos estiver efe_tiyàjnen'tCligada a um estabelecimento permaoe_l_ltc situado nesse outro Estaç:io, nem sujeitar a -qualquer
i-nlpOSto os lucros rião distribuídos da sociedade, mesmo
se os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistirem, total o~ parcialmente, de lucros ou rendimentos
provenientes desse outro Estado.
- 7,, ._A._ ij_mjtaçào da aliquota do imposto prevista nos
parágrafos 2 e 5 b, do presente artigo não se aplicará aos
dividel'!dos o_u lucros p<!gos 1;1ntes do término do te_~ceiro
ano calendário sé:guiÓte ao ano de _a_ssin1;1tura Pa presente
Convenção.
-

ARTIGO IX
Empresas associadas

ARTIGO XI

2. Com ressalva Cf<i:S -diSposições do parágrafo 3,
quando uma empresa de um Estado Contratante exercer
sua atividade no outro Estado Contratante através _de
um estabelt:cimento permanente aí sitUado, serãó ·atCiM
buídos em cada Estado_ Contrantante a esse estabelecimento permanente os lucros que obteria se constituísse
uma empresa distinta e separada, exercendo atividades i-

dênticas ou similares, em condições idênticas ou similitres, e transacionando com absoluta independência com a
empresa _de que é um _estabeleci!rfento permanente.
3~- NO câlculo dos -lUcros de um estabelecimento permanente, é permitido deduzir as despesas que tiverem
sido feitas para a consecução dos objetivos do estabelecimento permanente, incluindo as despesas de_direção e os
encargos_ gerais de administração assim realizadas.
4. Nenhum lucro serâ atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples fato de comprar bens ou
mercadorias para a empresa.
5~ Quando os lucros compreenderem elementos de
rendimentos tratados separ<!damente nos outros artigos
da presente Convenção, aS disPosições desses artigos não
serão afetadas pelo presente artigo.

ARTIGO Vlll
Navegação marítima e aérea

Quando:
_
a) uma empresa de um Estado Contratante partici.:.
par direta ou indíréfarilente da direção, c·ontroie ou capital de uma empresa do outro Estado Contratante, ou
b) .as mesmas pessoas partiéiPiire_'? diret~ ou indiretamente da direção, controle ou capita( de uma empresa
de um Estado Contratante e de -uma empresa do outro
Estado Cõiitátiante, e, ·em ambos os casos, as duas em~
presas estiverem ligadas,_ nas suas relações comerciaiS _q_U
financeiras, por condições aceitãs Oulnipostã:s quC Gifiram das que seriam estabelecidas entre empresas independentes, os lucros que, sem essas condições, teriam
sido obtidos por uma das empresas, mas não o foram
por causa dessas condições, podem ser incluídos nos lucros dessa empresa e tributados como tais.
ARTIGO X
Dividendos
I. os dividendos pagos·por ilmá sociedade residente
de um Estado Contratante a um residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. --Todavia, esses dividendos podem ser tributados
no Estado Contratante onde reside a sociedade que os
paga e de acordo com a legislação desse Es~do, mas se a
pessoa que· os receber for uma so.ciedade que seja o beneficiário efetivo dos dividendos e que detenha uma participação de pelo menos 10 por cento na sociedade pagadora dos dividendos, o imposto assim estabelecido não
poderá exceder 15 por cento do montante bruto dos dividendos.
Este parágrafo não afetará i tributaçã9 da sociedaçle
com referência aos lucros que deram origem_aosdividendos pagos.
l~ O disposto nOs parágrafos 1 e 2 nij9 se aplica se 9
beneficiário- dos dividendos, resideotç_ de u~ ~~~d;!?
Contratante, tiver, tto outro Estado Co!)tratante de que é
residente a sociedade que_pag? os dividendos, um estab~
lecimento permanente a que estiver efetivamen_te ligada_ a
participação geradora dos t;fivid~ndqs. Neste caso;
aplicar-se-á o disposto no artigo Vlf.
4. O termO "dividendos", usado no presente artigo,
9esigna os rendimentos provenientes de ações, ações ou

Juros

Os jUros provenientes de um Estado Contratante e
pagos a um residente do outro Estado Contratante são
tributáveis nbsse outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de que provem e de acordo c_om a legis-lação desse Estado, mas se a pessoa que os receber for
uma sociedade Que seja o beneficiário efetivo dos juros, o
imposto assim estabelecido não poderá exceder:
a) 10 por cento do.montante bruto _dos juros provenientes do Brasil e pagos a um residente do Canadá em
razão de um empréstimo garantido ou segurado por um
período mínimO -de 7 "anos pela "Export Development
Corporation of Canada";
b) 15 por cento em todos os demais casos.
J. Não obstante o disposto no parágrafo 2, os juros
provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Go- ·
vemo ·do outro Estado Contratante a uma sua subdivisão política ou qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade exclusiva desse Gover~
no ou subdivisão política, são isentos de imposto no pri~
meiro Estado Contratante.
4. O termo '""juros", usado no presente artigo, designa os rendimentos de créditos de qualquer natureza, acompanhados ou não de garantia hipotecária ou de clausula de participação nos lucros do devedor e, em espe~
cial, os rendimentos de títulos da dívida pública, de títulos ou debêntures~ inClusive os ágios e prêmios relacionados com tais títulos da dívida pública, títulos ou_debên;_~tlires, vem cOmo os rendimentos que pela legislação tributária do Estado de _que pr~venham sejam a~emelha
dos aos rendimentos de importâncias emprestadas. To. da via, o termo ..juros" não abrange os rendimentos tratados no artigo X, tais como os rendimentos âe crêditos
que correspondam a uma participação nos lucros do de_vedor.
·--5- O disposto nos parágrafos I e 2 não se aplica se o
hcneficiáríoodos juros, residente de um Estado Contra~
iuntc, Íiver, no outro Estado Contratante de que prove~
nham os juros, um estabelecimento permanente ao qual
se ligue ~fetivamente o crêdit_o ge~Uor dos juros. Neste
êaso. aplicar~se-ã o disposto no artigo_ VII.
I.
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6. A limitação estabelecida no parágrafo 2 não se á~
plica aos j1,1ros provenientes de um Estado Contratante e
pagos a um estabelecimento permanente de uma empresa do _outro Estado Contratante situado em um terceiro
Estado.
7. Os juros serão considerados provenientes de um
Estado Contratante quando o devedqr for esse próprio
Estado. uma sua subdivisãõ política, uma autoridade local ou um residente desse Estado. No entanto, quando o
devedor dos juros, residente _ou não de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um estabelecimentO permanente pelo qual haja sido contraída a obrigação _que dâ' orige~ aos juros, tais juros serão considerados provenientes do Estado Contratante em que o estab_elecimento permanente estíver situado.
8.-· Se,_ em COflSequênc_ia _de .::elações especiãiS- existénte.féntre o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos juroS pagos, tendo em conta o crédito pelo qual são pagos, exceder àquele que seria acorda- .
do entre .o devedor e o credor na ausência de tais relações, as disposiÇões deste artigo se aplicam apenas a
este último montante. Neste caso, a parte excedente dos
pagamentos será tributável conforme a legislação de
cada Estado Contratante e tendo em conta as outras disposições da presente Convenção.
ARTIGO XU
Royaltie.!J
- I. Os royalties provenientes_ de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses royalties podem ser tributados no
Estado Contratante de que provêm e de acordo com aJogislaç-do desse Estado, mas se a pessoa que os receber for
uma sociedade que seja o beneficiário éfetivo dos royaJ..
ties, o imposto assim estabelecido não poderã exceder:
a)l 25 por cento do montante bruto dos royalties
provenientes do uso ou da _concessão do uso de marcas
de indústrias ou de_ cOmércio;
...b) 15 por cento em_ todos os demais casos.
3. O termo "royalties", usado no presente artigo,
designa as remunerações de,:: qualquer natureza pagas
pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor
sobre uma obra literária, artís_tica ou cieQtífica (incltJsive
os fihl)es cineynatográficos, filmes ou fitas de gravação
de_programas de televisão ou radiodifusão), qualquer
patente, marcas de indústrfa ou de comércio, desenho ou
modelo, plano, fórmula ou processo secreto, bem como
pelo uso ou pel~ _cgncess~9 _do uso d~ l,lm __c;quipamento
industrial, éomercia! ou científico e por informações correspon-dentes à experiênci~-~~quirida no setor industrial,
comercial ou científico.
4. _ Os royalties serão considCrã:doS Proveiiíentes de
unl- Estado Contratante quando o devedor for o próprio
Estado, uma sua subdivisão política, uma autoridade lo·
caJ ou um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor dos royalties, seja ou n~~ re~idente de um Estado
Contratante, fív~r rtJJm-,Estado Contratante um estabeJeciffiento perinanente em relação com o __qual hajá sido
contraída a obrigação de pagar os royalties e caiba a esse
estahelecimentt;> permanente o pagamento desses royal~
ties, .serão eJ~s consic;ieradç~_ provenientes do Estado
Contratante em que o estabelecimento permanente estiver situado.
5. As disposições doS parágrafos I e 2 não se aplicam
,quando o beneficiàriõ- dos ro:falties residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado COntratante de
que provenham os_ royalties, um estabelecimento perma·
nente ao qual estão ligados efetivamente o direito ou o
bem que deu origem aos-royalties. Neste caso, aplicar-se~
á o disposto no artigo_ VII.
6. Se, em conseqUência de relações especiais existentes entre o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos royalties pagos, tendo em conta o
uso, direito ou infói'irlaÇão Pelo qual são pagos, exceder
àquele que seria acordado entre o devedor e o credor na
ausência de tais relações, as disposiç9es deste artigo se aplicam apçnas a este último montante. Neste caso, a parte__ex~d_ente dos pagamentos serã tributável conforme a
IC"giSlação de cada Estado Contratante e tendo em conta
as outras disposições da pÍ'esente Convenção.
7. A limitação da alíquota do impOsto pPevista no
parágrafo 2 b ·do presente artigo não se aplicará aos
royalties pagos antes ·do término do quarto ano calen-
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dãrio seguinte· ao ano calendâriO em que a prese~te-Con~
venção entrar em vigor, quando tais rnyalties forem pa~
gos a um residente de um Estado Contratante que dete~
nha, direta ou indiretamente, pelo meÍ'los 50 por cento
do capital votante da sociedade que paga os royalties.
ARTIGO Xlll
Ganhos provenientes da alienaçio de bens

1. Os ganhos provenientes da-alienacào de navios e
aeronaves utilizados no tráfego internacional e- de bens
mobiliários pertinentes à explo_~ação de taiS naviõS e aeronaves só são tributãvefs ~o Est_a~o C~nt~àtantç ~m _que
estiver situada a sede da direção efetiva da emPreSâ.- -2. OS .ganhos provenientes da_ alienação dC quaisquer
bens ou direitos ·diferentes ~os mincionãdos no parágrafo -I são tributáveis em ambo_s os Estados Contratantes.
ARTIGO XIV
Profissões independentes
l. Os rendimentos que um rC?s_ic:f~Jlte de_ UJll Est~d~
Contratante obtenha pelo exercíCiOáe Urilã profiSsão 1iberal ou de outras ati vidades independentes d·e caráter análogo só são tributáveis neSse Estado, a não sér que O
pagamento desses serviços e atiVidades caiba a um estabelecimento permanente sitt,r.adO no outro Estado Contratante ou a uma sociedade aí residente. Neste caso, os
rendimentos são tributáveis riesSe outro Estado.
2. A expressão .. profissão liberal" abrange, em especial, as atividades independentes de caráter científiCo;
técnico, literário, artíStico, ·educativo e pedtigógico, bem
como as atividades independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas e contadores.

ARTIGO XV
Profissões dependentes

1. Com ·ressalva das disposiçtõeS_ -~_os Artigos ~VI,
XVIII, XIX e XX, os saláríos,Oidenados e outras remunerações S'iilliiares que um residente de um Estado Contratante r~~?er em razão d~ um emprego serão tributáveis somente iiesse Estiido, a não ser que o emprego seja
exerddQ no outro Estado Contralan-te. Se õ- emprego for
aí exercido, as_ remu~erações correspondentes são tributáveis i:tesse outro Estado.
2. _ Não obstante as disposições. do parágrafo l, as remuneraçõeS que um residerite de um Estado Contratante
receber em função de um emprego_ exercido no outro Es-tado Con-tiatante só são_ tributáveis- Uo primeiro -EStado
se:
a) o beneficiário permanecer no Outro Estado durante
um período ou períodos que não excedam, no total, 183
dias do áno fiscal considerado;
b) as remunerações forem pagas por um empregador
ou em nome de um empregador que não seja residente
do outro Estado; e
c) o encargo das remunerações não couber a um estabelecimento permanente ou a uma instalação fixa que o
empregador tenha no outro Estado.
3. Não obstante as disposições preC-ed6nt6s deste artigo, as remunerações relativas a um emprego exercido a
bordo de um navio· ou de uma aeronave explorados no
tráfego interriacional são tributáveiS iiO Estado Contratante em que estiver sitUada a sede da direção efetiva da
empresa.
'
ARTIGO XVI
Remuneraçio de d1reção
As remunerações de direção e outras remunerações similares que um residente de um Estado Contratante recebe na qualidade de membro do Conselho de Adminis-tração ou de um conselho semelhante de uma sociedade
residente do outro Estado Contratante são tributáveis
nesse outro Estado.

CUlo oU Um- dés_portísta são atribuídos a uma outrã pessoa que não o próprio artista ou desportista, esses rendimentos podem, não obstante as disposições dos artigos
VII, XIV eX V, ser -tributados no Estado Contratante em
que as atividades do artis-ta ou do desportista são exercidas.
3. O disposto nos parágrafos l e 2 não se aplica aos
rendimentos recebidos por uma organização sem fins lucraHVos Que tenha sua sit!lação atestada pela autoridade
competente do Estado Con~ratante de que ê: resident~
. ,. ARTIGO XVIII
PensõeS anuidades

e

1. As pensões, anuidades e pensões alimentícias provenientes de um Estado Contratante e _pagas a_ ~m residente do _outr_Q_ !;&li\--ºº__Ç_pntratante só_ __são tri.butáveis
nesse outro Estado.
2. Não obstante o disposto no parágrafo l, o montante de uma _pensão, anuidacle ou pensão alimentícia
que exceder quatro mil dólares canadenses ($4,000) em
um ano calendário pode ser também "tributado no Esta_d_Q Contratante de, que provém-- a pensão, anuidade ou
pensão alimentíCi"ã. As autOriaadeS éo~petenteis dosEstados Contratantes podem, se necessário, concordar em
modificar o montante acima referidO, como resultado da
evolução monetária ou econômica~
3. No pr~sente artigo:
a) o termo ..pens~o" designa pag~mentos efetuadõs
depois da aposentadoria em consideração de emprego
anterior ou a título de compensação por danos sofridos
em conseqilência de emprego anterior;
·-b)-·OtérffiO-'"anui(lãcie" designa~-~; quanÜa.dete~~i~
nada, paga periodicamente em prazos determinados durante a vida ou durante um período de tempo determinado ou determinável, em dec_orrência--de um compro·
misSo de efetuar Os pagamentos ·como retríbuição de um
pleno e adequado contravalor em dinheiro ou avaliável
em dil_1heiro (que não seja por serviçosprestados).
4. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2:
a)·açpensões da Pr~vidência SociaJ provenientes de
um ~stado Ç'ontratante e pagas a um residente de outro
EStad-o -contratante só são tributáveis no primeirO Estado Con_tratante. Todavia,_tais pensõ_e_s só São tributáVeis
no outrO Estado Contratanté Se o benerici~io for um
nacional e ·um r~_jg_e_nte desst;;__ouJt_Q Es.tado;_
b) as pensões
VeteranOS--de guerra provenientes do
Çariãdá a pagas a um residente do B_rasil são isentas no
iinposto brasileiro.

ae

ARTIGO XIX
Pagamentos governamentais

-J ._ As remunerações, à eXC~O das Pensões, pagãs
por um Estado Contratante, uma sua subdivisão polftica ou autoridade 1o~l a uma pessoa física em conSeqUência de serviço_$ prestados a esse Estado, subdivis~o
politica ou. autt?ridade local sQ são tril:!utáveis nesse Es-tado.
Todavia, tais remunerações s6 são tributáveis no-Estado Contratante _de_ que o beneficiário é rçsiOente se os
serViços forem prestados nesse Estado c se o beneficiário:
---a) for um nacional desse Estado, ou
b) não tenha se tornado um residente desse Estado
unicamente Co'm a finalidade de prestar serviços.
·2. -0 disposto no parágrafo I não se aplica às remunerações pagas em conseqUência de serViços prestados
no âmbito ~ uma atividade comercial ou industrial
exercida por um dos Estados Contratantes, uma sua
subdivisão política Ou autorid~de Ioe<tl.

ARTIGO: XVII
Artistas e desportistas

ARTIGO XX
Estudantes

Não obstante as dispoSições dos artigos XIV e
os rendimentos obtidos pelos profissionais de espetáculo, tais cOmo artist_as de_ t~tro, de cinem~, de rádio
ou de televisão_e_músicos, belfl_~O~C? pejoS" despOrtistas,
do exercício. nesse qualídade, de sUas- atividades pessoais, são tiibutáveis no Estado Contratante em que essas atividades forem exercidas.
2. Qua-ndo os rendimentos de atividades pessoais exercidas, nessa qualidade, por um profissional de espetá-

Os -pagamentos que um estudarlte, aprendiz ou estagiáriO que é, ou fcii imediatamente antes de visitar um
dos Estados Contratantes, um residente de outro Estado
Contratante e que~permailece no Primeiro Estad-o Contratante com o único fim de estudar ou realizar treinamento, receber para cobrir suas despesas de manutenção, educaçãQ ou treinawento, não serão tributados
ness.e primeiro Estado, desdé que esses pagamentos provenham de fontes situadas fora desse Estado.

l.
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ARTIGO XXI
Rendimentos não expressamente mencionados
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante provenientes do outro Estado Contratante e
não tratados nos artigos precedentes da presente Con·
vençào são tributáveis nesse outro Estado.

Métodos

ARTIGO XXII
eliminar ~ dupla tributaçio

p:i.ra

1.. Quando um fesident_e do Brasil receber rendimentos que, de acordo com as disposiçõ_es da presente Convenção, sejam tributáveis no Canadâ, o Brasil permitirá
que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos dessa pessoa um montante -igual ao Imposto
sobre a Renda para no Canadá. Todavia, o montante
deduzido não poderá exceder a fração do Imposto sobre
a Renda, cal_culado antes da dedução, correspondente
aos rendimentos tributáveis nO Canadá.
2.- -A não ser q_ue sejam aplicáveiS ·as disposições dos
parágrafos 4 e-5, quandO um residente do Canadá receber rendimentos que, de acordo .com as disposições da
presente Convenção, sejam tributáveis no Brasil, o Canadá permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar
sobre Os rendimentos dessa pessoa, um montante igual
ao Imposto sobre a Renda pago rto Brasil, incluindo o
Imposto de Renâa das sociedades e qualquer outro impo..sto in,cidente sobre a renda. Todavia, o montante deduzido não-poderá exceder a fração do Imposto sobre a
Renda, calculado antes da dedução, correspondente aos
rendimentos tributáveis no Brasil.
3, Para a dedução indicada no parágrafo 2, o impos-to brasileiro será Sempre conSideràdo como tendo sido
pago à alíquota de 25 por cento do montante bruto dos
lucros aos quais se aplica o parágrafo 5 b do artigo X e à
alfquota de 20 por cento do montante bruto do rendimento pago no Brasil no caso dos juros aos_ q·uais se
aplica o parágrafo 2 do artigo XI e dos royalti_esaos
quais se aplica à parágrafo 2 b do artigo XII.
4. Os dividendos recebidos por uma sociedade residente do ca:nadá de uma sociedade residente do Brasil
serão isentos de imposto no Canadá se a sociedri.de que
receber os dividendos detiver uma participação de pelo
menos 10 por cento na sociedade pagadora dos dividenôos e Se os lucros q_ue deram origem aos dividendos forem provenientes do exercício de uma atividade empresarial no Brasil ou em um país com o qual o Canadá te~ha conclu_ído um~ c:onv~n~o d_e d_upla tributação; para
õs fins -da presente disposição, qualquer rendimento
proveniente de fonte situada em um país que não oCana~~ e que sçja pertinente ou relacionado com o exerciciO de uma atividade empresarial ern outro pafs que não
o Canadá, será considerado como lucro proveniente do

exercício de uma atividade_ empresarial.

S.. Quando uma sociedade residente no Canadá rece-·
_ ber outros dividendo_~ que não os mencionados no parágr~fo _4 de uma socieda~c;;-~id~q~e no Brasil na qual detiver uma p_articipação
pelo menos lO por cento, e esses dividendos sejam__ tdbutáveis no Brasil, de acordo
_com·a presente Coii.vcnção, o C_aJ1a9ã permitirá que seja
deduzido do imposto que cobrar sobre os rendirilentos
dessa sociedade um montante igual ao Imposto sobre a
Renda pago no Brasil e permitirá que seja deduzido o
imposto brasileiro de_ sociedades incidente sobre os lucros que deram origem aos dividendos; _todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do Imposto
sobre a Renda, calculado antes da dedução, correspondente aos dividendOs tributáveis no Brasil.
Para- a dedUção mencionada neste parágrafo, o impostõ brã.sileiro sobre dividendos será sempre considerado como tendo sido para à alíquota de 25 por cento do
montante bruto dos dividendos.
6. O valor ~as ações_ emitidas _por um~ sociedade
anônima de um Estado Contratante cujo capital pertencer ou for controlado, total ou parcialmente, direta ou
indiretamente, por um ou mais residentes do outro Estado Contratante, não estará stijeiro a Imposto de Renda
neste último Estado.
7. O disposto nos parágrafos 2 e 3 aplica-se na determinação dos lucros de um estabelecimento permenente
situado no Canadá de um banco que seja um residente
do Brasil.

ae
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ARTIGO XXUI
Nio-discriminação

I. Os nacionaís de um Estado Contratante não ficarão sujeitOs nO outro E:stado-Contratante a nenhuma: Úi-butação ou obrigação correspondente, diferc;nte ou maiS
onerosa do que aquelas a que estiverem ou pt:Jd~em es.~
tar sujeitos os nacionais desse outro Esiadó. que se encontrem na mesma situação.
2. A tributação de um estabelecimento permanente
que uma empresa de um Estado Contratante possuir no
outro Estad.o Contratante não será menos favorável nesse outro Estado do que a das empresas desse outro Estado Contratante que exerçam a mesma atividade.
Esta disposição não poderá ser interpretada no sentido de obrigar um Estado Contratante a concc;der às pessoas residentes do outro Estado Contratante as de~
duções pessoais, os abatimentos e redUções de impostos
em função de estado civil ou encargos familiares concedidos aos seus próprios residentes.
3. As empresas de um Estado Contratante cujo·ca.Pi~
tal pertencer ou for controlado, total o_u parcialmente,
direta ou indiretamente~ por um ou mais residentes do
outro Estado Contratante, não ficarão sujeitas; il.o -pri~
meiro Estado, a nenhuma tributação ou obrigação correspondente diversa ou mais onerosa do que aqUCb,~a,
que estiverem ou puderem estar sujeitas <is outraS: em..."
presas da mesma natureza desse primeiro Estado,,ctijo
capital pertencer ou for controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou mais residen~
tes de um terceiro Estado.
4. No presente Artigo, o termo_ ''tributação" desig~
na os impostos que são objeto da presente Convenção.
ARTIGO XXIV
Procedimento amigável

1. Quando um residente de um Estado Contratante
considerar que as medidas tomadas por um ou ariibos os
Estados Contratantes conduzem ou poderão conduzir,
em relação a si, a uma tributação em desacordo com a
presente Convenção, poderá., independentemente dos
recursos previstos pelas legislações nacionais desses Estado, submeter o seu caso à apreciação da autoridade
competente do Estado Contratante de que é residente.
2. Essa autoridade COmpetente, se a reclãniação se
lhe afigurar justificada e não estiver em condições de lhe
dar uma solução satisfatória, esforçar-se-á por resolver
a questão através de acordo amigável com a autoridade
competente do outro Estado Contratante, a fim de evitar uma tributação não conforme com a Convenção.
3. As autoridades competentes dos Estados Contra~
tantes esforçar-se~ão por resolver, através de acordo
amigável, as dificUldades ou as dúvidas que surgirem da
interpretação ou da aplicaçã'o d3. ConVenção: 4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão consultar~se mutuamente com vistas à
eliminar a dupla tributação nos casos não previstos na
Convenção.
5. As autoridades competentes dos Estados Contra~
tantes poderão comunicar~se diretamente a fim de chegarem a um acordo nos tennos indicados nos parágrafos
anteriores. As autoridades competentes dos Estados
Contratantes poderão também estabelecer, de comum
acordo, os métodos de aplicação da presente Convenção.
ARTIGO XXV

Troca de inforDUições
I. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as informações nécessárias para
aplicar as disposições da-presente Co_nvenção e das leis
internas dos Estados Contratantes relativas aos impostos que são objeto da presente Conyenção, na medida
em que a tributação nelas prevista for conforme com !I
presente Conven~ão. Todas as informações assim trocadas serão consideradas· secretas e s6 poderão ser corou~
nicadas às pessoas ou autoridades encarregadas do
lançamento ou da cobra!lça dos impostos vi:sados pela
Convenção.
2.--0 disposto no parãgrafo nilo poderâ, em caso algum, ser interpretado no sentido de impor a um dos Es. !adÇ)s Contratantes a obrigação:
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a) de tom3r medidas administrativas contrárias à sua
legislação ou à sua prática administrativa ou às do outro
Esta9,o Contratante;
b) de fornecer informações que não poderiam ser obtidas com base na sua legislação'-óu nO âmbito de sua
prática administrativa norffial ou dâs' do outro Estado
Contratante;
·
c) de fornecer informações reveladoras -de segredos
comerciais, iildustrfaís, pfofiSsioriaís ou de"J:>foCisSos comerciais ou industriais, Olf de informações cuja cõmrinicação seja contrária à ordem pública.

deyidamente autorizados, convi~ram nas seguintes dis~
posiÇões que constituem parte integrante da presente
Co_nvenção.
I. Com réferêncla ao artigo III, par,grafo 1 d
Fica entendido que, no Canadá, o termo pessoa também inclui uma sociedade de pessoas (partuershfp ), um
espólio (esta te) e um trust.

2. COm_ referência ao artigo III, parl(grafo I f
Fica entendido que, na língua francesa, o teft!lo socleté também designa uma corporatlon com a significação
que lhe é atribufda pela lei canadense.

ARTIGO XXVI
Funcionários diplomáticos e consulares

3. Com referência ao artigo VI, par,gs:afo_ J
Fica et_!tendido_que,-no.ca-so do Canadá, as disposições do-artigO 1 parágrafo t, também se aplicam aos
lucros da alienaçãO de bens imobiliários não tributados
no Canadá comO--ganhOs de capital.

vr

I. N adã-Oa -pr~seriti CoiivCriÇão p~ejudica~á ~~ pfi~
vilêgios fiscais de- que se beneficiem os ft.incionâiios diplomáticos Ou -consulilres em virtude de regras gerais do
direito_ internacional ou de disposições de acordos esPeciais.
..... -2. A prese-nte Convenção n'àÕ se ãpiica aos Organis~
, mo_s intem~_~i~nais, aos sel:ls órgãos e aos seus fundO~
· nâfios, nem às pessoãs -quC, sendo membros de uma mis~
são diplomática, consular ou permanente de um terceiro
Estado, estejam presentes em um Estado Contratante e
nã~ S~jam. consi_deradas residentes de nenhu~ dqs .Esta~
dos ContraiãnfeS-110 que concerne aÓ$ imPoS'tOs sobre à
renda.

ARTIGO XXVII
Entrada em vigor
I. ~yres~n~e Convenção ser_á ratificada e os instrU.m"ent_Os -de r-ªtj_fiCaçàQ~Se_rãÕ_ trOcados Cm Ottawa.
2. A Convênção entrará em vigor ·na data da troca
dos instrulnentos de ratificação e as suas disposições serão aplicadas pela _primeira vez:
a) no que concerne aos impostos retidos na fonte, às
import;1ncias pagas ou remetidas no ou depois do. pri.meiro dia de janeiro do ano calendário imediatamênte
seguinte àquele em que a Convenção entrar em vigor;
b) no que concerne aos outros impostos de que trata
a presente Convenção, ao periodo~base que co~ece no
ou depois do primeiro dia de janeirp do_ ano calen<!ário
imediatamente seguinte àquele em que a Convenção entrar em vigor.

ARTIGO XXVIll
Denúncia
l. Qualquer dos_ Estados Contratantes pode denun~
ciar a presente Convenção depois de decorrido um
período de três anos a contar da data de sua entrada em
vigor, mediante um aviso escrito de denúncia entregue
ao outro· Estado Contratante atrav~s dos canais--diplo~
mãticos, desde que tal aviso seja dado no ou antes do dia
30 de junho de qualquer ano calendário.
- __2_ _Nesse caso, a presente Convenção serâ aplicada
- pela última vez.:
a) no que concerne aos impostos retidos na fonte. às
importâncias pagas ou remetidas antes da expiração do
ano calendário em que o aviso de denúnçia tenha sido
dado;
b) no que concern~ aos _outros impostos de que trata
a presente ConvençãO, às importâncias recebidas duran-_
te o perfodo-baSe que comece no ano calendário em que
o aviso de denúncia tenha sido dado.
Em testemu.nho do que, os abaixo assinados, para isso
devidamente autorizados, assinaram a presente Con~
venção.
·
Feito em duplicata, em Brasília, no dia 4-dCjurÍho de
1984, nasHnguas portuguesa, inglesa e francesa, sendo
os três textos igualmente autênticos.
Pelo G_o_yerno da República Federativa do Brasil Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo GovernO -dO Cariiidá: Áatboy P. Ytoà.

4. Com referência ao artigo VII
Fica entendido que quando uma empresa de um Esta~
do Contratante tiver exercido atividade no outro Estado
Contratante atravês- de um estabelecimento permanente
aí situado, os lucros da empresa que forem atribufveis a
esse estabelecimento permanente e que forem recebidos
pela empresa após ter deixado de exercer as atividades
na forma acima mencionada podem ser tributados nesse
outro Estado, de acordo com os princípios estabelecidos
no artigo VII.

5-. Com referência ao artigo VII, plU'ágrafo 3
.
Fica entendido que as disposições deste parágrafo
aplicam-se quer seja nos casos em que as despesas nele
---=- mencionadas forem realizadas no Estado em que o estabelecimento permanente estiver situado, quer seja em
qualquer outro lugar.
6. Cont referência ao artigo X, parágrafo 4
Fica entendido que, no- caso do Brasil, o termQ. "divi~
dendos" também inclui qualquer distribuição relativa a
certificados de um fundo de investimento residente do
Brasil.
7. Com referência ao artigo XI
Fica entendido que as comissõeS provenientes doBra~
si! e pagas a l,lma sociedade canadense em conexão com
serviços prestados relativos a empréstimos e· financia~
mentos são consideradas CQmo juros e sujeitas às disposições do parágrafo 2 do artigo XI.
-

8. Com feferência ao artigo XII, parágrafo 3
Fica entendido -qué a expre.ssã.Q, "por informações cor·
respondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico" mencionada no parAgrafo
3 do artigo XII inclui os rendimentos prave_nic;ntes da
· prestação de assistência técnica e se-rviços técnicos.

9. Com feferêncla ao artigo XIV··
l Fica. entendido que a~ di~posições do artigo XIV
· apHcam~se mesmo se- as ativid.áa~ forem exercidas por
--uma sociedade de pessoas qu: bma sociedade civil.
IO. Com referêQcia aô ..=ti~ tyi
Fica entendido que, JJo casa. ""O Brasil, a expressão
"conselho semelhanten· lnC:.lui o' conselho fiscal.
ll. Fica entendidO 9u~. a dedução a ser concedida
pelo Canadá, de acordo•çóm àS disposições do parágrafo 5 do artigo XXII, em,.rela~o ao imposto brasileiro de
sociedades pago sobre fl_S 111tros· que deram origem aos
dividendos pagos, serâ1det~rminada de acordo com as
disposiçõeS da Lei do Imposto de Renda canadense en·
tão em vigor, desde Qtie .Cm nenhum caso os dividendos
aos-quais se apJic3 o patágrafo 5 do artigo XXII tenham
um tratamento fiscal· no Canadá menos favorável do
que aquele concedido,pela ser;ão 113 da Lei do Imposto
de Renda canã.dense,.em vigor .na- data da assinatura da
presenl$:: ConveJtçlo;

.z:

12. Com referêado oo artigo XXIII, porj!!f"fO
Fi"ca en~nd~do._que -as: disposições do parágrafo 5 d~
X não sã~ -~nflitantes com as disposições do p..,_
râgrafo 2 do artigo XXIII.
a~igo

PRÓTOCOLO
NO mCttnentO da assinatura da Converição ~iii-a evitar
a dupla tributação em matéria de impostos sobre a ren~
da entre_o Governo da República Federativa do Brasil~
-_ o Gõverno do Canadá, os abaixo assinados, para isso

13. Com reforêndo ao artigo XXIII, parisraf:o l
Fica entendido que as disposições do parágrafo 5 do
artigo X não são oo!)flitantes com as disposições do pa·
rágrafo 2 do artigo

xxrn.
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ae paíseS localizados na Amêríca Latina, não constituirã, para os fins previstos nas disposições do parãgrafo 3
do artigo XXIII, uma discriminação contra uma empresa brasileira que pertencer ou for controlada, nas mesmas co"rl.dições acima mencionadas, por um residente do
Cãhadã.
14. Fica entendido que as disposições da presente
Convenção não podem de maneira alguma ser interpretadaS-âeTorma a résúiii.gir qualquer exclusão, isenção,
dedução, crédito ou outro desconto concedidQ QU a cooceder: _
a) pela legislação de um dos Estados Contratantes na
determinação do imposto cobrado por esse Estado Contratante; ou
b) por qualquer outro acordo celebrado por um Estado Contratante.
J5. Fíca entendido que para a d._eterminação do imposto de renda a ser pago p~r um ri:sid(nte de um Estado,. Contratante- em relação aos re;n4i""ehtos recebidos
dolOutro Estado Contrãtante, o ptimejro Estado em nenhuma hipótese poderá consideràr essç rendimento
como superior ao montante bruto do ·fendimento pago
no ouúo-ESiadô'-Cõ-ittratante. -16. Não obstante as disposições do parágrafo 6 do
artigo X e do parágrafo 15 do presente Protocolo, quando um residente do Canadâ controlar, direta ou indiretãTnerlte,-sozinho ou em conjunto com membros de um
gqmo inter-relacionado ou em conjunto com não mais

do que quatro outros residentes do Canadá, uma sociedade residente do Brasil e na qual ele detenha uma participação de no mfnimo I OpOr cento, esse residente poderá esfar sUjeito -á 'ímpost() no Canadá sobre a sua parte
do total dos rendímentos líquidos da sociedade, para
qualq_uer_ per~odo-base, provenie~tes de bens e de_ uma
ativida_d~_quê não sejã uma atividade empresarial, bem
como sobre os &anhos líquidos tributáveiS de capital da
sociedade, para qualquer período-base, provenientes da
_alknaçãO de.bens que não sejam bens utilizados para os
_finS de uma atiVidade empresarial; para os fins da presente disposição, --qirãlquer rendimento proveniente de
forite situ-aaa em um Pafs que não seja o Canadá e quC
seja pertinente ciu relacion'a'do com o exercício de uma
atiVidade ~em-pTeia:ii.àl em UJJ;f p_aís que .não. o Canadá, será conSiderado comó :rendhn~litO proveniente de uma
atíVídade empresariãl.

13. Com referência ao artigo XXIII, parágrafo 3
Fica entendido que:
a) as disposiçõeS da legislação brasileira que não permitem que os royalties como definidos no parágrafo 3
do artigo XII, pagos ·por uma_ sociedade residente do
Brasil a um residente do Cana_dâ que possua no mínimo
50 por cento do capital com direito a voto-_dessa sociedade, sejam dediltíveis _fio momento de se determinar o
rendimento tributável da sociedade residente; do Brasil, ,
não são conflitantes com as disposições do parágrafo 3
do artigo XXITI da presente COnvenção;
b) na eventualidade de o Brasil, após a assinatur~ da
presente convenÇão, permitir- q-ue- os royãltles pagos por
uma empresa residente:do Brasil a uma empresa residemte de um terceiro Estado, não localizado na Amêrica Latina, e que possua no mín-iiriO- 50 Por cento do capital da
empresa residente do Brasil, sejam dedutíveis para efeito
da determinação dos_rendimen_tos t_ributãveis dessa empresa, uma dedução igual serã automaticâmente aplicãvel, em condições similares, a uma empresa residente do
Brasil que pague royalties a uma emprésa residente do
Canadã;
c) um tratamento fiscal mais favorável concedido
pelo Brasil após a data da assinatura da presente Convenção,-em virtude de uma Convenção inteinacional, a_
empresas cujo capital pertencer ou for controlado, total
ou parcialmente, direta ou indiretamente, por residentes

Em testemunho do que, os abaixo assinados, para isso
~devidamente autorizãdo_.s, _assinaram o presente Proto~olo

Feito em duplicata, ·em Brasflía, no dia 4 de junho de
1984, nas Hnguas portuguesa, ingies_a,_ e francesa, senrl:o
os três textos igualmente ~utênticos.
Pelo Governo da República Fedeiativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
P~lo Gover':lo do Ciii18.dã: Anthony P. Yton.
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'-~exíStê'ri<:l'a..cte quoiuin.;fl!J.rl. al:Jl:~ufa da~~ão.

Do Sr. Nivaldo Machado, pronunciados nas ses.sões de 6 e 7-11-85.
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6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSõJ>S PERMANENTES

Ata da

7~

:Reunião, em 12 de novembro de l98S

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura

Presidência do Sr. Nivalt!o Machado
ÀS 14 I!ORAS E 30 MLNVTO$, ACI!AM-SE. PRESENTES OS SRS. SENADORES:
, .
Eunice Michiles - Gaivão Modesto - G~riel Hermes- Alexandre Costa - jÕão Lobo -:- (À;ar CalsJosé_ Lins - Marcondes Q!J.çlc;_l_ha -:- ~ivaldo_ Ma.ch.ado
- Guilherme Palmeira - Lourival Baptista - Loman~
to Júnior- Benedito Ferreira- Mauro B;orges- Alcides Saldanha - OctáVio Cardo~so ..

O SR. PRES!Dil:NTE (Nivaldo Maohado)- A lis)a
de presença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Entretanto. não há. em plenãrio o quorum regimental
para a abertura da sessão.
Nestas condições, vou encerTãf-a.-pfe5enTC reUOiãO,
designando para a sessão ordinâria de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

. "PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 201, DE 1985- COMPLEMENTAR
(Em ~eiiffie dé uriência - art. _371, c,
do ~çgim~to Interno}
... Votaçã·o~-em turno "único, do Projeto de Lei do S~a-_
do n" 201, de 198_5- Complernentar,de autoria do Se·
·nadar Benedito Feireira e outros Senhores Senadores,
que cria o Estado do Tocantins e dá outras providências. tendo,

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 707 e 709, de
1985, das COmis_sões~ -~de COnstituição e Justiça, de Senlço Público CiyU e
de Finanças; lendo, aind~. pareceres oraís, sobre a
Emenda n'? 1, de Plenário, das C_ornissOe~: _

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e fui-idicidade e, no mêrito, favorável, e
- de Seniço Público Ovii e de Finanças, contrârios.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 3, de 1981 (n'>" 1.889/76, na Casa de origem), alterando a redação dos arts. 7'~, 9"? e 10 da Lei nt 6.223, de
14 de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização fi.
nanceira e orçamentária da União, pelo Co"ngresso Nacional, e dâ _ou~ras proVidências, tendo

.PARECEREs FAVORÁVEIS, sob nos 204 e 20S,.de
1983. das ComiSsões:
- de Finanças, e
- de MunicíPIOs.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara~ 13, de 1981 (n"' 78/79, na Casa de origem). introduzindo modificaÇÕes na Lei n' 605, de 5 d~ janeiro· de

Novembro de 1985

194~spõe sobre o

repouso se~anaJ relp'ijnerado e

o pagamento de salário nos dias feriaM ct'Yioi-'.e feligiosos, tendo
-; PARECERES, sob n'>'s 514 a 516, ~-f9~,.Ja.sComis
,s{Jes:
." -de Legislação Social, fav&ável, com voto ven~ido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes;
-de-. Finanças, declarando que a matéria foge à ,sua
competência fegimental e solicitando que sobre ela seja
ouvida ã Comíssão de Economia; e

11

Lei Orgânica da .Prevjdência Social,
Comis~

·

-de Legislação Social, 1"' pronunciamento: fávorável;
-29 pronunciamento: mantendo seu parecer an--~t':·
-de Constituição e Justiça, favorável; e .
-de FinançaS, con(ráfl6·,~ com voto vencidO dos Sénadares Severo Gomes e Pedro Simon.
Votação; em turno único, ·do Projeto de Lei da Câmã.~
ra n"'9, de 1982 (n9 3.048/80, na Casa de origem}, que faculta ao segurado a retificação do enquadramento cor~
respondente a seu tempo de filiação à Previdência So'cial, tendo
PAREÇERES, sob n9s 376-C-377, de 1984, das Com-issões:
-de Legislação "Social, favorãvC:l, com Emenda que

apresenta de n"' 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"' 10, de 1982 (n9 4.608/81, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade d~.Missões, -com sede_em-Santo_Ângelo _ ..
RS, tendo
- PARECER FAVORÁVEL, sob n• 212, de 1982, da
Comissão
- de Educação e ailtura.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9·Ss, de 1982 (n"' 2.631/80, na Casa de origem),
acrescentando parâgrafo ao art. 27 da Lei n9 3.274, de 2
de outubro de 1957, que disciplina o regime penitenciário, ten-do
. PARECER, sob n9 807, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.
·
8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ..ma-_
ra n9 22, de 1983 (n9 5.450/71, na Casa de(' origem), que
concede an~tia a mães de família çondenada& atê 5 (cinco) anos de prisão, tendo
PARECER, sob n"'. 398, de 1985, da ComisSão
-de Constituição e Jus~iça, favorável.
, Votação, em tur.no úniCo, do Projeto de l~i da Câ~a
ra n"' 17, de 1984 (n"' 2,845/76, na Ca:sa 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 Comí~S_ões:
-de Legislação Social; e
-de Finanças.
10
ra

de 1985), que suspende a execução do art. 19 da Resolução n9 13, de 4 de maio de 1983, na Câmara dos Deputados, na parte em que deliberou sustar o piocesso criminal contra o ex-Deputado Domingos Antônio de
Freitas Diniz Neto.

·Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<.> 14, de 1985 (n9 2393/72~ na Casa de origem), que
altera a redação do art. 135 da Consolidação das Leis do
Trãbalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5-.452, de I<.> de
maio de 1943, que diSPõe sobre a concessão das férias
anuais r~muneradas, tendo
.PARECER FAVORÁVEL, sob n'452, de 1985, da
Comissão
-de Legislação Social.

4

PARECERES, sob n9s 26 a 29, de 1984, das

minando que os depósitos e repasses dos órgãos públicos federais do_Nordes_te sejam feitos no Banco do Nordeste do BrasiLS_,_A_._::-__ RNB, tendo ~..
PARECERES, sob n9s 611 e 612, de 1984, das_ Comis-de Economia, contrârio; e
-'- de Finanças, fa vorâvel, com Emenda que apresenta
de n9 1-CF.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara il"' 14, de 1981 (n"' 2.?77 /80, na Casa de origem), que
s'uprime a alínea ..b" do art. 39 da Lei n'í' 3.807, de 26 de

sões:

Qg!'rta-feira 13 4573

sões:.

-de Economia, favorável.

agosto de 1960 tendo

DIÁRIO D,O.CONGRE~O NACIONAL (Seção II)

Votação, em turno à.nico, do Projeto de Lei da Câman~ 55, de 19.84 (n"' 759/83, na Casa de origem), deter-

12

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmar.a n"' 17, de 1985 (n9 2.296/83, na Casa de origem), q1:1e
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 Serviço Público Civil.
13

Votação, em turno -único, do Projeto de Lei da Câmara,__n., 50, de 1981 (n9 2,048/79, na Casa de origem), que
~ova redação ao§~ do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabal~o. aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452,
de 19 de maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento
de transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 429, de 1982, da
;«'omissão
- de Legislação Social.

dá

14
Votação, em turno único, do Projetp de Lei da Câmara n9 33,_de 1985 (n<.> 1.550/83, na Casa de origem}, que
udeclara_feriado nacional o dia 20 de novembro, já celebrado Dia Nacional da Consciência Nc;g_ra_ pela comu-

ni~~~~~~~~~t~il~W~. sOb n9;;.611, de i985, -da
Comissão:
- de Educação e Cultura.
15
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 106, de 1982 (n9 4.800/81, na Casa de o.rigem), que
disCiplina as atividades profissionais dos vigias .portuâif(fs~- e- dá outras prOvidências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.025, 1.026 e 1.027, de 1983,
das Comissões:
- de.COnstitÚi.ção e_ Justiça, favorável;.~ _
-de 'Legislação Social, contrârio, ~orú.'võto venddo
'do Senador José Ignâcio .Ferreira; e •
-de Finanças, favorável.
16
Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei do Senado n9 244,_ de 1981- Complementar, de autoria do Senador CUnha Lima, acrescentando o§ 49 ao art. 29-da
Lei "Corripferllenlar n9 I, de 1967, que visa a reduzir, em
ca,_sos que especifica, ~ limite mínimo populaciOnal de
que -traia o fnCiso I ,.do mesgtq artigo, tendo
PARECERES, sob n• 945_e 946, de 1981,745 e 746,
de 1984, das Comissões:
-=-de Constituição e Justiça - ]9 pronunciamento,
pela constitucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento, favorâvel à emenda de Plenário; e
de MwiicípiOs- J9 pronunciamento, f!iVorãvel; 29 pfo-nunciamento, contrário à Emend3: de Plenário.
17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
110, de 1985 (apresentado pela Comissão" de Constituição e Justiça como conclusão de seu farecer n"' 778,

18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 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 (n"' 4.014/84, na Casa de origem), que
proíbe a pes_ca de_ c-etãceo nas águas jurisdicionais brasileiras e dá outras providências.
19
VotaçãO; ém pdineíro tUrnó, do Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1982, 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 anteriormente, 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.
20
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado_ n9 ~25, de 1983, dt: autoria do Senador Murilo Badaró, que cria e regula a aplicação pela Censura Federal,
o certificado de liberação restrita e dâ outras pr:ovidências, tendo
PARECERES, sob n9s 80:t e 805, de 1985, das Coniissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favor:fvel, com emendas
que apresenta de n9s 1 a 4-CEC, e voto vencido, em separado, do Senador Jorge Katume.
21

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei dO Senado n"' 129, de 1980)
·~ Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 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 Justiça, pela constitucionalidade
C:i jlii-ídicidade e, quanto ao mérito, fa\IOrâvel;
-de legislação Social, favorável; ..
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorâvel, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José Lins.

22

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9 96, de 1980J
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-:
nado n9 129, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montara, que assegura a participação dos empregados
na direção 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 m~rito, favorâvel;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Puôlico Civil, ]9 pronunciamento: favdI-âvel; 29 pronunciamento: pela prejudicialidade, face Parecer favorável dado ao P~Qjeto de Lei-do Senado n9 96,
de 1980; e
-de Finanças, p-ela prejudicialidade, face Parecer fa<.vorâvel dado ao Projeto de Lei do Senado n9 96, de
1980, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos
· e José LinS.
·
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23
Votàcão, em primeir'o turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n9 336, de 1980, de autoria do Senador Pedro Si~
mon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dâ outras provi~
dências, tendo
.
PARECERES, sob n"'s 248 a 250,de 1983, das Corilis~
sões:
.,
-de CóristituiÇão e Justiça, pela constitucícinalidade
ejuridicidade e, quanto ao m_é_rito, favorável, nos termos
de Substitutivo que apresenta;
-de Economia, favorável ao Substitutivo da Cernis~
são de Constituição e Justiça, com voto vencido dos Se~
nadares José Uns, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e
-de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e Ju_stiça.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) encerrada a reunião.

Está

(Levanta-se a reuniao às 14 horas e 45 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR- NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE6·Il-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POS'I'ERJORMENTE.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:Em primeiro lugar, desejo fazer, em nome do meti
partido - e com a aquiescência do seu líder, Senador
Hélio Gueiros, também do PMDB -,o registro do falecimento, ontem, d~ Marechal Odylio_ Denys.
O ilustre morto; chefe militar dos mais respeitados,
que exerceu o cargo de Ministro do Exército nos Governos Jânio Quadros e Juscelino_ Kubitschek, durante_ a_
sua longa carreira, se houve com dignidade, com a c-onsciência plena do cumprimento dos seus deveres, e por is-

so, podemos dizer, honrou a farda, honrou o Exército,
honrou a Pátria, cujos interesses defendeu de modo
consciente.
, O Senado não podia deixar de refletir a dor e o sentimento do povo brasileiro, a dor e o sentimento da
família enlutada.
__
Desejo, por essa rãzão, prestar esta homenagem, destacando a maneira correta e exemplar com que o Mare- _
chal Odylio Denys se houve durante toda a sua longa
vida militar, cumprindo os deveres inerentes à carreira
que abraçou, por convicção e, sobretudo, com o propósito de servir à Pâtria.
O

Sr~

Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• _um 3.parte?

O SR. NIVALDO MACHADO -Ouço o nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte - Nobre Senador, desejo
solidarizar-me com V. Ex' no instante em que o eminente Senador, pelo Estado de Pernambuco,-ocupa a tribuna do Senado para prantear, eni. nome do seu partido e
do PMDB, o falecimento do Gehttal Odylio Denys. S.
Ex• foi militar de escol, por duas vezes Ministro do
Exército, no Governo do Presidente Jânio Quadr_os e,
creio, no Governo do Presidente Juscelino Kubitschek.
Foi um homem público e um militar de virtudes inescondíveis, e o País, como um todo, lamenta o seu desaparecimento- e se cobre de tristeza. Em nome do meu
Partido e de minha Bancada, me solidarizo c_om as palavras de V. Ex•, e, ao mesmo tempo, afiariçó que V. Ex•
não fala apenas em nome do Partido da Frente Liberal e
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. V.
Ex• fala, neste instante, em nome de todos os seu-s pares
do Senado Federal. Levo, através das palavras de V.
Ex', à Família do Marechal Odylio Denys1 especialmente ao seu fi[fto, o General Bayme Den-ys, Ministro-Chefe
do Gabinete Militar da Presidência da República, os
sentimentos e as condolências do meu Partido e de minha Bancada.
O Sr., Amarai Peixoto- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. NIVALDO MACHADO-- Cori:J. muita honra,
nobre Senador Amara.l Peixoto.

O Sr. Amaral Peixoto- Nobre Senador Nivaldo Machado, eu poderia, sobre o Marechal OdyiÍo oenyS,-fii:.
lar aqui uma série enorme de fatos, de momentos que vivemos juntos, de momentos que vivemos separados, até
em campos opostos, desde que S. Ex• era tenentecoronel, comandando o Batalhão de Petrópolis, e, depois, no Comando da Polícia Militar, ao tempo do Presidente Getúlio Vargas, nos acontecimentos de 1956. No
entanto, desejo referir-me somente -a ·um m-omento deci- sivo na vida deste País- a noite trâgica de 24 de agosto
de 1954, quando o Presidente Getúlo Vargas suicidouse. Os chefes militares, de um lado e de outro, mais ou
menos perderam o eqUilíbrio, perderam a cabeça, se manifeStavam e nãO agiam. Somente um homem cons_ervou
.a calma: o Marechal Odylio Denys, que aguardo_u que o
seu Minist:i"o desse ordens para agir, e me declarou que
estava pronto a agir. Não deu uma palavra. Durante
todo o entrevera, durante todo o choque que houve,
manteve-se inteiramente tranqüilo, inteiramente calmo,
militar, pronto a-cumprir as ordens do Governo. Este, O
maior elogio que posso fazer a S. Ex• Lamento, imensamente, o falecimento do Marechal Odylio Denys. Tivemos muitos encontros e muitos desencontros. Era um
grande brasileiro.
O SR. NIV ALDO MACHADO__:_-Acolho, com muita honra, oS apartes dos emineil.tes Senadores Moacyr
Duarte e Amaral Peixoto- o SenadOr Moacyr Duarte,
pela Liderança do Partido Democrático Social, unindo
a sua palavra à da Liderança do Partido da Frente Liberal, quando faz sentir o luto da alma nacional pelo desaparecimento do Marechal Odylio Denys; e o Senador
Amaral Peixoto, pela _sua vivência polítiCa brasileira,
por cerca de 50 anos o ti mais, trazendo um depoimento
que dã a exata medida da bravura, do senso de responsabilidade do ilustre militar desaparecido. Testemunhos
que V. Exts trouxeram ao conhecimento desta Casa, e
que se incorporam aos seus Anais, definem a personalidade de um soldado que sempre soube cumprir, apesar
de todas as adversidades, o seu dever. o dever maior, o
dever da honra militar.
Sr. Presidente, Srs. senadores, nesta oportunidade registramos os sentimentos de dor-do povo brasileiro pelo
faledmentõ do Marechal Odylio Denys. Durante a sua
carreira niílítai-, S. Ex• -participou de diversos aCOrifedmentos da vida do País e sempre o fez visando a servfr,
destacando-se como soldado e chefe, disciplinado edisciplinador, cumprindo o seu dever, o dever maior para
com a Pátria.
O Sr. Hélio Goeiros- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Com muita honra.
O Sr. Hélio Gueiros - Em nome da bancada do
_ PMDB, embora V. Ext, nobreSenadorNivaldo Machado, jã esteja falando em nome da nossa bancada, me associo ao registro e à homenagem que presta à memória
do eminente Marechal Odylio Denys. Realmente, nestes
últimos 30 anos - aliás, pela biografia, desde 1924 - o
Marechal Odylio Denys tem -sido· uma peça muito importante na vida pública ·brasileira. Em determinados
momentos da nacionalidade, for S. Ex• uma peça iniportante para que o Brasil retomasse rumos que estavam
sendo distorcidos. Para falar nos tempos contemporâneos, me recordo perfeitamente da intervenção do Marechal Odylio_Denys no epiSódio de 1955, quando o
povo brasileiro, pÕr expressiva maioria, elegeu Juscelino
Kubitsche"k Presidente da República e houve alguma
contestação à posse do Presidente eleito pelo povo brasileiro. Nesse instante, ocorreu interve-nçãO decisiVa do
Marechal Odylio Denys, junto_ Çom o Generãl TeiXeira _
Lott, com o apoio unânime das Forças Armadas, e a
vontade do po.vo foi preservada. Para felicidade e bemestar do povo brasileiro, Juscelino Kubitschek chegou à
_ Presidência _da República para realizar um:J administração realmente das mais patrióticas que este Pais já teve. Podemos, talvez, dividir o Brasil em o Brasil- antes
de JK e o Brasil - depois de JK. Antes de JK, ninguém
ouvia falar em renda per caplta, ninguém ouvia falar em
índice de crescimento, ninguêm ouvia falai em Produto
N aciorial Bru~o, _ninguém -~uv~a fal~r em in~ústria nacional.- Essa consoientização, essa mobilização popular
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em torno_-des_ses to_dices, dessas preocupações do povo
brasile1ró para com ·o -crescimento real do Pafs, _tudo- isto
só começou_ a acqntecer depois da presença de Juscelino
K (.lbilschek na Presidência da República. Sua Excelência realizou um Governo eficiente, produtivo, patriótico. Embora enfrentasse situações realmente dificeis no
seu Governo, Juscelino Kubitschek soube levar a bom
termo, sem decretos de estado de emergência, sem estado d-e sítio, sem coisa alguma, o Brasil, atê o último dia
de seu Governo. Estou citando estes fatos para mostrar
que foi patriótica, decisiva e oportuna a interVenção do
Marechal Odylio Denys no episódio, porque, n~ época,
talvez tenha sido mal compreendido por alguns setores
contrariados da vida pública brasileira. Neste momento,
aSsocio-me em nome do PMDB, à homenagem que V.
'Ex,tiresta .a esse grande brasileiro, e não me custa também citar que um seu ilustre descendente faz parte do
,Governo da Nova República- o General Bayma De"nys,· filho ao-Marechal Odylio Denys, que também está
continuando a carreira de seu pai e está dando valiosa
contribuição à vida pública brasileira.
O SR. NIVALDO MACHADO - Nobre Senador
Hélio Gueiros, acolho com muita honra o aparte de V.
Ex:• e incorporo às minhas considerações ç depoimento
que V. Ex• traz a esta Casa, relatando a participação do
Marechal Odylio Denys no episódio histórico da posse
do Presidente Juscelino Kubitschek contestada por alguns setores _da vida p_olítica brasileira. Esse episódio demonstra, mais uma veZ, o sentimento de legalidade das
Forças Armadas, do próprio Marechal Denys, que foi
Uma das suas maiores expreSsões.
Mas, Sr. Presidente, não precisaria, para definir a dimensão da personalidade do pranteado morto e o patriotismo com que se houve na vida profissional, trazer
aqui mais alguns fatos importantes da sua brilhante carreira.. Basta que o Senado retenha esses dois a que sereferiam os eminentes Senadores Hélio Gu"eíros e Amaral
Peixoto. São suficientes para que possamos, nesta hora,
ter justos "motivos para prantear a morte do Marechal
Odylio Qenys. O Senado, portanto, expressa, nesta homenagem a sua dor, e transmite suas condolências à
famflia enlutada.
A seguir, Sr. Presidente, desejaria, valendo-me da
oportunidade, tratar de outro assunto. Quero fazer oregistro de uma data importante para o Colêgio EvangêJiCQ "XV de Novembro", de Garanhuns, e também para
a hist6iia da educação em meu Estado.
A cidade heróica e tradicional de Garanhuns comemora, com justificado júbilo, os 85 anos de fundação de
uma··de suas mais _impo,rtantes instituições: o Colégiõ Ev-..:mgéliêo XV de Novembro.
Mais conhecido como "o x~·. suas raízes remontam
à época em que conieçavãm a Se radicar em nosso País
missões evangélicas que buscavam sustentação no principio de liberdade de reHgião, insculpido na Carta,de 18ifl,
nos albores da República.
_
Tal':'.ez por isso mesmo tenha encontrado certas barreiras, oriundas possivelmente dos fortes laços que ainda
subsistiãJn das nossas origens coloniais, sediinentadas no
lmpêii~.
L!lJ'la pequena escola, a priilcípio, fundada pelo Reverendó Martinho de Oliveira, com destinaçao limitada:.
ministrar primário aos filhos dos que recebi.affi _os ensinamentos das religiões pro1estantes, a instituíção logo
expandiu-se ·e abriu suas portas aos fi!.s das mais ilustres famílias pern. ambu. canas, se. m. distt ção· de crença ot•
de pensamento.
E, tão grande e contínuo se tornou ess seu crescimento, que logo passou a denominar-se "('"'l~io XV de Novembro".
I
·
-Parã ta~tol. c;;:ntrlbuíram nome-s iluStreSé p~ot~Ores
ex:perimenta-lfÕs\ como os ~ossos patrícios Rever~nd\,) Jerõnimõ-Gu9"ros, a educadora Cecília Roddg~:~es:e o Professor Sariano Furtado, e., em épocas consecdtivas, c:ftstacadas personalidades do magistério americano, como
o Dr. Jeorge g. HMderlite e sua esforçada espofa, oReverendo W. M. Thompson e sua esposa D. Catarina
Thompson, responsáveis pelo ensino de matemática e inglês, respectivamente.
.
Che8;ãdos a Garanhuns em 1910, o Reverendo W. M.
Thompson assumiria a direção do Colégio-em 1921, ca:r~·
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go em que permaneceu até o final de 1935, poucos dias
antes de falecer.
Sucedeu-o o_Dr. George W. Taylor, sob cuja, direção o
Colêgio experimentaria uma expansão extraordinária,
tomando-se conhecido em todo o N ardeste Brasileiro
como uma das instituições mais eficientes e importantes
do cenário educativo do País_.
Por essa época, era exigência legal a equiparação dos
cursos ginasiais aos ministrados pelo Colégio PedrO rr,
do Rio de Janeiro.
Tantos eram os requis1tos que Se faziam no sentido do
reconhecimento dessa equiparação, que raras eram as
instituições no interiOr' nordestino que passavam pelo
crivo da fiscalização federal, com esse objetivo.
O Colégio XV de Novembro, desde 1934, teve assegurada essa condição de ·~equiParado ao Colégi_o Pedro
II", sendo seu primeiro inspetor o Dr. Morse Sarmento
Pereira de Lyra, expressiva figura dos meios intelectuais
pernambucanos.
Onze anos depois, em 1945, passavam a funcionar no
Colégio os cursos ClássicO ·é ·cie-ntíficO; õ que obrigou
sua direção, à frente o 0~::. Walter Sivetnam, a ampliar
ainda mais as s_uas instalações, pois ao Colégio acorreram alunos de todo o Nordeste, principalmente do Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe, RiO Urãride do Norte e
Piauí.
Concluir o Curso ClásSico ou Científico no XV de Novembro tornou-se não apenas credencial para o ingresso
nos cursos universitãrios, mas um instrumental para os
duros embates da vida moderna, em que só valem os que
-sabem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a história das grandes
instituições se Cõiúu-nde, muitas vezes, com a da Comunidade em que se inserem.
O XV de Novembro não difere desse aforismo.
Acompanhou, pari passu, o desenvolvimento da cida~
de de Garanhuns e, graças à seriedade com que sempre
encarou o seu relevante papel de dinamizador da educação, em todo o tempo manteve e continua a manter
uma diretriz de vida que o credencia ao alto conceito de
que goza entre os pernambucanos.
Hoje em dia, raro é o ramo de atividade, raro o setor
da vida social, económico, político, educacional - que
não tenham recebido o benéfico influxo dessa dedicação
do "XV de Novembro", desse apego à verdade e à exatidào, base cristã do conhecimento.
É por esta razão, Presidente, que venho fazer o presen~
te pronunciamento, para que fique registrada, nos Anais
desta Casa, a expressão do reconhecimento_do povo pernambucano. a essa instituiÇão que honra a cultura e o ensino do País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

D!SÇURSO PRONUNCIADO l'E:l-0 SR. NlVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 7-ll-85 E
QUE. ENTREGUE À SE VISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIOEMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso _
Sr. Presidente. Srs. Senadores. O discurso que o Presidente da República pronunciou anteontem, alcan-çou a
mais ampla, favorável e positiva repercussão em todo o
País.
_ _
~-Aqui, no Senado Federal, ontem, os SCnhores Lourival Baptista e João Calmon abordaram Q problema e
destacaram_ o sentido positivo da fala do Presidente entre
os brasileiros.
Hoje, trago ao Senado Federal, editorial do Correio
Brasiliense, sob o título: "De Novo Nos Trilhos", que a-borda com equilíbrio, isenção e objetividade, a exposição feita pelo Presidente _Sarney.
_
Antes, quero destacar a opinião de diversos órgãos de
classes, das classes patronais e dos empregados, sobre c
mesmo assunto. Toda a inprensa nacional reflete a receptividade do povo à palavra do Presidente José Sarney. Ela teve o dom de fazer renas_cer ootimismÇI, a esperança e a confiança nos destinos do Pafs, cuja economia
se reaquece e está crescendo a 6% este ano, com a perspectiva de que, no próximO- ano, cresça a mais de 6%.
Dentro desse clima de otimismo, de confiança, de trabalho, de esperança, o Brasil retoma o caminho amplo do
desenvolvimento económico e soc.ial, desenvolvimento
que desejamos se faça dentro 'dos princípios da justiça
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so_çial, para assegurar a distribuição de renda em níveis
compatíveis com a dignidade da pessoa humana.
Não desejamos, os brasileiros, o mero crescimento,
que se esgota na dimensão puramente econôrritca,- mas
(jesejamos o desenvolvimento econômico, que é_ um processo histórico, cOJnplex·o, abrangente, e que exige tam- btm~mudanças_..!!_a.§. ~_tru!uras políticas, sociais e econômicas. Por isto, quando o País retoma o caminho do de--senvolvimento, entrando nos trilhos, imP-õé-se Que nos
congrat_ylemos, creditando o Presidente pelas providências nesse sentido.
Sra. Presidente, Srs. Senadores, vou ler, para que
conste dos Anais do Congresso Nacional, o editorial a
que inicialm~nte me reportei, por coii.si_derar que o mesmo faz justiça aos esforços do Presidente da República e_
reflete a opinião do povo a respeito.
"DE NOVO NOS TRILHOS
A exposiçã~- feita Pelo Presidente José Sa;ney,

através de uma rede nacional de televisão e rãdio,
teve o efeito-de exorcizar os últimos miasmas da depressão e arredar da consciência política dO País os
resíduos da incerteza. Ao cabo de quase ofto.mescs
de gestão administrativa, o Govçt'no pode
apresentar-se de fronte erguida perante a opinião
tróbliCa. O saldo de suas realizações sugere uma devoçãõ muito grande à causa do interesse público e
mostra que as diretrizes até agora praticadas desviaram o Brasil das rotas da perplexidade e o encafninham para o leito da estabilidade.
_1,
Com o propósito de galvanizar ainda mais as
énergias da Nação a retórica presidencial evoluiu
propositadamente sobre a linha do mais franco otimismo e iil-troduziu a confiança - nos destinos do
Brasil (: na capacidade de seu povo - na nervura
central dos argumentos invocados. Procurou Sarney atingir a sociedade naquele po~to mais sensível
Oe sua in_dole peculiar, que ê a confiança quase
místiCa_na_ fofça reii.Ovaclora do trabalho e nas possibilidades da perseverança como agente demolidor
das dificuldades.
Os números e os programas articulados pelo
Presidente, com efeito e:~eibem a face de uma nova
situaç_ão, bem melhor do que a do passado recente e
màis animaçlora em relação ao futuro. A retomada
'4o crescimento econômico, decidida em meio ao
Jlânico de muitoS sobre_os seus eventuais efeitos in- J}acionários, revelou-se adequada às carências do
País. Não s6 permitiu a criação de 1,8 milhão d,e
·novos empregos, de que se seguiu a queda das taxas
de desemprego para o mais baixo índice de todos os
te_mpos, como rea~en'deu o ânimo ~·os investidor~
p_ara maciçoS comp,rometimentoS de recursos novos
na exnanSão económica.
LemorOu-0 Presideme_ da República, conl bas6em levantamentos oficiais, que o- aumep.to. real dÕs
salários, descontada a inflação, ficou entre. tr~e e
quatorze por cento este a.no; ASsim, fez-se reposição de quase metade das pi::td3."s salariaifocorri·das aq longo de duas décadas. E; desde 1961, o rea·
justamente do salário m"ínímÓ nãO iricprporava,
como agora, percentual tão expressivo dd aumento
real, malgrado ainda aquém <;ias .:necessidades das
classes mais baixas de renda.
_ Quanto à administração da rlíviÇa' extçrna, Sarney registrou em sua fala um fa(9 al~amen'te_~ig!"lifi
cativo· em relação à soberania na.t'çiof\al: •·o~pare
ceram do dia para a noite as corjlissões de organismos internacionais que atiditavaffi órgãos governamentais, a- nos ditar moda~ e que, PitSSavam freqUentemente pelo Brasil". Seguqdq_.~Jsse, recusou
.ouvir as vozes que aconselhavam a r~essão, segu-!.am_ente sopradas por aqueles es)>eciÜlistas filiados
às doutrinas pessimistas do Fundo Monetário IntúnaciOilaL
- - · -Todos sabemos que_ o Brasil não é hoje mab
____ ~ caudatário de _uephuma potência, nem _grisioneirO·
de pequenos conflitos. O Brasil ocupou o seu lugar.
Passou a ser uma presença atuante no cenário internacional. ( ... ) O nosso_ País retoma o comando do
seu_~e_sti_no. A visão_ de que a dívida é uma questão
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somente de banqueiros desapareceu ao peso da pos_ição brasileira, O m.undo pass-ou a aceitar' que a
_
dívida ê uma questão política.
--Essas COlOcações presidenciais, ao lado do fato
de que, este _anO, a economia crescerá .entre seis e
sete por cento, fortalecem a convicção de que arolagem da dívida externa bfasileira ocorrerâ sem
concessões prejudici~is à soberania do Pâís ou à sua
decisão de_ buscar obstinadamente a prosperidade
económica. Ainda há, como- condição especial a
animar essa expectativa o fato de que, conforme re~
ferência feita por Sarney, as reservas cambiais do
Brasil já orçam, hoje, em torno de nove bilhões de=
dólares. Esse saldo nas contas externas seguramen:
te será, tomado em consideração no acerto a
celebrar-se brevemente com os credores internacionais._
Politicamente, o Presidente citou algumas iniciativas Cfue siÍJgu1á[-"izã.m o seu goVerno. Afora- as medidas libe.ralízadaras, todas adotadas para assegurar as mais amplas franquias democráticas, a reforma agrária_ assumiu características políticas especiais. Sua implantação foi precedida de uma operação difícil, de modo que se pudesse costurar um
- programa capaz de promover profunda reestruturação fundiária, trazer justiça social aos campos e
evitar a deflagração da violência.
Contudo, Sarney mostra-se confortado pelo fato
de que, informadO às quatro da manhã sobre sua
investidura no Governo às nove horas, as políticas
que adotou gozam hoje do apoio de 85 por cento da
população brasileira. Estâ certo, pois, quando proclama qu~- "o Brasil estã nos trilhos".
Sra. Presidente, Srs. Senadores, está aí o texto do editorial. Ele diz tudo e não é possível dizer mais e melhor.
Ele expressa a posição de todas as _camadas da população_ brasileira cuja esperança em melhores dias a palavrã -do Presidente José Sarney fez renascer. O País, sem
dúvida alguma, está adquirindo projeção internacional e.
caminha para o desenvolvimento econômico, para os
seus grandes destinos. Destinos que dependem do povo,
destinos que estão hoje nas mãos do Presidente Jo~ Sarney em quem o povo confia. Era o que tinha a dizer.
_(Muilo bem! Palmas.)
SECRETARIA GERAL DA MESA
_ (Resenha _das matérias apreciadas de ]9 a 31 de
outubro de 1985- art. 292, II, do Regimento Ioter..
no)

Projetos aprovados e encaminhados à sanção
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 64, de 1985 (n'i'
na Casa de origem) de iniciãtiva do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a reestruturação da Defensaria do Oficio da Justiça Militar e dá
outras providências.
Sessão: 1~>-10-85.
- Projeto de Lei da Câmara n9 73, de 1985 (n~'
5.390/85~ na Casa de Orlgein) que dispõe sobre a criação
de cargos no Quadro J?ermanente do Tribunal Superior
Eleitoral.
Sessão: 1~>-10-85.
-Projeto de Lei do Senado n"~" l, de 1985-DF, de iniciativa do Poder ExecutiVo, que dispõe sobr.e a inclusão,
nos pr~ventos de aposentadoria, da gratificação por
operações especiais de que trata o Decreto-lei n~' 1.727,
de. lO de dezembro de_l979, e dá ortras providências.
SessJo: I~>-I0-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara fi'l' '80, de 1985 (n9
1.218/83; na Casa de origem), que cancela penas impoStas ao ex-Presidente João Goulart, determina~ a deVolução das condecorações nacionais que lhe fo,ram retfradas, bem como a sua reinclusão nos quadros, das reypectivas ordens dos quais 'tenha sido exclufdcf.
·
·
Sessão: 3-10-85 (extraordinária).
-Projeto de Lei da Cârriara n~' 41, de 1985,tn"~"
4.976J85, _na Casa de origem), de inic~iva do Senhor
Presidente da Repúbl\ca, que altera a ~futura da citegeria Funcional de GeógraTõ', do Gru'o- Outra~ Ati;
vfdades de Nível Superior, e dá outras pro-tidênéias.•
Sessão:" 7-10-85.
·
5~078/85,
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-Projeto de Lei da Câmara n"' 56, de 1985 (n"'

4.975/85, 'na Casa de orige-m), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a estrutura da Categoria Funcional de Sociólogo, do Grupo- Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras providêncías.
Sessão: 7-!0-85.
-Projeto de Lei da Câmara ií"'- 61, de 1985 (rio?
4.985/85, na Casa de origC::ffi)~ OCiniciativa do Serihor
Presidente da República, que fixa os valores de retribuição _das Categorias- Funcionais de Zootecnista e Terapeuta Ocupacional, do Grupo - Outras Ativ.idades
de Nível Superior a que se refere-aLei ""' 6.550, de 5 de
julho de 1978, e dá outras providências.
Sessão: 7-10-85. · -Projeto de Lei da Câmara n9 85,_-de _1985 (n9
4.965j8_5, na Casa de origem), de iniciãtiva do-Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a apHcação
do disposto no- artigo 2,. da Lei n9 6.185, de li de dezembro de 1974, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da- adiniiiístração federal direta
e das autarquias federais e dá outras providências.
Sessão:_ 8-10-85.
-Projeto de Lei da Câmara n9 67, de 1985 (n9
3-.139/84, na Casa de origem), que dá denominação ao
Aeroporto do Tirirical, em São Luís, no Estado do Maranhão.
Sessão: 8-10-85 (éxtrB.ordiriária).
-Projeto de Lei da Câmara- iJ9-39, de 1985 (n9
4.307(84, na Casa de origem), que denomina "Presidente Juscelino Kubitschek" a Escola Agrotécnici Federal
de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
Sessão: 10-10-85.
Sessão: 10-I0-85.
-Projeto de Lei da Câmara n'i'_ ?7, de 1985 (n"'
1.698/83, na Casa de origem), qUe diSPõe sobre a validação dos cursos superiores não-reconhecidos,
Sessão: 10-10-85.
-- -Projeto de Lei da Câmara n9 30, de _1985 {n'i'
1.849(83, na Casa de _Origem), que dispõe sobre a
criação de cargos no Quadro Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da Região e dá outras providênciaS.
-- -

Sessão: 10-10-85.
r-Projeto de __ Lei da Câmara n"' 162, de )~85 _(n'i'
6.444/85, na Casa de origem), de Iniciativa dei Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a Tabela de·
Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento d9
Nordeste --"SUDENE e dá outras providências.
SesSão~ 10-10~85 (extráOi-CHnãrià):-·
-Projeto de Lei da Câmara n9 111, de 198"5 (it'i'
5.063/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senh_pr
Presidente da República, que autoriza o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas _:.. DNOCS, autarquia vinCulada ao Ministêrio dQ l~terior, a _d_oar o iri1:6vel que menciona, situado no MuriicíPio de Antepôr
Navarro, no Estado da Paraíba.
Sessão: 10-10-85 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n'i' 191, de 1984, _d,e autoria do Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Economista Doméstico e dã
outras providências.
Sessão: tO- t0-85 (extraordinária).
- Projeto de Lei da Cârriara n'i' 142, de 1985 (n~
5.192/85, na Casa de o-ri&em), que dispõe sobre os Orgãos de representação dos estudantes de nível superior, e
dá outras providênciaS.
Sessão: 15-10-85 (extraordinária).
-- Proje_to de Lei da _Câmara n'i' 45, de 198-l (n9
650/79, na Casa de origem), qué altera disp~sitivo da
Lei n'i' 6.032, de 30 de abril de 1974, que dispõe sobre o
Regimento de Custas de Justiça Federal, para o fim de
determinar ci prevalecimento dOs artigos 789 e 790 da
ConsOlidação das Leis do Trabalho, sempre que se tratar de litígio decorren-te d6 relação de trabalho.
Sessão: 16-I0-85,
- Projeto de Lei da Câmara n9 74, de 1981 (n'i'
1.563/79, na Casa de origem}, que altera a redação da
Lei n9 6.664, de 26 de junho de 1979, que _disciplina a
profissão de Geógrafo.
. Sessão: 16-10-85.
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~-Projeto de Lei__ da Câmara n'i' 1_1, de 1984 (n~"
3.681/77, na Casa de origem), que altera dispositivo da
Lei n'i' 6.032, de 30 de abril de t 974, que dispõe sobre o
Regimento de Custas da Justiça Federal.
Sessão: 16-10-85.
- Projeto de Lei da Câmara n9 250, de 19_84 (n9
4.222/84, na Casa de origem), que çiispQe sobre a rever- são ao Município de Boa Vista, no Território Federal de
Ro~aimã, nos termos que especifica, de gleba patrimoniaL

gurar a ponJe internacional que liga as cidades de Porto
Meira, no Brasil, e Puerto lguazu, na Argentina.

Sessão: 16-10-85.

Projeto de Lei ~a Câmara n'i' 140, de 19~2 (I_l_,. __
~2.~li81_L I!~- Ç~ª- de orig~111), que alterª a Lei n9 6.690,
-Cie25.de.setembro de 1979, que disciplina o cancelamen~_o de protesto de t!tulos cambiais, e dá outras providências.
- sessao:--17~10-85.
-Projeto de Lei da Câmara n\' 24, de 1983 (n'i'
5.0],6/81, n_a Casa de origem)_, que introduz modificação
_ na Cd i\<:> 3.5:84, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre
norm:.is de direito processual do tr~balho e dá -outras
providências.
SessãO: 17-10-85.
_
__
- - ·Proj_eto -de Let da Cãmã.ra n'i' I4I, de 1983 (n9
4.675/81, na Casa de origem), que torna obrigatória a
colocação _do_ "Símbolo Internacional de Acesso" em todos os Jocuis e serviços que permitam sua utilização por
pessoaS portadoras de deficiência, e dá outras providências.
Sessão: I 7- I0-85.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 16, de 1985 (n'i'
1.880j8J, !la Casa de~origem), que di~põe sobre a organização de entidades representativas do_s estudan,t~s de 19 e
29- graus, c dâ -outras providências.
Sessão: I 7-10-85.
-Projeto de Lei da Câmara n9 144, de 1985 (n'i'
6.056/85, na Casa de- origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
a abrir; ao Ministêáo da Saúde, crédito suplementar até
o limite de CrS 2.41 1.700.000 (dois bilhões, quatrocentos
e onze milhões e setecentos mil cruzeiros) para o fi[n que
especifica.
Sessão: 24-10-85 (extraordinária).
-

Projetos Aprovados e Encaminhados à promulgação

- Projeto de Resolução n'i' 47, de 1983, de autoria do
Senador Hçnrique Santillo, que dá nova redação do
itêin XI do art. 16 e à alinea "j" do art. 419 do RegimentO Interno.
Sessã"o: 1"'-1 0-85- (eXtraOrdiilária}.
- Projeto de Resolução n'i' 81, de 1985, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, que suspende, por
inconstitucionalidade, a execução de dispositivos da Lei
n,. 1.042, modificada pela Le(n9 1.166, de 1973 e 1977,
resf)ectivamente, do Municfpio de lbitinga, Estado de
São Paulo, e do art. 4"' do Decreto n"' 634, de 5 de julho
de I978, que regulamentou as leis mencíonadas.
S~s~o: 2-10-85 (e-xtálordinãría). --Projeto de Resolução n~" 82, de 1985, de autoria da
Comissã.O" de Constituição e JustiÇa, que suspende a execução dos parágrafos i 'i' e 29 do art. 4,. da Lei n9 999, de
t~ de âezembro de 1977~ do Município de Junqueirópolis, Estado de São Paulo.
Sessão: 2-10-85 (C:Xtraordinãria).
-Projeto de Re~olução n'i' 83, de 1985, de ãutoria da
Comissão de COnstituição e Justiça. que suspende a execução do art. 2'i' da Lei n"' 7.266, de 17 de outubro de
1973, do Estado do Rio de Janeiro.
Sessão: 2_-10-85- (extraordinária).
-Projeto de Resolução n'i' 107, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o GovernO doEstado de Mato_ GrOssõ- do Sul a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 19.655JJ65.420 (dezenove bilhõeS, seiscentos e cinqUenta e cincO -milhões, oitocentos
e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte cruzeiros).
Sessão:· 3-10-85 (extraordinária).
- Projeto de Decreto Legislativo n,. 30, de 1985 (p\"'
114/85, na Câmara-dos DeputadOs), que autoriza o Senhor Preside:nte da República e ausentar-se do Pafs nos
últimos dias do mês de novembro de 1985, a fim de,juntarrlenle éom o Pi-esidente da República argentina, inau-

Sessão: 10-10-85.

-Projeto çle Resolução n'i' 108, de 1985, de autoria da
ComisSãO de Economia, que autoriza o Governo do Estadq de Sergip:! a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 6.187.41123.6 (seis bilhões, cento e oitenta e sete
milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e seis
cruzeifos). Sessão: 10-10-85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n'i' 100, de 1985, de autoria
da Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Joviânia, Estado de Goiâs, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 33.712.590 (trinta e
três milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros),
Sessão' !4-10-85.

-Projeto de Resolução n9 101, de 1985, de autoria
rla Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aurora do Norte, Estado de Goiás, 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).
Sessão: 14-10-85.
-Projeto de Resolução n"' 102, de 1985, de autoria
da Comissão de Economia, que 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, sete_centos e vinte milhões e duzentos mil
cruzeiros).
Sessão: 14-10-85.
-Projeto de Resolução n'i' 103, de 1985, de autoria
da Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Lajes, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de CrS 116.937.338
(cento e dezesseis milhões, novecentos e trinta e sete mil,
trezentos e trinta ~ oito cruzeiros).
Sessão: 14-10-85.

-Projeto de Resolução n~" 104, de 1985, de autoria
da Comissão- de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Araras, Estado de São Paulo, a contratar
opera-ção-de crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete
bilhões, noVecentos e cinqilenta e dois milhões, oitocentOS e- dois inil cruzeiros).
Sessão: 14-10-85.
-Projeto de Resolução n'i' 106, de 1985, de autoria
da Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Arinápolis, Estado de Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
897.577.690 (oitoc~_ntos e noventa e s~te mill).õest qui~
rihCntos e seteitta e sete mil, seiscentos e noventa cruzei~
ros).
Sessão: 14-10-85.
- PiojetO-âe Resõlução n9 43, de 1983, de autoria do
Senador Henrique Santillo, que dá nova redaç~:o ao in~
ciso XI" do art~ 239 do Regimento Interno do Senado Fe~
dera I.
Sessão: 16·10-85 (extraordinária).
~-Projeto de ResoluçãÕ n"' 97, de 1985, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, que suspende, por
inconstitucionalidade, a execução da alfnea h do inciso I
do art. !9 da Lei n!_5.38_4, de 27 de dezembro de 1966; do
Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: _16· f0-85 (extraordinária).
-_ProjetO -de Resolução n'i' 119, çle 1985, de_~ut_oria
da Comissão de Economia, que modifica a redação do
art. 1'i' da Resolução n'i' 75/85, que autoriza o Governo
do Distrito Federal a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 1.564.427.256 (três bilhões, quinhentos 'e
sessenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete
mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros).
Sessão:_ 16-10-85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n9 109, de 1985, de autoria
da Comissão dé Economia, que autoriza o Estado do
Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em CrS
_78, 117.802.912 (setenta e oito bilhões, cento e dezessete
milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e doze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 17- t0-85.
- Projeto de Decreto Legislativo n9 30, de 1983 (n'i'
18/83, Q~ Câmarª dos_Deputados), que aprova o texto
do Conv_ênio sobre Transporte Terrestre Fronteiriço de
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:::árga, celebrado enire o Governo da República Federa~
~iva do Brasil .e o Governo da República da Venezuela,
-:onclu{do em Caracas, a 19 de fever~irq- de 1982.
Sessão: 17-10-85 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n9 112, de 1985, de autoria
de Economia, que autoriZa a Prefeitura
Aparecida do Taboado, Estado de Mato
}rosso do Sul, a contratar, junto à Caixa Económica
·ederal, operação de crédito no valor de Cr$
'51.058.702 (cento e cinqUenta e um milhões, cinqUenta
. oito mil, setecentos e dois cruz_eiros,), para os fins que
:~ Comissão
y~unicipal de

"~·ecifica~

Sessão: 17-10-85 (extraordinária):
-Projeto de Resolução n~> ll7, de 1985, de autoria
:,-, Comissão de Econo:Ínia, que autoriza o GOverno do
:.stado de Sergipe a -contratar Operação de crédito no
alo r de Cr$ 2.253.965.524 (dois bilhões, duzentos e cin:ílenta e três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil,
.uinhentos e vinte e quatro cruzeiros).
Sessão: 24-10-85 (extraordinãria).
-Projeto de Resolução n'~ I 13, de 1985, de autoria
€< Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
~unicipál de Várzea Grande, Estado de Mato "Grosso,
contratar operação de crédito nO valor de Cr$
721.810.643 (dois bilhões, setecentos e virite e um mi•Ões. oitocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e três
,u<olws).
.
Sessão: 24-10-85 (extraordinária).
-Projeto de Decreto Legislativo n'~ 26, de 1984 (n"'
2/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
~ Protocolo concernente à emenda ao Acordo de Co..~rcio e Pagamentos, de 5 de junho de 1975, entre aRe:íblica Federativa do Brasil e o Governo da República
::>cialista da Romênia, concluído em Brasília, a 29 de
:.z.embro de 1983.
Sessão: 29-10-85 (ef{traordinárfà).
-Projeto de Resolução n' 98, de 1985, de autoria da
·omissão de Constituição e Justiça, que suspende, por
,constitucionalidade, a execução do art. 213 da Lei
omplementar n'~ 28, de 1982, do Estado da Paraíba.
Sessão: 29-10-85 (extraordinária).

- Projetc;' de Resolução n• -114, de 1985, de autoria
3.. •Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
:unicipaiQ.e Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, a
:-.ntratar ·-·operação de crédito no vaior de Cr$
:'il8.456.912 (sete bilhões, quinhentos e dezoito mi-.
-ões, quatrocentos e cipquenta e seis mil, novecentos e
)Ze cruzeirós). ·
~sllo: 30-10-85 (extraordinãria).
.u~~üiii apn,~e,eJniad~s J Câmara dos Deputados
-Projeto de Lei do Senado n'~ 257, de 1985, de auto"' Qo Senador GaStão Muller, que ystabelece a obriga•rieda.de do cadastramento dos doad_ores de sangue co·
~ado,· visando prevenir a propagação de doenças, e d;\_.-;_ras providências.
Sessão: 1•-L0-85.
- Projeto de Lei do Senado n'~ 22_8, de 1981, de auto::. do Senador Gastão MUller, que autoriza o Minis,-;o da Educação a disciplinar a obrigatoriedade de reodução pelas editoras de todo o País, em regime de
oporcionalidade, de obras ~ çaracteres Braille, e a
•iüitir .a reprodução, sem finalidade hicrativa, de
•fãS já divulgadas, para USO CxclusiVO de cegos.
Sessão: 1'-10-85 (extraordinária).
- Proj~ d.C Lef do Senado n' 34, de 1984, de autoria
• Senador Murilo Badaró, que dá nova redação ao ar--_u ll6 da Lei n'~ 1.711, de 28 de outubro de 1952, que
;;;t•õe sobre a licença especial de funcionário públic!J fe'"1.
Sessão: 2-10-85 (extraordinária).
-Substitutivo do Senado ao Projeto d~ Lei .dá Câ:.ra n• 89, de 1985, {n' 4.869/84, na Casa de origem),
•e autoriza o Poder Executivo a estender, aos servido-~ que especifica, os benefícios previstos no artigo 3'~ da
:~ n'~ 7 .025, de 8 de;. setembro ~e 1982.
Sessão: 8-10-85.
-Projeto de Lei do Senado n' 233, de 198.1, de auto-~ do Senado'r João Catoi"o'n, que fixa percentual mini!1 para apli-cações em educação pelas empresas em que
Estado tem p3rticipação acionária majoritária.
Sessão: 8-10-85." ·
·
···
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-Projeto de Lei do Senado n'~ 4, de 1983, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações
na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de trabalho.
Sessão: _8-10-85 (estraordinâria).
. -Projeto (fe Lei do Senado n' 55, de 1983, de autoria
do Senador Jorge Kalume, que determina seja a Bandeira Brasileira hasteada, diariamente, nos estabelecimentos de 1' e 2'~ graus, sob cântico do Hino Nacional.
Sessão~ R-10-85 (extraordinária) . .
-Projeto de Lei do Senado n' 251, de 1983, de autoria do Senador.. Ferna.ndo Henr_ique Cardoso, que autoriza a contagem recíproCa pata apose-ntadoria por tempo de serviço público e de atividade privada dos profes~
sares. -Sessão: 8-10-85 (extraordinária): -Projeto de _Lei do Senado n' 267, de 1985, de autoria dO-senador Itamar Fniri-CO'; que dispõe sobre a manifestação, por militar inativo, de pensamento e õpinião
políticos oU- fílosóficoS.
Sessão: 8-10~85 (ex_trao_x:dinâria).
--Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 183, de 1984 (n9 169/84, na Casa de origem), que altera a Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, incluindo a
Rodovia da liltegração Sul-Centro-Oeste.
Sessão_:_ 15-10~85 (extr:iordinária).
.::..... VrOjetõ de Lei do Senado n' 62, de 1981, de autoria
do Senador Raimundo Parente, que dispõe sob~e a
cobrança, pelas empresas concessionárias de servjços
públicos, das contas de energia elétrica, água, gâs e 'tetefone.
Sessão: 15-10-85 (extraordinária).
-~--=...;Projeto de Lei do Sênado n' 95, de 1982, de autoria
do Senador Gastão Muller, que veda a fabricação de
veículos automotores de passageiros, com potêncía superior a 180 (centõ--e óitCrita) HP. que não sejilm para
consumo a álcool, e dá outras providências.
Sessão: 15-10-85 (extraordinária).
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cá~
mara·nct 235, de 1984 (n"' 3.014/84, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, e dá outras providências.
Sessão: 15-10-85 (extraordinária).
- Projeto de Leí do Senado n"' SI, de 1984 - Complementar, de autoria do Senador Jorge Kalume, que. dá
nova redação ao § I'i' do artigo 106 da Lei Complementar n"' 35, de 14 de março de 1979.
Sessão: 16-10-85 _(extraordinária).
- Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n9 54, de 1984 (n' 880/79, na Casa de origem) que dâ
nova redação a dispositivos da Lei n'~ 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, com as alterações posteriores, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária
aos necessitados.
Sessão: 30-10-85 (extraordinária).
'Projetos aprovados e enviados i Comissão de Reciaçio
-;--Projeto de Lei do Senado n9 105, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que cria o Serviço
Nacional de Alistamento Eleitoral e dâ outras providências.
Sessão: 2:-10-85 (~traci~di~a). .
_
..,....,. Projeto de Resolt!~ão n' 99;de 1985, de autoria da
Co_missã9 d_e Constituição e J u_stiça, que suspende a execução do art. II do Decreto-Iii n' 554, de 25 de abril de

1969.
Ses~ão: 10-10-85 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n' •os, de 1985, de aUtoria da
Comíssâo-de Consti~yiçào e Justiça, que suspende a execução do art. 194 da Lei n"' 744/75, do Município de ltâpolis, Estado de São Paulo.
Sessão: 10~10-85 (ex.t~ordinária).

Projetos rejeitados e encaminhados ao arquivo
-Projeto de Lei da Cãma~~ n' .100/83 {n' 2.971/80,
na Casa de origem) que cria a Junta de Conctliação e
de Cotia, rio Estado de São Paulo, e deterl]lina outras pr~vidências.
Sessão: 1'~-10-M).
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- Projet9 de Lei da Câmara n9 53, de 1977 (n'
227/75, na Çasa de origem), que dispõe sobre condições
a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências.
Sessão: 7-10-85, ·
-Projeto de Resolução n'~ 32, de 1983, de autoria do
SeOã.dor Henrique Santillo, que dá nova redação ao art.
113 do Regimento Interno do Senado Federal, referente
às atribUições da COmissão de Segurança Nacional.
Sessão: 8-J0-85.
- Projeto de Lei do Senado n'~ 231, de 1983, de autoria do Senador Álvaro Dias-, que dispõe sobre a concessão de amparo previdenciârio aos filhos dos trabalhadores rurais desde que i)lvâiidos ou portadores de defeitos
físicos ou congênitos.
·
- - Sessão: 15-10-85.
- Projeto de Lei da Câmara o'>' 56, de 1983 (n'
1.379[79, na Casa de origem), que dispõe sobre o parce~
lamento de débitos das Prefeitura_s Muniçipais perante o
Instituto de Administração Fínanceira da Previdência e
Assistência So_ciai--IAPAS, e dá ou_tras providências.
Sessão: 17~10-85.
- Projeto de Lei da Câmara n' 239,_ de 1983 (n"'
2.183/79, na Casa de origem), que altera a redação do
art. lO da Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, que modificou a legislação de previdência social.
Sessão: 17-10-85.
Proposições

reti~adas ~ en~aminhadas

ao arquivo

-Requerimento n9 393, de 1985, de autoria do Senador Itamar Franco, de convocação dos Senhores Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para
prestarem esclarecimentos sobre as posições das respect_\vas Pastas a respeito da sujeição dos militares inativos
ao Regulamento Disciplinar das Forças Armadas.
Sessão: 8- t0-85.
-Projeto de Lei do Senado nct 17, de 1985, de autoria
do Senador Amarai Peixoto, que dispõe sobre a recon~
dução de membros do Conselho Federal de Cultura.
Sessão: 15-10-85.
- Projeto de Lei do Senado n' 160, de 1985-DF, de
iniciativa do Poder Executivo, que dispõe no âmbito do
Distrito Federal, sobre Microempresa, Substituição Tri~
butária em operações sujeitas ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, isenções deste e do Imposto
Sobre Serviços de qualquer natureza e dâ outras providências.
Sessão: 16-10-85.
Projetos encaminhados ao Arquivo, nos termos do art. 278
do Regimento Interno
·
-Projeto de Lei do Senado n'~ 102, de 1984, de autoria do Senador Carlos Chiarem, que dispõe sobre o abatimento, pela pessoa ffsica, de importâncias pagas a empregado doméstico, de acordo com a legislação do Imposto de Renda.
Sessão: 14-10-85.
.....;... Projeto de Lei da Câmara n' 21, de 1984 (n'
6.082/82, na Casa de origem), que dispõe sobre a inviolabilidade dos Vereadores.
Sessão: 15-10-85.
Req_nerimentos de convocaçio de Ministros de E.<'!ado ar-quivados
-Requerimento n'1 493, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, de convocação do Ministro do
Trabalho, Murillo Macedo, a fim de, perante o Plenário
do Senado, prestar esclarecimentos acerca de assuntos
pertinentes ao seu Ministério.
Sessão: 9- t0-85.
- Requerimento n'~ 683, de 1983, de autoria do Senador Mauro Borges, de convocação do Ministro das Relações Exteriores, ã fim de, perante o Plenário do Senado, prestar informaçi5es sobre a retenção de aviões líbios
em aeroportos brasileiros e as implicações decorrentes
do fato nas relações Brasil-Líbia e Mundo Árabe.
- SCssão: 9-10-85.
·
-Requerimento n9 686, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, de convocação ·do Ministro daS
Refações Exteriores, ~amifo Saraiva GUerreiro a fim
de; perante o Plenário do Senado, prest8r esclar:Cimen-
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tos sobre a política externa brasileira, face à ciíse ·ecoriôw

mica que o País atraVessa.
Sessão: 9-10-85,
-Requerimento n~' 741, de 1983, de autoria doSen'\dor MarCo Maciel, de convocação do Ministro da Mari-·
nha, Maximiano Eduardo da Silv-a Fonseca, a fim de,
perante o Plenário do Senado, prest~r inforn;liições
sobre o desenvolvimento de atividades brasileiras na
Antártida.
Sessão: 9-10-85.
--Requerimento n" 745, de 1983, de autoria do Senador Luiz Viana, de convocação do MinistrO das Relaç_ões Exteriores, Ramiro Sar'aíVá ôUCrreiro;3 fim de,
perante o Plenário do Senado, prestar informações
sobre a posição do Brasil face aos acontecimentos que
têm agitado e enlutado o Chile.
Sessão: 9-10-85.
-Requerimento n' 811, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, de convocação do Ministro das
Relações Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, a fim
de, perante o Senado, prestar esclarecimentos sobre c;>s
rumos da polítiCa externa braSileira na América Latina.
Sessão: 9-10-85.
-
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-.:.:... Requeriffiento n' 110, de l':J1S4, Cle autoria do Senador Henrique Santillo, de convocação do Ministro das
Relações Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, a fim
de, perante o Plenário do Senádo, prestar esclarecimentos sobre a posição brasileira diante da dívida externa da
América Latina e dos acontecimentos conOitantes na
América Céntral.
Sessão: 9-10-85. _
- Reql!~mento n' 115, de 1984, de aut_~ria do Senador Henrique Santillo, âe convocação do Ministro da
Fazenda. Ernane Galvêas, a fim de, perante _o Plenário
do Seriado, prestar esclarecimentos sobre a posição governamental diante do problema de nossa dívida externa
e da América Latina, e da possibilidade_ de suspensão do
seu pagamento até que se verifique a iecuperação de
suas bases econômicas.

Sessão: 9-10-85.
Requerimento já apro"ado, mas prejudicado e encaminha·
do ao arqui"o
-Requerimento n' 141, de 1985, de autoria do Senador lt_amar Franco, de conyocação do Ministro das Comunicações, António Carfos Magalhães, a fim de que
esclareça todos QS temas abordados na entrevista-tefCVl-

sada de 12 de junho dé f985
político~industrial do PaíS.
Sessão: 8-10-85.

eatinentes à. estabifidadC

Projefos prejudicados e encaminhados ao arqul"o
-Projeto de Lei do Senado n' 143, de 1983, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que assegura os benefícios da política salarial aos servidores
públicos sujeitos ao regime d~ Consolidação das Leis do
Trabalho.
Sessão: 3-10-85.
..:... Projeto de Lei da Câmara n' 88, de 1984, (n'
853/79, na Casa de origem), que dispõe sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias e altera o inciso
JI do artigo 79 da Lei Q-9 3.807, de 26 d~ agosto ~e 1~60
- Lei Orgânica dà Previdência Social, com a redação
d~da pelo artigo 1'~ da Lei n' 5.890, de 8 de junho de

1973.
Sessão: 10-10-85.
-Projeto de Lei da Câmara n' 129, de 1984_ (n9
J.593f79, na-Casa de origem), que mantém a denominação de Celso Sucko~ da Fonseca para o Centro Federal de Educação Tecnológica, com sede na cidade do
Rio de Janeiro.

Sessão: 17-10-85.
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Reunião, em 13 de novembro de 1985

3ª Sessão Legislativa Ordinária,

da
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Legislatura

Presidência do Sr. Américo de Souza
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alexandre COsta-_ AmériCOde SOUZa-= Marcondes.
Gadelha- Enéas Faria --Carlos Chiai:élfí.

O SR. PRESIDENTE (Américo de Souza)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 5 Srs. Senadores. Não hã, portanto, quorum para abertura da sessão.
Nessas condições, vou encerrar a presente reunião,
desi&nando para ~ sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

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 Senadon"' 201, 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 FAVO RÃ VEIS, sob n's 707 a 7Q9, de
J 9.85, das Comissões:
·
-de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e
de Finanças; tendo, ainda, pareceres orais, sobre a
Emenda n9 l, de PlenáriO, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucioiialidade
e_juridicidade e, no mérito, favorável; e
- de Serviço P-úbliCO Civil e de Finanças, contrãricis.

PARECERES, sob-il\ts 514 a 516,de 1984, 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
o~-tvida a Comissão de Economia; e
-de Economia, favorável.

2

Votação, em .turno único, do Projeto de Lt!i da_Câma~
ra n"~ 3, de 1981 (n9 l.889f76, na Casa de origem), alte~
rando a redação dos arts. 7<~, 9<~ e 10 da Lei n9 6.223, de
14 de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira e-orçamentária da Uniãó;pelo COrifKi"esso Nacional, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 204 e-205, de
1983, das Comissões:
-de Finanças; e
- de M-i.micípios.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"'_i3, de 1981 (n"'.78J79_, na Casa de origem), introduziri-ão- múdificações na Lei· n9 605, de 5 de janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de salário nos dias feriados civis e relígiosos..,_tendo

4
Votação, em turno único, do Projeto de-Lei da Câmara n"' 14, de 1981 (n9 2.977 (80, na Casa de origem), que
suprime a alíne<.t ''b" do art. 39 da Lei n9 3.807, de 26 de
agosto- de 1960 - Lei Orgânica:- da PreVidêricia S_ocial,
tendo
PARECERES, sob n9s 26 a 29, de 1984, das Comissões:
Legislação Social·, i9 pronunciamento: favorável;
--2'1 pronunciamento: mantendo seu parecer anterior;
-de Constituição e Justiça, favorável; e
·-de Finanças, contrário, com vcito vencido dos Se~
nadares Severo Gomes C Pedia Sim0i1.

-de-

5
-Votação, em turno único~ "do Projeto de Lei da Câmara flt? 9, de 1982 (n'~ 3.048(80, na Casa de origem), que facu11a ao segurado a retificação do enquadraincnto cor-
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respondente a seu tempo de filiação à· Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n"'s 376 e 377, de 1984, das Comis-sões:
-de Legislação Social, favorãvel, 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 Sena_dor Cid Sampaio.
6

Votação, em turno llnico, do Projeto.de Lei da Câmara n~ IO,_de 1982 (n"' 4.608/81, na Casa de origem), que
autori2a o Poder Executivo "ilin..sfituir a Fundação Universidade das Missõe.s, com sede em Santo Ãngelç_RS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 212, de 1982, da
Comissão
- de Educação e Cultura.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n\' 55, de 1982 (n'l 2.631/80, na Casa de origem),
acrescentando parágrafo ao art. 27 da Lei n'l 3.274, de 2
de outubro de 1957, que disciplina o regime peniten~
ciârio, tendo
PARECER, sob n9 807, de 1983, da ComiS_s_ãg
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven~
cido do Senado_r Helvídio Nunes.
8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da C~ffia
ra n~' 22, de 1983_(n9 SA50/7l, na Casa de origem), que
concede anistia a mães de família condenad_as até 5 (cin~
co) anos de ~riSão, tendo
PARECER, sob n"' 398, de 1985, da Comissão
-de Constituiçio e .Justiça, favorável.
9
Votação, 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 nt 3.807, de 26 de agosto de
1960. para dispor sobre o segurado que tiver assunlido
cargo público e perdido o prazo para continuar contri~
buindo como autônomo, tenda
PARECERES fAVORÁVEIS, sob n•s 62i 628, de
1985, das Comissões:
-de Legislação Social; e
...... de Finanças.

e

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ.ma~
ra n~> 55, de 1984 (n<~ 759/83, na Casa d_e origem), determinando que os depõsitos e repasses -dos órgãos pllblicos federais do Nordeste sejam feitos no Banco do Nor_d~te do Brasil S.A. - eNB, tendo

PARECERES, sob n~>s 611 e 612, de 1984, das Corilissõe..<~;

- d~ Economla, contrário; e
-de Firiagças, favorável, com Emenda que apresenta
de n9 1-CF.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-_
ra n' 14, de 1985 (n' 2.393/79, na Casa de origem), que
altera a redação do art. 135 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de 1~> de
ma!o del943, que dispõe sobre a concessão das férias
anuais remuneradas, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 452, de t985, da
Comissâ.o
- de Legislação Social.
12
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 FAVORÁVEL,~ sob no 604, de 1985, da
Comissão
-::- de S~!"'ito Público Civil.
13
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n9 50, de 1981 (nt 2.048/79, na Casa de origem), que
dá nova redação ao § 2"' do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452,
de 19 de maio de 1943, dispondo s_obre o fornecimento
de transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 429, de 1982, da
COmissão
- de Legislação Social.
14
VotaÇão, em'turno -único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 33, de 1985 (n'l' 1.550/83, na Casa.de origem), que
.. declara feriado nacional o dia 20 de novembro, já celebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela comunidade afro·brasileira", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 611, dd985, da
Comissão
-de Educação e Cultura.
15
Votação, em turno únicO; do_Projeto de Lei da Câmara n? 106, ~e 1982 (n~4.800/81, na Casa de orig_e~). que
disciplina as atividades profissionais dos vigias por~
tuários, e dã outras providênCias, tendo
PARECERES, sob nos 1.025, 1.026 e 1.027, de 1983,
das Comissões:

-de Constituição e Justiça, favorável;
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido
do Senador José Ignácio Ferreira; e
- d'C Finanças, favorável.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Sena_do n' 244, de 1981- ComPlementar, de autoria do Senador Cunha Lima, acresc;entãtido § 4' ao art. 2"' da Lei
Complementar n9 l, de 1967, que visa a reduzir, em casos que especifica, o limite mfnimo populacional de que
trata o Inciso I do mesmo artigo, tendo
PARECERES, sob n' 945 e 946, de 198(, 745 e 746,
de 198'4, âas Comissões:
-de Constituição e Justiça - -1? pronunciamento,
pela consUtucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento, favorável à emenda de Plenário; e
-de MuniCípios - ]9 pronunciamento, favorâvel; 2<~
proni.mciarõ.ento, contrário à Emenda de Plenário.
17
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Sena~
do n"' 56, de 1979- Complementar, de autoria do Senador Henríque s·antíllo, que cria a Região Metropolitana
deGoiânia- GO, na foi'lna do art. 164 da ConstitUição
Federal, tendo
--PARE'CERES, sOb-ri"'-s 452 e453, de 1984, das Cernis~-

-

~

-

.

-de Çon:;tituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicid.ade, com voto yencido, em separado, do Senador Murilo Badaró; e
- de Economia, favorável.

18
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n_'i'
Iro;- de 1985 (apresentado pela Comissão de Consti~
tUiÇão e Justiça como conclusão de seu Parecer n• 778,
de 1985), que suspende a execução ·do art. I• da Resolução n~> 13, de 4 de maio de 1983, na Câmara dos Deputados, na parte em que deliberou sustar o processo criminal contra o ex-Deputado Domingos Antônio de
Freitas Diniz Neto .
19

Votação, em turno único, do Requerimento n' 423, de
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, Uder do
PFL, requerendo nos termos do art. 371-C, do Regi~
menta Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n' 124, de 1985 (n~> 4.014/84, na Casa de origem), que
proíbe a pesca de cetãceo nas âguas jurisdicionais brasileiras e dá outris providências.
20
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei" do Sena_do n~> l7_3!d~ 1982, de autoria do Senador Mo~CY!
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Duarte, que altera dispositiVo dã- Le"fii9 6.515, de 26 de
dezembro de 1977, possibilitando o divórcio entre pes~
soa nunca antes divorciada e outra jã divorciada ante-riormente, tendo

PARECERES, sob n~' 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.
21

Votação, em primeiro turnO, âo -Projeto de Lei do Se-nado n9 225, de 1983, de autoria do Senador Murilo Badaró, que criã- e regUla a ajJiiCàçã(i pela Ce-nsura Federal,
o certificado_ de liberação restrita e dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob nl'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 n9s 1 a 4-CEC, e voto vencido, em separado, do Senador Jorge Kalume.
22

PROJETO DE LEI DO SENADO~
N• 96, DE 1980
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9 129, de 1980)
Votação, em primeiro turno;ao Projeto de teí do Senado n9 96, de 1980, de autoria -do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgãos "de direção e fiscalização das entidades que
menciona, tendo
PAReCERES, sob nos 349, 350, 354 e 355, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Socld, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-::--de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José Lins.

23
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 129, DE 1980
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9 96, de 1980)
Votação, em primeiro turnO, do-PrOjeto de Lei do Se·
nado nt> 129, de 1980, de autoria do Senador Franc-o
Mohtoro, que assegura a participação dos empregados
na direção das empresas públicas e sociedades de economia mista, tendo
PARECERES, sob n9s 351 a 355, de 1983, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade e, quanto ao mérito; favorável;
-de Legislação Social, favoràvel;
-de Serviço Público Civil, 19 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: pela prejudicialidade, face Pa·
recer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n9 96,
de 1980; e
- de Fil!,anças, pela prejudicialidade, em face do Parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n9 96,
de 1980, com voto vencido dos Senadores Roberto
Campos e José Lins.
24
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 336, de 19&0, de aU.toría do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dá outras provi.,dências, tendo
PÂRECERES, Sob n9s 24S ã:-:25ô, de 1983, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
ejuridicidade 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 Senadores José Lins, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e
- -de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comiss~o de Constituição e Justiça.
25

Votação, effi primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 20, de I 984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 6.649, de 16 de
maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos lo·
catá rios com mais de 80 anos de idade, no caso de despejo, tendo
PARECERES, sob n9s 597 e 598, de 1984, das Comis.sões:
-de Constitulçlo e Justiça, pela· constitucionalidade
e jurldicidade; e
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli.

Aracaju e até o ano de., 946, quando foi designado Bispo de Petrolina, teye oportunidade de exercer o sacerdócio cm Aracaju. Então, tivemos oportunidade de particiK
par, com todã a comuriidade sergipana, de uma festa
belíssima em homenagem a um Pastor que honra e dignifica a Igreja Católica brasileira, numa hora de dificuldade. Ele, através do seu bom senso, do seu equilíbrio,
da "sua competêricia, da ·sua dignidade e do seu valor intelectual, tem honrado as tradições da Jgreja no Brasil e
é hoje um ponto de equilíbrio numa hora difícil que
atravessa a Nação brasileira.
Em nome dos meus coestaduanos, faço este registro
da homenagem dos 50 anos de sac_erdócio de D. A vetar,
innão de um ex-colega nosso, o Senador Teotônio Vile-la, de memória sempre considerada por todos nós.
Segundo registro que eu queria fazer.na tarde de hoje ...
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO -

26
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei d,a Câmara n? 49, de 1982 (n9 2.159/79, na CaSa de origem),
que dispõe sobre a criação do Colégio Agrícola de Sertânia, no Estado de Pernambuco, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nos 1.076 a 1.078,
de 1983, das Comissões:
~ de Agricultura;
- de Assuntos Regionais i e
- de Educação e Cultura.
27
Discussão, em turrio único, do Projeto de Lei da Câmara n9 16, de 1983 (n~' 531(79, na Casa de origem), que
faCulta a sindicalizaÇão dos integrantes das guardas portuárias, dando nova rediÇão ao art. 99 do Decreto-lei n9
3, de 27 de janeiro de 1966, tendo
PARECERES, sob n9s 60 e 61, de 1985, das Comissões:
- -de Legislação Social, favorável, nos termos de
substitutivo que oferece; e
-de Constituição e Justiça, favorâvel ao substitutivo
da Comiss-ão de Legislação Social.
28
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 peflsão ·militar, tendo
PARECERES, sob n9s 882 a 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;
-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Américo de Souza) encerrada a reunião.
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(Levanta-se a reunião às 14 horas e 36 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL-BANO FRANCO NA SESSÃO DE 6-71-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Pronuncia o
segufnte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minha palavra, aqu_i, nesta hora, é para fazer dois registras do que aconteceu no último "domingo em Aracaju, o primeiro deles, a homenagem prestada na Catedral
Diocesana, na Capital do meu Estado, à figura extraor- ""'""dinãria do eminente Card·eal-primaz do Brasil b. AVelar
Brandão Vilela, que completou 50 anos de sacerdócio.
~ mister destacar, nesta oportunidade, perante a Casa, que D. A velar Brandão Vilela formou-se Padre em

Com muito praterl

O Sr. Nivaldo Machado- Senador Albano Franco, o
Senado não esteve ausente às solenidades comemorativas do transcurso do "Jubileu de Ouro" de D. A velar
Brandão Vilela. Estivemos, eu e o Senador Lourival
Baptista, na Capital baiana, participando das grandes
festas que marcaram o transcurso dessa data, que é uma
das maiores da Igreja em nosso País. E na hora em que
V. Ex• traz ao conhecimento do Senado a sua participação como representante de Sergipe, onde se formo.u
aquele prelado, onde atuou_ durante longos anos, podemos dizer que esta Casa jamais se ausentou de acontecimentos como esse sem dúvida, da maior significação.
Por isso é que me associo às palavras de V. Ex• na exaltação e no apoio a esse gr3nde prelado, cuja vida tem
sido marcada pela dignidade, sobretudo pela fidelidade
à Igreja, fidelidade que ele mantêm principalmente
numa hora em que a instituição vive momentos de turbulência. Sabemos que S. Ex~ Revm• na se mant~m
sobretudo fiel e firme da defesa intransigente dos princípios da religíào, que o· tem como uma das maiores e
mais expressivas figuras.
O SR. AL~ANO FRANCO- Nobre Senador Nivaldo Machado, as palavras de V. Ex• vêm honrar o pronunciamento que fazemos na tarde de hoje, quando aqui
traduzimos a homenagem realizada, efetuada no último
domingo na Catedral Diocesana de Aracaju, Capital de
Sergipe, quando todas as classes sociais do meu Estado
se reuniram para homenagear o "Jubileu de Ouro" dessa figura realmente exponencial da Igreja. V. E• teve
oportunidade de se referir à fidelidade de Dom A velar
Brandão Vilela, aos princípios e aos ditames da nossa
Igreja ..S. Ex•, realmente, tem sido um ponto de
equilíbrio, por causa da sua personalidade, do seu valor
intelectual. do seu valor moral e do seu valor cultural. ~
um homem que impressiona e faz, realmente, na Bahia a
sua liderança, que atinge todo o Brasil.
O Estado de Sergipe homenageou, no último domingo, com a manifestação de milhares de pessoas, aquela
figura que hoje é admirada e respeitada em todo o Bra. sil~ principalmente na área do Nordeste, onde S. Ex'
Revm~ atuou nos últimos cinqüenta anos.
Sr:· Presidente, Srs. Senadores, o segundo registro
que desejaríamos faz~r na tarde de hoje é que, também
no domingo passado, em Aracaju, Capital do Estado de
Sergipe, comemorou-se o ••Jubileu de Ouro" do Colégio
Salvador, colégio tradicíonal do meu Estado, onde este
que lhes fala também teve oportunidade de fazer todo o
curso primário. Hoje, nesse colégio, há o t 9 e o 29 graus,
e os meus filhos e os filhos de colegas nossos também esK
tudam. Quero homenagear as irmãs Galv~o Leite, as
Professoras Bernadete__ e Mariá pelos serviços que prestam à comunidade do meu Estado.
Era o que queria mantfeStãr nesta oportunidade, fazendo juStiça a uma entidade, a uma in-Stituição que tem
prestado relevantes sirviços à juventude e à família de
Sergipe: o Colégio Salvador.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

