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

RESOLUÇÃO N• 44, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 654.384,73 (seiscentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro cruzados e setenta
e três centavos).

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de .crédito no valor de Cz$
654.384,73 (seiscentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro cruzados e setenta e três.centavos), correspondente a
15.568,89 Obrigações Reajustáveis dó Tes_ouro Nacional - ÚRTN, considerado o valor nominál (Ia ORTN de Cr$ 42.031,56,
vigente em junho de 1985, junto à Caixa EconômicaFeélerãl;esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destiooda à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, no Municíp16, 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 30 de .abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 45, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito
no valor de CzS 22.032.566,45 (vinte e dois milhões, trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis cruzados e quarenta
e cinco centavos).

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 22.032.566,45 (vinte e
dois milhões, trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis cruzados e quarenta e cinco centavos), correspondente a 446.031,54
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em
agosto de 1985, junto à Caixa Econômica:Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada ao reequipamento do Hospital Municipal e de diversos departamentos integrados da Secretaria Municipal de
Saúde (Operação I); aquisição de equipamentos para coleta de lixo, execução de obras de infra-estrutura e saneamento bãsico e
instalação de um hortomercado (Operação II); implantação de escolas (Operação III) e implantação de Centros Comunitários
(Operação IV), no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 30 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 46, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Antônio João, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 599.978,09 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e oito cruzados e nove centavos).
Art. i' É a Prefeitura Municipal de Antônio João, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$
599.978,09 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e oito cruzados e nove centavos), correspondente a 24.557
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 24.432,06, vigente em
janeiro de 1985, jooto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidadede gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à implantação de guias, sarjetas e galerias de águas pluviais, 'iw Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2' ,Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 30 de abril de 1986. -

Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 47, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bandeirante, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor de CzS 237.162,58 (duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e dois cruzados e cinqüenta e oito
centavos).
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Bandeirante, Estado do Mato Grosso do Sul, 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 Cz$
237.162,58 (duzentos,e trinta e sete mil, cento e sessenta e dois cruzados e cinqUenta e oito centavos), correspondente a 7.822,87
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em
março de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à construção e aquisição de equipamentos de esçolas, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Ceritral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 30 de abril de 1986. -

Senador José Fragelli, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 54• SESSAO; EM 30 DE ABRIL
DE 1986
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Comunicação da Presidência
- Referente ao tempo destinado aos oradores do
Expediente da presente sessão que será destinado a
comemorar o Dia da Comunidade Luso. Brasileira.
Oradores
SENADOR MILTON CABRAL
SEffADOR FÁBIO LUCENA
SENADOR JORGE KALUME
Fala da Presidência- Associativa~ ein nOme d8.
Mesa.
1.2.2 -

Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.3- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar·se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.4 -

Requerimentos

N"'s 77, 78 e 79/86, de autoria dos Srs. Senadores
Luiz Viana, Alfredo Campos e Luiz Cavalcante, so1i-

citando autorização para integrarem a comitiva que
acompanhará o Senhor Presidente da República em
sua viagem a Portugal.
1.2.5 - Leitura de Resolução
N"' 48/86, que prorroga por 180 dias o prazo concedido à Comissão Especial Mista, destinada a realizar estudo sobre a fabricação e comercialização de
agrotóxicos no País.
].2.6 - Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado n"' 83/~6. de auto~ia
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação na Lei n"' 4.504, de -30 de novembro de 1964
(Estatuto da Terra); corn:·vi.Sfãs a ampliar, em favor
dos parceiros, locatáríos, posseirõS, comodãiârios e
outros que explorem diretamente o imóvel rural, o
direito de percmpção jâ atribuído aos arrendatários.
- Pmjeto de Lei do Senado n"' 84/86, de autoria
do Sr. Senador Jorge Kalume, que revoga o artigo
566 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n"' 5.452; d~ 19 de mai_o de 1943.
-Projeto de Lei do Senado n"' 85/86, de autoria
do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, que dispõe
sobre a representatividade de associações civis de servidores públicos oU autárquicos, não siridicà.Iizados.
- Projeto de Lei do Senado n"' 86/86, de autoria
do Sr. Senador José Ignâcio Fcrreíra, que institui õ
seguro de garantia fidejuss6ria.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n"' 169/85, que autoriza o
Governo do Estado do Acre a realizar operação de
empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00
(vinte milhões de dólares norte-americanos)
destinuda a currear recursos para o Programa
Rodoviário daquele Estado. Votação adiada, a fim de
ser feita na sessão do dia 29 de muio próximo, nos
termos do Requerimento n"' 80/86.
- Projeto de Resolução n~' 151/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Paranaguâ (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 965.435.9~.
Aprovado, após usar da palavra o Sr. César Cais. A
Comissão de Rcd:.1çào.
- Prüjeto de Re..•.;oluçào n9 163/85, que autoriza o
Governo do Est:.ldo de Santa Catarina a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de DM
10.000.000,00 {dez milhões de marcos alemães)
destinada :.10 Programa de Saneamento Básico
daquele Estado. Aprovado. À Comissão de Redação.

-Projeto de Resolução n"' 165/85-, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarina a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de USS
57,600,000.00 (cinqUenta e sete milhões e sescentos
mil dólares norte-americanos) destinada à liquidação
dos compromissos externos existentes, vencidos e
vencíveis em I985..Aprovado, após usarem da palavra
---os Srs. Jamil Haddad, Melvídio Nunes e João Lobo,
tendo feito declaração de voto o Sr. Lenoir Vargas.A
Comissão de Redaçào.
-Projeto de Resolução n~ 167/85, que modifica a
redaçào da Resolução n"' 120, de 5 de dezembro de
1984, do Senado Federal, que autoriza o GovernO do
Est:.~do da Paraíba a realizar operição àe empréstimo
externo, no valor de USS 15,100,000.00 (quini:e
-- milhões e cem mil dólares norte-americanos),
destinado à liqufdação dos compromissos existentes e_
venCíVeis em 1984 e 1985. Aprovado. Ã Comissão de
Rcdaçào.
-Projeto de Resolução nl' 172/85, que auforiúi o
Governo do Estado do Paraná a elevar em Cr$
6.465.500.000. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n"' 177/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Paranaguá (PR) a elevar em
Cr$ 961.855.200, o montante de sua dívida
consolidad.-u. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n"' 183/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campo Mourão (PR) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
2.629.828.800. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
_:-P-rojetO de Resolução n'1 2/86, que autoriza o
Governo do Estado da Bahia a realizar operação de
-- empréstimo eXterno no valor de USS 38,400,000.00
(trinta e oito milhões e quatrocedtos mil dólares
nortewamericanos), destinada ao programa de
refinanci:imeritO da díVida externa daquele Estado.
Aprovado. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução nl' 6/86, que autoriza o
Governo do Estado de Alagoas a contratar operação
de empréstimo externo no valor de USS
11,000,000.00 (onze niifhões d6 dólares norteamericanos). Aprovado. Ã Comissão de Redação~
- Projet~ de Resolução n"' 8/8_6, que autoriza o
Governo do Estado da Paraíba a contratar operação
de crédito no valor de CzS 263.706.472,95. Aprovado.
Ã Comissão de Redaçào.
-Projeto de Resolução n"' 11/86, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em
Cz$ 133.593.500,00 o montante de sua dívida
consolidada.. Aprovado. À Comissão de Rbdação.
-Projeto de ResoluCão n"' 12/86, que autoriza o
Governo do Estudo do Ceará a contratar operação
de crédito no valor de CzS 5.405.727,26. Discussão
~adiada, a fim de ser feita na sessão do dia 29 de maio
próximo, nos termos d_o Requerimento n"' 81/86.
-Projeto de Resolução n'~ 13/86, que autoriza o
Governo do Estado do Ceará a realizar operação de
empréstimo externo, no valor de US$ 40,000,000.ü0
(quarenta milhões de dólares norte-americanos)
destinada ao programa de financiamento da dívida
externa daquele Governo junto ao Banco do Estado
do CearáS .A, Discussão adiada, a fim de ser feita na
sessão do dia 29 de maio próximo, nos termos do
Requerimento n"' 82/86.
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

-- -.= R.equerttllelifos: -n"'S í1 a 79/86, líd_os no Expediente da presente sessão. Apro\'ados apos parecer da
comisSão competente.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ALO YS/0 CHAVES - Reivindicações de municípios paraenses do baixo ama:onas
concementes à sua inclusão na ãrea de atuaçao da
SUFRAMA.

SENADOR JORGE KALUME- Dia do Traba-

lho.
SENADOR JOSEfGNÃC/0 FE;RREIRA- Evasão ilegal de divisas brasileiras para o Paraguai, após
a aplicação do plano cruzado. Privatização da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI. Relatório das atividades desenVolvidas pela Delegação
parlamentar brasileira em visita a TchecoEslováquia, e ii:ttegrada por S. Ex", no perído de 16 a
22-2-86.
SENADOR ODACIR SOARES, como LíderDenúncias de irregularidades no Governo de Rondônia, apontadas em relatório 4e inspeção especial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo em
favor do reaparelhamento do Corpo de Bombeiros
de Volta Redonda-RJ.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Propostas nl's
6 e 7, apresentadas pelo PMDB de Mato Grosso, por
ocasião da Convenção Nacional do partido.

SE-NADOR CESA R CALS- Apelo em favor de
pescadores cearenses, no sentido de que lhes sejam
resguardado o direito de apartarem suas embarcações nos terrenos de marinha. Problemas que afligem a população da tona norte do Ceará.
1.3.3 -Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 55• SESSÃO, EM 3Q DE ABRIL
DE 1986
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.'1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N9s 104 e 105/86 (n'?s 125 e 126/86, na origem),
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
2.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa
2.2.3 - Comunicação da Presidência
- Recebimento da Mensagem n"' 106/86 (n"'
128/86, na origem), pela q_ual o Senhor Presidente da
República solicita autorização do Senado Federal
para que o Governo do Estado de Goiãs possa con-tratar operação de crédito, para os fins que especifica.
2.2.4 - Comunicações
-De Srs+-Senadores que se ausentarão do Pais.
2.2.5 -

Requerimento~

- N9 83/86, de urgência, para o Projeto de Lei do
Senado n"' 246/85-DF, que altera a Lei n"'7.289, de 18
de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto
dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal e dá outras providências.

- N"' 84(86, de urgência, para o Projeto de Lei do
Senado n"' 226/85-DF, que aprova o Estatuto dos
Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito F<!deral, e dá outras providências.
2.3- ORDEM DO DIA
Redação Final do Projeto de Resolução n"' 18, de
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de CzS 335.280,95.
Aprovada. A promulgação.
Redã.ção -Fina( do Projeto de Resolução n"' 19, de
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de Cz$ 3.780.503,76.
Aprovada. A promulgação.
Redaçào Final do Projeto de Resolução n'1 20, de
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa
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Cruz do Sril, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crêdito no valor de CzS 4.611:102,38.
Aprovada. À promulgação.
Redação Final do Projeto de Resolução n9 21, de
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória
de Santo Antão, Estado de Pernambuco, a contratar
operação de crédito no valor_de Cz$ 10.210.650,36.
Aprovada. Ã promulgação.
2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia.

- Substitutivo ao P_rQjeto de Lei do_ Senado n9
246/85-DF, em regime de urgência, nos termos do

Requerimento n9 83, lido no Expediente. Discussão
encerrada, em turno suplementar, após pareceres das
comissões competentes sobre as emendas oferecidas
em plenârio, ficando a votação adiada por falta de
"quorum".
2.3.2 -_ Comunicação da Presidência

Maio de 1986

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Cid Sampaio, proferido na sessão de 18-4-86.
4- MESA DIRETORA

.......- PrejudiciaUdade do Requerimento n9 84/86,
lido no Expediente.
2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

2.4- ENCERRAMENTO

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER'
MANENTES

Ata da 54:.t Sessão, em 30 de abril de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
Presidência dos Srs. José Fragetli e

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares
- Aloysio Chaves - Hélio Gueiros - Alex3:ndre _5;()sta
- João Castelo - Américo de Souza - Alberto Silva
- Helvídio Nunes - )oão Lobo - Cesar Cais - Carlos Alberto - Martins Filho - Marcondes GadelhaMilton Cabral -Cid Sampaio - Nivaldo MachadoGuilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival
Baptista - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior Luiz Viana- João_Calmon- José Ignãcio FerreiraNelson Carneiro - Jamit Haddad --Alfredo Campos
- Benedito Ferreira - Gastão Milller- José Fragelli
-Marcelo Miranda- Ivan Bonato- Lenoir Vargas
-Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Octávio_Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Lista de
presença acusa -o comparecimento de 41 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos, nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nos termos
do Requerimento n\> 53;de 1986, de autoria do nobre Senador Milton Cabral e outros Srs. Senadores, o tempo
destinado aos oradores do Expediente da presente sessão
será dedicado a comemorar o.. "Dia da Comunidade
Luso-Brasileira''.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

47~

Legislatura

Mário Maia

económicos _e sociais sobrelevam no perpassar pela história desse povo bravo, audaz, guerreiro, conquistador e
civilizador, que é o povo português.
-Assim como a França ê uma criação de Júlio César, o
Brasil é filho legítimo e imortal de Portugal.
Toda ·a nossã cultura, e os grandes povOs~ os grandes
conquistadores são precisamente aqueles que conseguem
transmitir a sua cultura ao longo da sua conquista, toda
a nossa cultura, Sr. Presidente, entendida a cultura como
a capacidade de criar e de. recriar que assiste aos povos,
toda essa capacidade traz a marca vigorosa da Pátria lusa. Com efeito, basta a minúcia de termos, na India, 70
dialetos, comparada com a particularidade de termos, no
Brasil, um apenas idioma, o idioma Português. E Ba_rbosa Lima Sobrinho, em livro monumental, intitulado A
Ungua Portuguesa e a Unidade do Brasil, nos diz que
basta esse fator, Sr. Presidente, para dar a essa comunidade um sentido de lata unidade universal e para
prenunciar-lhe uma imortalidade certa, uma imortalidade para a qual brasileiros e portugueses hão c_ontribuído,
de forma decisiva, ao longo do processo histórico comum. Portugal ensinando, Portugal colonizando. E, no
aspecto da colonização é _que se destaca, Sr. P"residfmte, a
eXtraordinária vocação da Nação portuguesa para o estabelecimento desta comunidade, porque, ao contrário
dos colonizadores huguenotes, responsáveis maiores
pela instituição do racismo nos Estados Unidos, o modus
fri.ciendi da colonização !Jortuguesa, em que o português
se casava com o aborígene, com a índia, com o caboclo,
com o mameluco, deu à nossa Nação essa estrutura extraordinária de aqui não termos esse que é provavelmente o pior dos miasmas que podem ínfestar a sociedade,
que- é o miasma racial.
O Sr. Cid Sampaio- Permite-me V. Ex!- um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao eminente Senador Fábio Lucena, que falará
C?ffi nome do PMDB.

s_~~aclo_r _Ç~d_ ~-~~p-~i_o_._

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Seqiiênciar na tribuna o eminente Senador Milton
Cabral, depois de peça tão fecunda e facUDda que aqui
produziu, seria um ato até de atrevimento. No entanto,
embora convocado, a ligeiro, desejo, Sr. Presidente, formular, à margem do profundo ensaio de S. Ex', o Senador pela Paraíba, a respeito da Comunidade Lusobrasileira, considerações que entendo igualmente fundamentais, embora não do mesmo alca~_ce, quer eJn percociência, em profundidade e em argutização.
Em verdade, Srs. Senadores, a Comunidade Lusobrasiieira é a que deita sementes que a destin.am a se "toi:nar, na história das comunidades, a mais duradoura ao
longo dos séculos.
Está bem distante, Sr. Presidente, com efeito, o dia ou
o milênio em que Portugãl poâerà ter seus traços apagados da Pátria brasileira. Aspectos culturais, políticos,

O Sr. Cid Sampaio - Ilustre Senador Fábio Lucena,
V. Ex•, com O brilho de semPre, fundamentado numa
sólída cultura, vem analisando o relacionamento
português-brasileiro, ou a civilizaçãO- luso-brasileira.
Nós, brasileiros, que riOS formamOs indo busCar as átfzes
na cultura portuguesa, sentimos -íSSo, e sentimos não só a
profundidade como a impossibilidade de, no tempo, esses laços serem desfeitos. Qual de nós brasileiro, não se
emocionou ao ler a grande obra de Oliveira Martins,
"Os Mitos",.''As Raças Humanas", a "História de Roma", uma verdadeira enciclopédia de cultura e de conhecimento? Alexandre Herculano, Guerra Junqueiro, Camões, Eça, o humor de San_to Tirso. Qual de nós não tem
um pouco desses homens, da cultura dessa gente, da gente_ portuguesa, no pouco que sabe ou no pouco que
aprendeu no _curso da sua vida? De forma que, como
brasileiro, neto de portugueses, sinto a-influência que em
toda minha formação, como dos meus companheiros, ao
longo da minha vi_da, fomos buscar dentro do conheci-

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•, eminente

menta, do espírito, da alma, finalmente, da cultura portuguesa. A grandiosidade da civilização luso-brasileira,
projetada de Portugual para a América, para a África,
para a Ásia, não parou de dar os seus frutos, e, na liistória fliiura da humanidade hão de ser, -esses conheci·
mentes, hauridos dentro do espírito de criatividade por·
tuguesa, que haver~o de definir, também, no mundo que
há de vir, os conceitos, a formação, a luta contra o que
hoje distorce a vida da humanidade, como bem salienta
V. ~x.', o racismo, que ainda infelicita uma parte deste
Mundo. De forma que quero me solidarizar com V. Ex•,
na hora em que tão bem representa o Partido a que pertenço, e dizer a V. Ex.• que continue a oração que está fa·
zendo, que representa a alma e o sentimento de todos os
brasileiros, que tanto aprenderam e tanto haverão de
aprender, e junto com os portugueses tanto haverão de
- construir. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Cid Sampaio, a generosidade de V. Ex~ só não é maior do que o
coração de Pernambuco porque o coração de Pernambuco não pode ser maior do que o coração do Brasil. Mas a
irredente raça dos pernambucanos sempre forneceu à
Nação brasileira alicerces da maior essencialidade. Haja
vista, eminente Senador Cid Sampaio, que a primeira
Constituição autenticamente brasileira nasceu em seu
Estado, na Revolução de 1817, antes da Independência
do ~rasil. Muito obrigado pelo aparte de V.Ex~
O Sr. Luiz Viana - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA -Tenho a honra de ouvir
V. Ex•, eminente mestre de humaninades, Senador Luiz
Viana Filho.
O Sr. Luiz Viana - Apenas para um breve aparte,
para dar a V. Ex• a minha solidariedade pelo oportuno
discurso que está fazendo neste momento. Para resumir
tudo que diz V. Ex:•, e que subscrevo, eu lembraria apenas que, dentro de alguns dias, deverei ir a Portugal, na
COiriítiVa- dO--sennor
-Rejjúhlicã. -E-fá.indo,
como tem acontecido outras vezes, poderei dizer, como
disse Afrânio Peixoto:,. "Volto à minha terra." Todos
nás,_em Portugal, nos sentimos em casa, nos sentimos na
nossa terra, tal a amenidade, o afeto, o bem-querer que
ali encontramos. Quando vamos a Portugal, sobretudo
ao seu interior, é que sentimos que somos realmente portugueses, e temos que dar graças a Deus por termos tido
um colonizador que deu ao Brasil essa civilização da
qual tanto nos orgulhamos. Parabéns a V. Ex• pelo oportuno, ilustre discurso que faz neste momento.

·pr-esrdiúúe-aa

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Luiz Viana Filho, só os biógrafos de renome internacional, como
V. Ex~, têm esse poder semimágico de adentrarem o fundo da alma humana. V. Ex•, em recente biografia que
traçou sobre Eça de Queiroz, forneceu ao Brasil esse que
é, provavelmente, o documento mais importante para
que possamos conhecer a :realidade da alma portuguesa e
confrontá-la com a reaUdade da alma brasileira.
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Já na biografia de Rui Barbosa, e também no estudo
paralelo que V. Ex• escreveu sobre as vidas .Qas vidas de
Rui e Nabuco, as gerações brasileiras ficaram devendo a

V. Ex' lições "iniOfredOini.s, que, sem dúvida alguma, são
o substrato essencial para a formação de toda a cultura
que se preocupe com o exato conhecimento da história
desse relacionamento e da importânci~ decisiva e d(!!fmitiva da contribuição de Portugal para a estruturação social, poHtica e econômica do nosso Pais.
O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA -Tenho a honra de ouvir
V. Ex•, eminente Professor Senador Aloysio Chaves.

O Sr. AloYsio Chaves- Nobre Senador Fâbio

Luce~

na, V. Ex' fala nesta Casa não apefias em nome do
PMDB e, sem dúvida alguma, do Senado Federal, mas o
faz como homem da Amazônia. Eu diria que a Amazônia é uma dádiva dos portugueses à criatividade dos brasileiros, e esse gênio criativo dos amazônidas V. Ex• esmalta no pronunciamento que está proferindo hoje nesta
Casa, para exaltar essa epopéia admirável que foi toda a
caminhada de Portugal ao longo dos séculos, sobretudo,
na nossa região, na conquista da Amazônia, penetrando
os recantos mais long[nquos, o interior da floresta ou as
margens dos rios, para fincar os marcos da sua ação colonizadora, tão grande que causa, hoje, 'espanto ao mundo, como jã foi antes acentuado nesta Casa e nesta tarde,
no registro de feitos memoráveis como a construção do
monumento admirável que é o Forte Príncipe da Beira.
Mas todas as cidades que estão na nossa região balizam
esta penetração e a conquista da Amazônia com caráter,
com sabor nitidamente português: Belém, Aveiro, Sousel, Bragança, Óbidos, Alenquer, Alcobaça, Santarém,
Faro e tantas outras. Recordo-me e me permito incluir
neste pronunciamento de V. Ex• uma passagem queregistrei do famoso sermão, para as armas de Portugal, extraordinária peça- oratória, na qual o Padre Vie:ira exorta
a Deus que não tire os portugueses das ter!as brasileiras
depois de...
O SR. FÁBIO LUCENA -

Contra as da Hoianda.

O Sr. Aioysio Chaves - ... tantas lutas gloriosas, de
tanto desperdício de vidas portuguesas, epopéia consagrada não só na obra do admirável Camões, a que nos já
referimos, como na poesia de Fernando Pessoa. E dizia,
naquela ocasião, concluindo: - sahemos, hoje, que
Deus se deixou comover pela argumentação e pela eloqUência do memorável pregador, e se não permitiu que
as armas de holanda se implantassem em s-olo brasileiro,
alijando para longe os portuguese~~. "Nesta hora de confraternização,- nessa sessão do Senado- ouso repetir
a oração do missionário, suplicando a Deus não permita
jamais que nenhum episódio, nenhum equívoco, nenhuma desventura possa arrancar, não apenas do solo pátrio, mas do coração desta Pátria, a imagem e a presença
da alma de Portugal."
O SR. FÁBIO LUCENA- O aparte de V. Ex' emiR
nente Senador Aloysio Chaves, traz à baila a.spectos fundamentais da lição portuguesa,
Hã um Hvro de um conterrâneo de V. Ex•, chamado
Ltiís Osíres da Silva, intitula-do, "A Ocupação da Amazônia". Luís Osíres analisa, coro propriedade, os três sêculos em que a Amazônia esteve separada de Portugal e focaliza, com precisão absoluta, o esforço pórtuguês para
se conquistar a Amazônia. E centra-se ele na preocupação do Matquês de Pombal, preocução tamanha que
quando Alexander von Humboltd tentou, pela fronteira
da Venezuela e por meio do Rio Neg~o. ingressar na Região Amazônica, o Marquês de Pombal proibiu que o
grande cientista adentrasse águas e terras amazónjcas. A
proibição era resultante da preocupação, nobre Senador
Aloysio Chaves, com aquele vasto setentrião, que Artur
César Ferreira Reis, ilustre colega de V, Ex•, em livro famoso, intitulado,. "A Amazônia que os Portugueses
Desbravaram", ensinaRnos esta lição que me parece da
maior preciosidade para compreender a Amazônia em
relação a PortUgal. t que, se os portugueses desbravaram a Amazônia, diz Artur Reis, quem povoou a Amazônia foram os cearenscs.
O Sr. Milton Cabral -

Os nordestinos.

O SR. FÁBIO LL'CENA- Os nordestinos em 98%,
conforme estatística de Celso Furtado, compostos por

cearenses. Esta a lição, eminente Senador, aliada ao sermão do Padre Vieira a que alude V, Ex', merecendo re-cordar, também, que o Padre Vieira pregou na Região
Amazónica, pregou na Capitania do Maranhão. E vou
lhe recordar aio da que o primeiro Governador da Capitania do Rio Negro, chamado Joaquim de_ Mello e Póvoas, sobrinho do Marquês de Pombal, deixou a Capitania do Rio Negro, hoje Estado do Amazonas, para ir governar a Capitania do Maranhão. Então Portugal exerceu na Amazônia uma ação de integração tamanha, eminente Senador, que, se o Brasil hoje detêm soberania
sobre a grande Amazônia, sobre uma região que se es~ende por mais de 5 milhões de km 2, a chamada AmazôR
Dia Legal, devêmo-lo, sem sombra de dúvida, à ação, à
eficácia e ao esforço do povo português, da nação portuguesa.
Mas não poderia concluir esse pronunciamento, Sr.
Presidente, sem exaltar no bravo povo português, criador da comunidade, a sua nptável_ capacidade de resistência aos regimeS de força. Poucos povos como os portugueses têm experimentado tanto regime de força ao
longo de sua existência. Só da parte dos nossos irmãos
árabes, que hoje povoam e engradecem a Amazônia, sete
sêculos suportou Portugal de dominio. Mas não se condene os árabes por aquele domínio, porque tamanha foi
a--sua contribuição, inclusive para a formação das instituições sociais, políticas e culturais portuguesas, como
ainda a contribuição árabe serviu para a evolução do
próprio idioma Português. Hoje, lá na Amazônia, os
árabes têm uma colónia, a chamada colónia síriolibanesa, que está na sua terceira geração e que contitui,
em Manaus, um dos traços mais marcantes do biótipo da
raça amazonense.
Não poderia, também, deixar de aludir, Sr. Presidente,
à extraordinária lição institucional que Portugal nos forneceu ao longo da Colônia, ensinando-nos a mater-nos
aqui em permanente vigilância. O Senado da Câmara,
que hoje tem o nome de Câmara Municipal, é a única
instituição política que Portugal transplantou para o
Brasil. Mas insütuição tão importante, tão fundamental,
que foi dentro de uma câmara municipal, na Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, que o Marechal Deodoro
proclamou a Independência do Brasil.
Assim, Sr, Presidente, Srs. Senadores, esta confraria
entre portugueses e brasileiros é motivo de orgulho para
o Senado da República do_ Brasil; sobretudo hoje, quanR
do Portugal e o Brasil se reencontraram com o regime
democrático, se reencontraram com a liberdade, com a
democracia que não morre nunca, apesar dos democraticidas, e com a liberdade que não morre jamaiS, apesar
dos }iberticidas. Viva, por conseguinte, Senhores, a grande nação lusitana, porque viva sobretudo a imortal comunidade luso-brasileira.
Era o -que tinha a diZer. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

Concedo a

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pergunto-me por que falai- depois QUe OUvCos brilhanw
tes oradores que me antecederam, como o estimado pa.raibano Milton Cabral, Fá.bio Lucena e aparteantes
como Aloysio Chaves e o mestre de História Luiz Viana,
senão levado pelo amor à História senão levado p_elo
meu apreço, meu ardor e meu amor a Portugal? Bastaria
uma palavra para sintetizar todo o nosso pensamento
acerca desta homenagem das m~is justas que se presta ao
p~uenivo grande Portugal. Basta dizermos e silenciarmos: Brasil, filho de Portugal!
Mas, Sr. Presidente, continuo, e continuo numa prova
do meu reconhecimento, da nossa gratidão a esse povo
que percorreu mares nunca navegados e que Camões,
epicamente, dizia;, .. E se mais terra houvera, na quarta
parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lã
chegara". E chegaram e percorreram o mundo inteiro. E
por onde Portugal passou, deixou a sua marca, marca de
progresso, de uma colonização que contribuiu para que
~s nativos conHnuassem sorrindo, agradecidos àquele
povo que soube educáwlos.
Falouwse na Amazônia, efetivamente. Marquês de
Pombal fez uma colonização que poderia ser repetida
hoje, sem se falir nos 46 fortes construidos em toda
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aquela grande região, como falaram os nobres Senadores
Milton Cabral e Fábio Lucena, para garantir a integridade física daqúele continente dentro de um País que é o
Brasil.
Falar em Portugal_, não podemos deixar de rememorar
Camões,_ que cantou as grandezas; as glórias e a bravura
da sua raça, qUe é a' nossa raça, através de seus versos
imortais. Nós poderemos deixar de lembrar o pioneiro
dos pioneiros, que foi o Almirante Pedro Álvares·
Cabral? Poderemos esquecer o Pera Vaz de Caminha, o
primeiro escrivão da frota, que exaltou a nossa terra, diw
zendo~. "que é tão boa que nela em se plantando tudo
dá?': A partir daí, o mundo ficou conhecendo o Brasil.
E não podemos deixar de rememorar, neste dia feliz da
Comunidade Luso-Brasileira, Pedro Álvares Cabral,
português que, em nome de sua pátria, construiu este
continente que é o Brasil, descobriu, colonizou, desbravou. Depois, para gáudio de Portugual e para gáudio dos
brasileiros, foi um português, também, Pedro I, que fez a
nossa indep-endência. Q~em seria capaz de desco~rir, cow
Ionizar, desbravar e dar a independência, independência
sem sangue, independência através do espírito pacífico
i:Jue é peculiar ao português?
Portanto, Sr. Presidente, Portugal, que é um jardim à
.beiraRmar plantado e que tive a honra de conhecer, no
passado, ele permanece em nossos pensamentos, em nossos corações, porque esta é a melhor maneira de estarmos reconhecidos, agradecidos a tudo quanto Portugal
fez por esta--Pátria Coiltinental que é o BrasiL
Encerro dizendo: Viva Portugal e viva a brava gente
portuguesa, de ontem e de hoje!
Er~_o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Exm9 Sr. Encarregado de Negócios de Portugal, João Pinto Versteeg;
Exmo. Sr. !~'-Secretário da Embaixada de Portugal, Antonio Ramalho Ortigão, Exm~' Sr. 2'~'-Secretãrío, Henri~
que Vilela Silveira Borges ...
O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, desculpe-me interromper por um segundo V. Ex'- (Assentimento da Presidência.)
Eu falei em nome do PDS e falei. também, por dele-gação do PSB, que me foi dada pelo eminente Senador
Jamil Haddad. Eu quero me penitenciar pelo lapso e fi.
ca, então, o registro.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Obrigado a
V. Ex• pelo esclarecimento à Casa.
.. .Sr._Mário Quartin Graça, Conselheiro Cultural da
Embaixada de Portugal~ Sr. Rubens Pedro da Costa,
Vice-Cônsul; Sr. Guilherme Pinto da Silva, Presidente da
Comunidade Portuguesa de Br~sflia.
A Mesa quer acompanhar os pronunciamentos de todos os Srs. Senadores, exaltando essa comunhão entre
portugueses e brasileiros, desde o discurso do eminente
S-enador Milton Cabral às palavras do nobre Representante do Amazonas e do Senador pelo Acre, falando em
nome do seu Partido e do PSB. Nós todos, brasileiros,
sempre sentimos e~~e _la~o_ de comunidade entre as doas.
Pátrias - nem sei nieSmõ se deveria dizer entre as duas
nacionalidades - porque há uma origem comum. E
como foi muito bem ressaltado, de tal maneira essas nacionalidades compõem uma só, que neste vasto território
brasileiro de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados.
não existe nenhuma distinção de línguas. fala-se apenas a
Língua Portuiuesa.
No entanto, não é só essa unidade da língua que Portugal soube deixar como herança preciosa e definitiva
para os brasileiros; também deixou a unidade territorial
do nosso País. Qualquer dos Srs. Senadores, representando a sua Província ou o seu Estado, terá sempre uma
palavra de reconhecimento, de gratidão a Portugal e aos
portugueses pela obra que realizaram, permitindo a-integração de todas essas partes do território brasileiro na
grande comunhão nacional.
Eu, como mato~grossense, jâ disse várias vezes que no
meu Estado toda cidade devia ter, pelo menos, um busto
para o português, porque se nós, mato-grossenses do
norte e do sul, hoje, fazemos parte l;la Nação brasileira.
nós o devemos à genialidade ou ao gênio geopolítico dos
portugueses, principalmente a Luís de Albuquerque Pereira de Melo e Cárceres~ Quem contemplar com um
pouco de cuidado, de espírito critico, reconstruindo no
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mapa do Brasil a grande porção do território matogrossense, verá que ele só b_br_asileiro devido a es_se gênio

geopolítico do português, princiçiã.lmente daquele grande Governado!;' que Mato Grosso teve àquela época. O
Sr. Luís de Albuquerque Pereira de Melo e Cãrceres
pontllhou, à margem direita do Rio Paraguai, com. ponto fortes de ocupação daquele território em frente ao
imenso -pantanal de 200 à 240 mil quilômetros quadrados, pontilhou com pontos fortes, de modo que aquela
grande área tão-somente pela sua visão geopolítica pôde
tornar-se um território brasileiro.
Como mato-grossense e como brasileiro, ressaltando
sobretudo a nossa diVida, como aquela que tem o Amazonas, aos portugueses, e, repito, dos brasileiros de todos
os Estados, e como Presidente do Senado Federal quero
acrescentar a minha voz dos meus colegas para exaltar
Portugal, a alma portuguesa, a fortaleza do homem português, que soube criar nesta América do Sul a maior
nação do continente.
-Nós todos, insisto, sentimos que temos essa dívida de
gratidão imorredoura a Portugal e aos portugueses.
(Muito bem! Palmas.)
O Sr. Fábio Lucena -

Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESlDENTE (José _Fragelli) - Pela ordem,
concedo a palavra a V. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pela ordem.

Sem revisão do orador.)- ê. para reiterar, com a devida
permissão-, de V. Ex', o pedido que formulou à Presidência o eminente Senador Milton Cabral, no sentido de que
V. Ex' dirija convite ao Presidente da Assembléia Nacio--nal da República Portuguesa, Deputado Fernando do
Amaral, a fim de que S. Ex' visite o Congresso Nacional
do Brasil.
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Pois não. V.

Ex• e o nobre Senador Milton Cabral serão atendidos.
Suspendo a sessão por lO minutos para os ~umprinien
tos.

(A sessão é suspensa às 15 horas e 44 minutos e
reaberta às 15 horas e 50 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta
a sessão.
O Sr. 1~>-Secretárió-procederã à leitura do Expediente.

:t: lido

o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES
N•s 330 e 331, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9176,de 1983,
que "'restabelece a garantia da estabilidade para todos os empregados".

PARECER
No 330, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
De autoria do nobre Senador Hélio Gueiros, ô pi'~sen
te projeto oferece estabilidade no emprego, depois de
dois anos consecutivos de serviço na mesma empresa,
aos empregados admitidos atravês de concurso; e, -depois
de cinco anos na mesma empresa, aos empregadOs admitidos sem concurso de seleção.
No seu art. 2.,.., o projeto altera o art. 19 da Lei n~'
5.107/66- :i que dispôS sobre o Fundo di Gafantia do
Tempo de Serviço- para assegurar ta[ direito inclusive
aos estâveis.
Na sua primeira parte, o projeto dâ nova redação ao
art. 492 da CLT, para criar a nova defin1Ção preconizada
para os empregados estâveis.
A proposição, enfim, é jurídica e harmoniza-se com a
Constituição, merecendo apoiamento tambêm em relação ao seu mérito.
Quanto ã técnica legislativa, omitiu-se, na nova redação que se pretende para o art. 1'i' da Lei n'f 5.107/66, a
expressão,_, ..Título IV", necessâria para caracterizar a
preceituação da CLT referida pelo" dispositivo:-

Em face do exposto, opino pela aprovação do Projeto,
com a seguinte:

EMENDA No 1-CCJ
No art. 29 do projeto, acrescente-se a expressãQ ...do
Título IV" após o número romanq. "VII" referido na
nova redação sugerida para o art. 19 da Lei n'i' 5.107, d l3
de setembro de 1966.
Este, o meu parecer.
Sala da Comissão, 17 de abril de 1985. -José Ignácio
Ferreira, Presidente- Martins Filho,- Relator, Helvídio
Nunes - Nelson Carneiro ...:... Luiz Cavalcante .......; Nival~Q.
Machado --Américo- de Sou1la- Hé.liq Gueiros, sem
voto- José Lim- Jutahy Magalhães-Moacyr Duarte.

PARECER
No 331, DE 1986
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jorge Kalume
O presente Projeto de Lei, de autoria do eminente Senador Hélio Gueiros, altera a redação do artigo 492, da
Consolidação das Leis do Trabalho e a do artigo 19 da
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, para restabelecer a garantia da estabilidade para todos os empregados.
Relembra o autor do Projeto, na sua justificação, que
a doutrina jâ consagrou, em todo o mundo, o princípio
de que a dispensa do empregado só é admissível quando
adotada por justa causa e acrescenta que a suposta liberdade de opção do trabalhador, ao ser admitido na empresa, não p~ssa de uma farsa, porque o empregado é
condicionado à prévia opção pelo FGTS. A justificativa
ainda esclarece. que a fórmula proposta para a conquista
da estabilidade foi calcada no dispositivo constitucional
que, a-respeito da matéria, fixa o critério de estabilidade
dos funcionários públicos.
Chamada a se pronunciar, a Comissão de Constituição e Justiça afirma a juridicidade e a constitucionali_dad_ç__ do Projeto, avançando, inclusive, opinião favorável
quanto ao mérito, apenas propondo enienda que faz alusão a uma expressão necessária, contida no artigo 19 da
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, e que foi omitida
no Projeto.
O restabelecimento da estabilidade para todos os empregados corresponde a uma das melhores aspirações da
classe trabalhadora brasileira, por representar a garantia
do emprego.
Os juslaboristas em geral, interpretando o inciso XIII
do artigo 165, da Constituição Federal, consideram que
os regimes da estabilidade e do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço são excludentes um do outro.
A Justiça do Trabalho vem,- Por outro lado, reiteradamente, decidindo nesse sentido, havendo, inclusive, súffiula do Tribunal Superior do Trabalho que consagra
essa jurisprudência.
Acontece, entretanto, no terreno dos fatos, que o condicionamento do empregado à opção pelo FGTS, ocorrente como forma de coação econômica do empresariado, afasta na prática a liberdade que o empregado teria
de escolher o sistema legal estabilitârio.
O que este Projeto objetiva é, pois, o restabelecimento
efetivo do mencionado regime, o que nos leva a opinar
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1986. - Alberto
Silva, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Nivaldo
Machado, contrário - Henrique Santillo- Jaison Barreto - Carlos Alberto.

VOTO EM SEPARADO. VENCIDO.
DO SR. SENADOR NIVALDO MACHADO
Para melhor exame, solicitei vista do processo referente ao Projeto de Lei do Senado n9 176/83, considerando
a alta relevância da matéria para a vida econômica e social do País, assim como suas profundas aplicações para
o ordenamento jurídico-trabalhista brasileiro.
Pretende a referida Proposição alterar a CLT e o sistema do FGTS instituído pela Lei n9 5.107/66, para restabelecer a garantia de estabilidade para todos os empregados após dois anos de serviço (concursados) e cinco anos
"de serviço (não concursados), sem prejulzos dos demais
aspectos da atual sistemática do FGTS.
Como reconhece o próprio parecer do ilustre Relator
da matéria, ê hoje pacífico o entendimento doutrinário e
jurisprudencial em favor da excludência recíproca dos
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regimes da estabilidade e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esta é o exegese consagrada do texto do
inciso XIII do artigo 165, que assegura aos trabalhadores o direito ~."estabilidade, com indenização ao trabalhador despedido ou fundo de garantia equivalente".
O regime alternativo institu[do pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço representa, sem dúvida, o mais
notável avan_ço alcançado pela legislação trabalhista brasileira nas últimas décadas, quer por seu carãter inovador e inédito, quer pelos benéficos efeitos que produziu
no sentido da eliminaÇão das tensões que acometiam as
relações de trabalho antes do seu advento. ~ consabido
que o regime de estabilidade previsto na CLT jamais logrou seu intento de garantia do emprego; antes, ao contrârio, o que se Yerificou, de forma generalizada, foi a
sistemãtica despedida de empregados antes da aqu_i~ição
de um direito meramente formal.
É princípio basilar de nossa ordem jurídica trabalhista
o direito potestativo do empregador à rescisão do con~
trato de trabalho. Tal principio decorre do papel que a
CLT reconhece, por definição, ao empregador qu~. "assumindo os riscos da atividade económica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços" (CLT, art.
29).
Entendemos que a estabilidade no emprego é uma das
mais legítimas aspirações do trabalhador, mormente em
face das imperfeições que caracteriza o mercado de trabalho em países como o Brasil. Contudo, se levarmos em
conta a realidade brasileira, com suas disparidades setoriaís e regionais, ·não podemos dar abrigo a iniciativas
que se proponham a es.tabelecer, por imposição legal,
proteção trabalhista de índole imcompatíve1 com os alicerces de nosso sistema jurídico. Descabe, a nosso ver,
no contexto brasileiro, qualquer medida d~ caráter geral
que, atingindo compulsoriamente o vasto universo de
micras e pequenas empresas, produziri~ resultados deletérios no-seiõ deste importante setor da vida económica
naCiOnal.
Devemos ressaltar, na oportunidade, que reconhecemos ser legítima e indeclinável a pretenção do Estado no
sentid_o de criar mecanismos que lhe permitam lidar com
situações de crise social tendentes a ameaçar a estabilidade da ordem ec_Qilômica. E o problema do desemprego
- e seu corolário, a alta rotatividade da mão-de-obraconstitu_em aspectos que sem dúvida estão a exigir adequado equacionamento através do esforço criativo de
toda a sociedade brasileira.
A solução para essas mazelas, entretanto, não deve ser
buscada na repetição de erros do passado, como é o caso
da estabilidade absoluta. Nossa visão do problema indica a necessidade de formulação de inovações ponderadas, que possam corrigir os excessos da despedida arbitrária, sem contudo implicar ruptura do principio deresponsabilidade do empregador pela condução do processo de trabalho.
Ante as razões assinaladas, a magnitude da questão
leva-nos a crer que a mesma se insere entre os grandes temas a serem submetidos ao exame e à deliberação da futura Assembléia Nacional Constituinte, pelo que nosso
voto é contrário à aprovação do Projeto de Lei do Senadon.,._ 176/83, por considerá-lo inconsistente e carente de
oportunidade.
Sala das Comissões,
de
de 1986. - Ni·
valdo Machado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai -à publicaÇão.
O SR. PRESID~NTE (José Fragellí)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
hofas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matéJias:
Redação Final dos Projetas de R .. ~...,lução n9s 18, 19,
20 e 21, de 1986.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Sobre a mesa,
requerirrieritos quê serão lidos pelo Sr. [9-Secretário.
São lidos Os seguintes

REQUERIMENTO
N• 77, de 1986
Tendo sido convidado a participar da comitiva oficiai
que ":companhará o Senhor Presidente da República em
sua vmgçm a Portugal, solicito me seja concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos do que
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estabelecem os arts. 36, § 2~>, da CoiiStíti.JíÇão Federal, e

44 do Regimento Interno da Casa.
Sala das Scssõe;:s, 30 de abril de J 986.- Lulz Viana Filho.

REQUERIMENTO
N• 78, de 1986
Tendo sido convidado a particípar da comitiva oficial
que acompanhará o Senhor Presidente da República em
sua viagem às Repúblicas Portuguesa e de Cabo Verde,
solicito me seja concedida autorização para desempenh::u essa missão, nos termOs-dos arts. 36, § 2'~, da Constituição, e 44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1986.- Alfredo Campos.

REQUERIMENTO
N• 79, de 1986
Tendo sido convidado a participar da comitiva oficial
que acompanhará o Senhor Presidente da República em
sua via.8em às Repúblicas Portuguesa e de Cabo Verde,

solicito me seja concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 29, da Constituição, e 44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1986. - Luiz Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estes requerimentos serão subffietidos à Comissão de Relações Exteriores e, posteriormente, à deliberação do Plenário, de
acordo com a Lei Interna da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
expediente que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

RESOLUÇÃO
N• 48, de 1986
Prorroga por 180 («nto e oitenta) dias o prazo
concedido à Comissão Especial Mista criada pelo Requerimento n'i' 288/84, do Senado, destinada a realizar estudo sobre a fabricação e comercialização de
agrot6xicos no País.
O Congresso Nacional resolve:
Artigo único. É prorrogadt:l por 180 (cento e oitenta)
dias, nos termos do art. 178 do Regimento Interno do
Senado Federal, o prazo concedido à Comissão Especial
Mista, criada pelo Requerimento n~' 288/84, do Senado
Federal, destinada a realizar estudo sobre a fabricação e
comercialização do agro tóxicos no Pais.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 1986.- Jorge
Kalume - Raimundo Parente - Claudionor Roriz Gahão Modesto- Gabriel Hermes- Helvfdio NunesCesar Cais- José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto - Moacyr Duate - Cid Campaio - Guilherme
Palmeira - Luiz Cavalcante - José Ignácio Ferreira Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Jamil Haddad Murilo Badar6 - Alfredo Campos - Gastão Müller Saldanha D~rzi- Lenoir Vargas- Carlos ChiarelliBenedito Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O documento
lido contém subscritores em número suficiente p8ra
constituir desde logo resolução do Senado, nos termos
do art. 178, do Regimento Interno da Casa. (Pausa)
Sobre a mesa projetas de lei que serão lidos pelo Sr. IiSecretário.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 83, de 1986
"Introduz modificação na Lei n9 4.504, - de 30 de
novembro de 1964 (Estatuto da Terra), com vistas a
ampliar, em favor dos parceiros, locatários, posseiros, comodatários e outros que explorem diretamente
o imóvel rural\ o direito de perempçãojá atribuído aos
arrendatários."
O Congresso Nacional decreta:
Art. l <;>J Os §§ 3~> e 4~> do art. 92 da Lei nl' 4.504, de 30
de novembro de 1964, passam a vigorar com as seguintes
modificações:

..§ 3~> No caso de alienação de imóvel rural, terã preferência para adquiri-lo, em igualdade de condições com terceiros, quem o estiver explorando a
qualquer título, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o
direito de perempção dentro de trinta dias, a contar
da notificação judicial ou comprovadamente efetuada mediante recibo.
§ 49 O descumprimento do disposto no parágrafo anterior dá ao interessado o direito de, depositando o preço, haver para si o imóvel, se o requerer
no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis."

Art. 29 Esta lei entrará em VigOr na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposíções em contrârio.
Justificação
Os §§ 31' e 41', do art. 92, da Lei n~' 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), tal como estão redigidos, dão a impressão de que só os arrendatários têm direito a exercer a perempção, dela ficando excluídos os
parceiros, locatários, posseiros, comodatãrios e outros
que explorem diretamente o imóvel rural.
Ora, isto contraria inteiramente princípio agasalhado
no Código Civil e também, particularmente, na lei que
disciplina as locações prediais, segundo o qual ao ocupante é assegurado o direito de preferência para aquisição em igualdade de condições com terceiros. - -O projeto se propõe, portanto, a restabelecer o princípio no âmbito da legislação agrária, onde, aliás, ele tem
maior cabimento e procedência, já que não se pode excluir do direito de preferência aquele que ocupa prodUtivamente e pacificamente um imóve! rural.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1986. -Nelson Cal:'·
neiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.504,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.

CAPITULO IV
Do Uso ou da Posse
Temporária da Terra
SEÇÃO I
Das Normas Gerais
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão
exet:cidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento
rural, de parceria agrícola, pecuâria, agro-industrial e extrativa, nos termos des_ta Lei.
- § J9 O proprietário garantirá ao arrrendatário ou
parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em
parceria.
§ 29 Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato ... vetado ... serão reajustados periodicamente, de acordo com os índices aprovados pelo Conse-lho Nacional de Economia. Nos casos em que ocorra exploração de produtos com preço oficialmente fixado, a
relação entre os preços reajustados e os iniciais não pode
_ultrapassar_ a relação entre o QOvo preço fixado para os
produtoS e o respectivo preço na época do contrato obedecidas as normas do Regulamento desta Lei.
§ 39 No caso de alienação do imóvel arrendado, o
arrendatário terá preferência parà adquiri-lo em igualdade de condições devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que Possa exercitar o direito de
preempção dentro de trinta dias, a contar da notificação
judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.
§ 4~> O arrendatário a quem não se notificar a venda
poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar
da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis_.
, § S~> A alienação ou a imposição de· ónus real ao
imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arren-

Quinta-feira I•

1057

damento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado
nos direitos e obrigações do alienante.
§ 61' O inadimplemento das obrigações assumidas
por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à
resçisão do contrato de arrendamento' ou de parceria,
observando o disposto em lei.
§ 7~> Qualquer simulação ou fraude do proprietário •
nos contratos de arrendamento ou de parceria, em que o
preço seja satisfeito em produtos agrícolas, dará ao arrendatãrío ou ao parceiro o direito de pagar pelas taxas
mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato.
§ 89 Para prova dos contratos previstos neste artigo,
serã permitida a produção de testemunhas. A ausência
de contrato não poderâ elidir a aplicação dos princípios
estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamenta~
res_
§ 9~> Para solução dos casos omissos na presente Lei,
prevalecerá o disposto no Código Civil.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de AgriCUltura.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 84, de 1986
Revoga o artigo 566 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> ~ revogado o artigo 566 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"'
5.452, -de I~> de maio_de 1943.
Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificação
A proibição de sindicalização do funcionalismo públi-

co contida no art. 566 da CLT tem sofrido severas críticas doutrinárias de fundamento juridico, a par de pro-gressiva e inexorável erosão de sua legitimidade em face
da evoluçã9 social e _política verificada em nosso P~ís
çlesdé a sua forin;~lização legal.
Por__[orça dos príncípios que inspiraram a elaboração
do diploma consolidado (1943), o citado dispositivo logo
tornou-se uma aberração à luz da Constituição de 1946,
que garantia a mais ampla e total liberdade de associação a todos eis cíd<idãos. O Estatuto do Funcionalismo Público Civil, aproviido pela Lei n"' i .'til, de 28-1052, consistente com a disposição Constitucional da época, nãO contém qualquer pro'tbiçãO nesse sentido. E a
própria Carta de 1967, com as alterações da Emenda n9
1/69, estatui ·coino -princípio, em seu art. 166, qu(f, "é livre a associação profissional ou sindical", preceito comPatível com a garantia de liberdade de associação para
fins lícitás, decorren-te do parágrafo 28 do artigo 153.
Hã os que entendem, como o insigne Professor Mozart Victor Russomano, que as razões que têm sido utilizadas para o cerceamento do direito de sindicalização do
servidor estatal são antes de ordem política do que jurídica. Na verdade, tem-se confundido deliberadamente
direito de sindicalização com direito de greve, este explicitamente vedado pela Carta em vigor. Ora, a existência
do sindicato não implica, necessariamente, na deflagração de greve, da qual se pode prescindir uma vez estabelecido um modus vivendi, de colaboração e resolução
de problemas entre o Estado e os funcionários. Conio
ressalta o professor Russomanq:
.. " ... a finalidade do sindicato não é promover greves e a declaração da ilegalidade das realizadas por
certas categorias profissionais não leva à conclusão·
de_que sejam inúteis os sindicatos que as representam."

A doutrina da soberania do Estado, da qual durante
muito tempo emanou a autoridade unilateral do empre-gador público para determinação das condições de trabalho, tem cedido espaço a princípios bilaterais de negociação inspiiiidores de um novo padrão de relacionamento, s_em que isso s~ constitua em atentado à soberania do Estado, eis que assegur'ado o direito desde de em-
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pregar a coação, quando necessãrio, para- manter a existência do governo e preservar a ordem, a segurança e o
bem-estar.
Relegando o funcionário público a uma condição de
cidadão d~. ''segunda classe", a proibição de associação
sindical deixa de reconhecer um fato da maior relevância
demonstrado pela experiência de países como a França e
os Estados Unidos, nos quais a sindicalização do funcionalismo, ao promover a melhoria das condições de trabalho dos servidores, contribuiu também de forma notável para o aprimoramento do próprio serviço público e
para a promoção das institUições adininíslrativcis daque-les países.
O presente Projeto de Lei, no que propõe a extirpação
da vedação legal de sindicalização do funciorialismo,
pretende imprimir no campo das relações trabalhistas
entre o Estado e seus servidores a marca dos novos tempos, em que a cidadania se revítaliza sob o signo das liberdades civis.
Busca-se, dessa maneira, realinhar a ordem jurídica
brasileira com os postulados que levaram nosso País a
subscrever a Convenção n~ 87, de 1948, da OIT, que
prescreve o direito de ampla liberdade de sindicalização
a todos os cidadãos, sem exceção, bem como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, do mesmo
ano, que preconiza em seu art. XXIll, item 4:

nos meios governamentais à antiga e veemente reivindicação da categoria dos servidores públicos, no sentido da
abolição do veto que os impede de se organizarem em
sindicato, conforme a Constituição Federal assegura à
generalidade dos trabalhadores, no seu art. 166. Com
efeito, os elaboradores do anteprojeto do novo Estatuto
não a incluíram no texto, preferindo deixar sua abordagem à futura Constituinte.
Em razão disso, o Projeto em tela pretende investir as
asSociações civis, constituídas pelos próprios servidores
a nível nacional e nas diferentes repartições, órgãos ou
eflfidades governamentais, nas três esferas e nos três
níveis, as prerrogativas de representação de classe e delegitimação ativa para atuar ein defesa de seus representados.
Bem de ver que não· incorremos em nenhum óbice
constitucional à propositura desta natureza, especifiCamente o que se contém no art. 57, V, da Lei Maior, porque a matéria essencialmente é ~e direito civil e processual, não cuidando, portanto, de regime jurídico dos servidores públicos - tema a que aos parlamentares é vedado o poder de íriíciativa.
- S6 esta circunstância nos impediu de inserir, no texto
do Projeto, a garantia da estabilidade aos servidores investidos de mandatos nas referidas entidades de classe,
não sendo porém o prejuízo irremediãvel, porque a grande maioria dos que as integram se constituem de servido~
res efetívos e estáveis.
-Sala das Sessões, 30 de abril de 1986. -José Ignácio
Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

''Toda pessoa tem direito de org~nizar sindicatos
e neles ingressar para defesa de seus interesses."
Sala das Sessões, 30 de abril de 1986. -Jorge Kalume.
(Às ComissõeS de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)

PROJETO DE.LEI DO SENADO
N• 85, de !986

Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do
Estado 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 oq mantid_as pelo Poder
Público da União, dos Estados e Municípios.
- Redação dada pela Lei n~ 6.386, de 9 de dezembro
de 1976 (D.O. 10-12-1976).

Dispõe sobre a representatividade de associações
civis de servidores públicos ou autárquicos, não sindicalizados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'~ As associações civis constitUídas por servidôres públicos e autárquicos, não sindicalizadOS, -são reconhecidos poderes e legitimação ativa para representar,
perante as autoridades administrativaS ou judiciáriaS, ·os
interesses ou direitos coletivos ou -íriàividuais dos siU.s
associados, relacionados ao exercício de seus cargos, empregos ou funções e ao regime jurídico que lhes 6-pecu.:
liar.
Parágrafo ún"ico. As assoei3.ções- tornam~se; Com o
ato de filiação, mandatárias de seus associados para a
prátíca de todos os atas necessários à defesa judicial ou
extrajudicial de seus direitos, sem prC:ju!zo da iniciativa
pessoal do próprio titular.
Art. 2~ Esta lei vigOra a p3.rtir de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em cOntráriO:
Justificação
Por força de vedação contida no art. 566 da CLT, eiS
servidores públicos e das entidades paraestatais, sob regime estatutário (Lei n~ 1.711/52) estão impedidos de se
sindicalizarem.
O reflexo dessa ausência de representatividade sindical
e do poder de se organizarem para defesa dos interesses
comuns ou individuais pode ser constatado pela depreciação do poder aquisitivo ou dos padrões de remuneração das difi::ientes categorias de servidores públicos, ao
longo dos Governos pós-revolucionários de 1964, situação que ainda aguarda providências saneadoras por
parte da Nova República.
Tpdas as conquistas da classe continuam estancadas
na Lei n" 1.711, de 1952, muito embora já se ultime aremessa de novo Estatuto para regular e atualizar o regime
jurídico dos funcionários públicos.

Mesmo a execução do último Plano de- Classificação
de Cargos malogrou, em termos de valorização profissional, porque os avanços a que de'u causa foram segui-"
damente minimizados na esteira de uma política retribUtiva aviltante dos ganhos salariais ou vencimeritos, só recentemente reajustados em paralelo com os índices inflacionáriOs. ---- - - ---Não percebemos ainda, apesar da redemocratização
do País e da assunção do Governo civil, receptividade

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 86, de 1986

-

Institui o seguro de garantia fidejussória.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~ As obrigações decorrentes de responsabilidade solidãria passiva, relativas a operações de crédito
ou a títulos e valores mobiliãrios, títulos cambiais, contratos de mútuo, compra e Venda ou locação em geral,
ou quaisquer outras modalidades negociais ou contratuais e celebradas no território nacional, com prestação
de aval ou de fiança por pessoa física, serão cobertas por
seguro de garantia fidejussória, em favor dos respectivos
avalistas ou fiadores.
Art. 2~ O seguro obrigatório de garantia fidejussória
rege-se por esta Lei, pelas disposições pertinentes ao sistema nacional de seguros privados, de que trata o
Decreto-lei n<J 73, de 21 de novembro de 1966, e demais
normas legais e regulamentares aplicáveis.
Art. 3~ O seguro tem por fim garantir os avalistas ou
fiadores contra os riscos pessoais a que estiverem sujeitas
as operações descritas no artigo 1~.
§ l'>' Consideram-se riscos pessoais cobertos pelo seguro o inadimplemento das obrigações contratuais ou
cambiais e a insolvência do devedor principal,
caracterizando-se esta -quando:
a) decretada judicialmente a falência ou concordata
do devedor ou ato legai de efeito equivãlente;

h) declarada judicialmente a insolvência civil do dev·edor·

c)

executado o devedor, revelarem-se insgficientes ou
insuscetíveis de arresto, seqUestro ou penhora os ·seus
bens.
§ 2~ A insolvência do devedor reputar-se-á existente:
a) na data da publicação da sentença que decretar a
falência ou admitir a concordata do devedor ou ato legal
de efeito equivalente;

Maio de 1986

b) na data da publicação da sentença que declarar a
insolvência civil do devedor;
c) na data em qUe for certificada a inexistência ou insuficiência dos bens a penhorar, arrestar ou seqUestrar.
Art. 4~ O seguro impõe à sociedade seguradora o
encargo de assumir, em favor dos avalistas ou fiadores,
as obrigações decorrentes de sua responsabilidade solidária passiva, ou ressarcir os inesmos segurados por
prestação devida ao terceiro credor ou ao cessionário
dos direitos creditórios, em caSo de inadimplemento e in·
solvência do devedor principal, nas operações decritas
no artigo 1~.
Parágrafo único. A cobertura dos riscos nas operações de seguro de garantia fedejussória será concedida
para a totalidade ou parte das responsabilidades, por sociedades de seguros autorizadas a emitir as apólices respectivas.
Art. 5~ São partes contratantes do seguro de garantia fidejussória:
a) _seguradora-garantidora: sociedade autorizada pela
Superintendência de Seguros Privados a operar com essa
modalidade de cobertura;
b) segurado-beneficiário: O avalista ou fiador, em favor do Qual é contratado o seguro;
c) estipulante-garantido: o devedor principal, a quem
o segurado presta aval ou fiança.
Art. 6'>' A cobertura dos riscos nas operações de que
trata esta Lei presumirá sempre uma participação obrigatória de cada avalista ou fiador nas perdas líquidas definitivas, decorrentes da insolvência do devedor principal, não podendo essa parcela ser objeto de _seguro ou
garantia de quaisquer pessoas ou instituições, salvo a
responsabilidade comum aos demais coobrigados, nos
termos da Lei Civil.
Parãgrafo--ünico. O Conselho Nacional de Seguros
Privados fixarã as porcentagens mínimas de franquia ou
participação obrigatória de cada segurado, leva,ndo em
consideração, para cada espécie de cobertura, as características da operação e as condições dos coobrigados devedores.
Art, 7~ O seguro obrigatório de garantia fidejussória
serâ conti.-<itado pelo estipulante, por valor igual ao das
obrigações principal e acessórias assumidas pelo segura~
do coobrígado.
§ l ~ A cobertura abrangerã também o montante de
juros moratórias, multas, correção monetária, custas judiciais e honorários advocatícios a que o segurado for
condenado em ação judicial intentada pelo credor.
§ 2~ Na hipótese de a Seguradora, por força da cobertura prevista no seguro, pagar ao segurado ou ao terceiro aedor qualquer importância, ficará plenamente
sub-rogada em todos os direitos e ações que a estes competem contra o estipulante os seus sucessores.
Art. s~ A contratação do seguro previsto nest~ Lei,
com emissão de apólice, serâ precedida de prôPcrs'ta assinada pelo estipulante, dela fazendo parte:
a) os elementos cadastrais e informações pessoais hábeis exigidos pela seguradora par~ que a ·qualificação do
risco;
b) comprovação do exato teor de títulos, contratos ou
outros do~umentos representativos ou reguladores dos
direitos e obrigações a serem'estabelecidos pelos coobrigados devedores com terceiros credores.
Parágrafo único, O Conselho Nacional de Seguros
Privados poderá autorizar a contratação de seguro por
simples emissão de bilhete, de clâusulas e impressos padronfzad_os, em casos especiais e quando for de pequeno
montante o valor da cobertura ou estiver associada a
garantias reaís, desde que o credor do segurado ou do
estipulante se responsabilize pela veracidade e
comprovação dos elementos cadatrais necessários
constantes da proposta.

Art. 9~ O seguro de garantia fidejussória terâ seu
início na data fixada na apólice, coincidente com o da

ob-rigação" -~ü;sumfd"ã" pelo- seguradõ~hen-díctãrío,-ncanão

suspensa a cobertura do seguro até o pagamento do prêmio ou da parcela inicial e demais encargos.
Art. 10. A extinção do seguro de garantia fidejussória ocorre automaticamente:
a) pela extinção das obrigações do estipulante em re~
lação aos terceiros credores ou cessionârios dos direitos
creditórios;
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b) com o cumprimento das obrigações decorrentes do
aval ou ftança, a qualquer tempo, pela seguradora.
Art. 11. O prêmio devido à seguradora constitui eri~
cargo do estipulante ou, em caso de falta ou recusa de
pagamento, do próprio segurado·beneficiârio, que será,
a esse fim, notificado pela seguradora.
Parágrafo único. Cotnpiovado o pagamento pelo se..
gurado, poderá este, em ação própria, haver do estipulante a importância despendida.
Art._ 12. A critério da seguradora, quando a natureza do risco evidenciada pela insuficiência do patrimônio
ou renda do devedor principal, as condições gerais da
operação e o montante da cobertura o aconselharem, poderão ser exigidas garantias suplementares ao estipulante.
Art. 13. Estarã caracterizado _o sinistro do seguro de
garantia fidejussória quando for comprovado terem sido
infrutíferos os esforços ou meios, principalmente judiciais, do segurado para haver, no todo ou em parte, do
devedor principal o adimplemento de responsabilidade
negocial, cambial ou contratual coberta pelo seguro,
Parágrafo único. Incumbe a cada um dos segurados,
para o fim a que se refere o caput, denunciar à lide a seguradora e os demais coobrigados, em caso de açãojudicial que lhes for proposta pelo credor ou seu cessionário,
ou quando satisfizer a dívida comum, na ação em que a
exigir, por inteiro, do devedor principal ou, de cada um
dos demais coobrigados devedores, a sua cota, na respectiva proporção.

Art. 14. À seguradora é reservada o direito de examinar e exigir do segurado, do estipulante ou de ambos
toda a documentação que, a seu critério, for indispensável à comprovação do sinistro e fiXação dõ moOtinte-da
prestação que lhe for reclamada.
Art. l 5. A seguradora será informada do cumprimento das obrigações garantidaS; aSsistíOdo-lhe-0 direito
de, a qualquer tempo, fazer verificação com a mesffia finalidade.
Parágrafo únícci. Havendo circunstâncias que jUstifiquem a tomada de medidas preventivas, a seguradora
poderã valer-se de medidas judicials ou extrajudiciais
para evitar ou minorar o risco de prejuízos iminenteS Cobertos pela apólice do seguro.
Art. 16. A conclusão de quaisquer das operações
descritas no artigo primeiro, independente da contratação do seguro de garantia fidejussória, não invalida o
negócio nem a garantia decorrente Cio aval ou flança,
mas o credor responderá, solidariamente com o devedor
principal, perante os coo_brlgados devedores pelos prejuízos que estes suportarem, em caso de inadimplência e-insolvência daquele, compensando-se reciprocamente os
débitos e créditos.
Art. 17. As nevações ou alterações no cumprimento
das obrigações assumidas pelo devedor principal e seus
coobrigados avalistas ou fiadores, sem prévio e expresso
consentimento da seguradora", exaurem a responsabilidade desta pela cobertura.
Art. 18. O Conselho Nacional de Seguros Privados
expedirá, no prazo de 90 (iloventa) dias_ a contar da vigência desta Lei, as normas regulaméntares e instruções
sobre as condições gerais e especiais da apólice de seguro
de garantia fidejussória e as exigências mínimas para que
as sociedades seguradoras sejam autorizadas a operar
com o seguro.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, tornando-se exigível a cobertura das ope~
rações descritas no art. 1~, a partir da existência de pelo
menos, três companhias seguradoras autorizadas a operar no ramo de seguro de garantia fidejussória.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A iniciativa em- tela vem âtender a uma necessidade
crucial, e de solução já tardia, qUe Se depara amiúde na
esfera das relações civis, comerciais ou bancárias, no sentido de estabelecer um mecanismo hábil de proteção a
todos aqueles que, por motivo de aval ou fiança, assumem responsabilidades solidârias juntamente com o devedor principal, por obrigações contratuais ou cambiais
de variada natureza.,
Na realidade, o avalista e o fiador são dois quase des- protegidos em nosso direito. Não que a Lei Civil tenha

deixado de lhes assegurar a oportunidade de exigir do
devedor principal, ou dos demais coobrigados, a satisfação da dfvida comum, a que hajam sido compelidos a
pagar.
Sucede, porém, que, quando se chega a essa situação
extrema, em que os avalistas ou fiadores são compelidos
pelos credores ao cumprimento forçado da obrigação,
via de regra é porque o devedor principal já não tem
como ressarcir os seus garantidores nem satisfazer o débito, em face do quadro de insolvência em que aquele se
enredou.
Desnecessãrio mencionar os casos de mã-fé ou incúria,
quando o devedor dipalida os bens ou negligencia os
- meios para atender suas responsabilidades, ou desaparece, deixando atrás de si vultosos compromissoS para os
dadores do aval ou fiança.
Sabemos que, p-or força de nossos costumes, injunções
e tradições, subsiste forte constrangimento pesSoal tanto
em solicitar aval ou fiança, como em recursar tais pedidos, que surgem em nossos círculos de relações sociais,
profissionais oU einoresariais.
·
Conforme sil.IientÔu o en"tão Deputado Francisco Rocha, autor de_ iniciativa correlata (Projeto de Lei n~> 3.338,
de 1977, que também nos serviu de subsídio).,. "em verdade, o que :;tntes representava um instrumento da maior
respeitabilidade moral e jurídica, por isso mesmo de uso
parciminioso ou moderado, transformou-se, com o corter do tempo, em expediente desmoralizado, altamente
constrangedor tanto para quem o dá e assume solidariamente a obrigação, quanto para quem o pede (devedor
principal)".
Após se referir aos expedientes usados não raro para
obtenção do aval, acrescenta o mesmo autor qu~ "chegase assim à incômoda situação em que Q. "contemplado"
(. .. ) ou recusa dar o aval e perde o amigo, ou então
aceita-o por mero constrangimento, mas assume um risco que não foi buscado intencionalmente",
Por isso mesmo já preconizava aquele parlamentar a
instituição do seguro de crédito como sucedâneo do aval,
- em quaisquer obrigações creditícias:. "1:. uma forma moderna de garantir riscos, máxime se consideramos que o
risco ê, por assim dizer, a matéria-prima indispensável
das companhias seguradoras".
Anote-se que, nesse diapasão, também apresentou oütro Projeto (de n9 3.758, de 1977), através do qual já pretendia, ao revés, criar o Fundo de Garantia sobre operações flnanceiras e proibia a exigência de aval ou qualquer outra garantia real em operações creditícias, efetuadas entre pessoas físicas e jurídicas e estabelecimentos de
crédito.
Merece referência ainda a proposição de autoria do
Sr. Deputado Amaral Furlan, através do Projeto de Lei
n11 3.291, de 1976, igualmente objeto de exame para a
propositura deste trabalho. S. Ex• intentou formalizar
modalidade de cobertura com a finalidade específica de
prOteger, de riscos, os empreendimentos públicos. Buscou, a tanto, instituir o seguro de garantia de obrigações,
cujos beneficiários se restringiam porém às pessoas jurídicas de direito público, ou sociedades de economia mista contratantes de obras ou serviços a cargo do garantido.
_
DíVersamenfe--:-coritudo, de todas essas prOPosições
anteriores, já arquivadas, e muito além de seus fins e modelos normativos, a presente iniciativa estende o seguro a
todos os garantidores, pessoas físicas, quaisquer que sejam os credores. Objetivamos a proteção dos dadores de
aval _ou fiança, não abrangendo apenas, nesta primeira
-etapa, as pessoas jurídicãs à consideração de que,· neste
Caso, oS pressupostos que as levam conceder a garantia
radicam em interesses comerciais ou erripresariais próprios ou mútuos, não sendo exatamente desprotegidos
em relação ao garantido ou alheias aos seus propósitos
quando assumem Solidaríamente a obrigação pactuada
com os credores.
Por Outro lado, também diferencia nossa prOposição
_ das demais o fato de que em momento_ algum afeta ou
proíbe os institutos do aval ou da fiança. Entendemos
que não é possível extirpar do ordenamento jurídico garantias consagradas e de profundas e longevas raíz6s em
oosso direito, reguladas atê por força de Convenção Internacional a que o Brasil se obrigou (v. Dec_reto n~

Quinta-feira I'

1059

57.663, de 24 de janeiro de 1966, que promulga as convenções para adoção de uma lei uniforme em matéria de
letras de câmbio e notas promissórias), sendo prática assente nos vârios sistemas de direito e na ordem internacional a concessão ~e aval ou fiança,
Da mesma forma, por critério político ou de conveniência e cautela, estamos convencidos de que os avalistas ou fiadores não devem ..er, de todo, exonerados integralmente dos riscos, relegando os cuidados necessários
a todo aquele que se obriga, em face da cobertura da
operação sob sua garantia.
Cremos, mesmo, que devam eles continuar suportando uma parte mínima da perda líquida definitiva quando
as operações por eles garantidas se inviabilizaram, por
insolvência do devedor principal.
Dita providênCia tem erri vista não facilitar, ainda
mais, a concessão irrestrita ou irresponsável, sem cautelas ou prudência, das referidas garantias, devendo antes
o dador de aval ou fiança continuar exercitando suas responsabilidades e precauções pessoais em face das abri~
gações a que for chamado a assumir.
Daí sujeitarmos não só o devedor principal, como estipulante, como também o próprio seguradoKbeneficiário
ao pagamento do prêmíÕ da apólice, para a plena vigên~
cia da cobertura contratada.
'
Nãq admite, ademais, o projeto a ação direta dos creK
dores contra a seguradora, devendo aqueles exaurir os
meíos judiciais contra os cOobrigados devedores, nos termos das leis civis e comerciais, porque o seguro apenas
protege, regressivamente, o garantidor da operação, ou
seja, o avalista ou fLador.
Coerentemente, não se permite que o seguradobeneficiário exija da companhia seguradora a satisfação
_do d~bi~o antes de haver promovido a execução do devedor principal e de cada um dos demais cc-devedores.
Este conjunto de providências certamente contribuirá
para evitar a ocorrência de operações fraudulentas ou
rúinosas, com vistas a repassar integralmente prejuízos
às sociedades seguradoras, às quais também se assegura
a adoçào de medidas cautelares quando iminente o prejuízo decorrente do r(sco por elas coberto.
Em suma, não se trata de esvaziar ou desfigurar o instituto do aval ou da fiança, nem de exonerar os dadores
de aval ou fiança dos cuidados necessários na assunção
de compromissos cíveis, comerciais, bancários.
Resguarda-se, porém que, em último estágio, tenham os
avalistas ou fiadores de suportar irremediável e integralmente os prejuízos, uma vez estabelecido o quadro de insolvência do devedor principal.
A proposição inspirou-se, ainda, nas disposições concernentes ao"Ségút'o de crédito à exportação, conforme
regulamento baixado desde o Decreto n~ 57.286, de 1965,
do qual retira algumas normas e soluções.
Prevê o Projeto que a realização de quaisquer das operações descritas no artigo t 9 (celebração de obrigações
contratuais ou cambiais em geral), sem a contratação do
seguro de garantia fídejussória em favor do avalista ou
fiador, não invalida nem a operação ou esquema negocial nem o aval ou fiança.
Não podCria ser de outra forma, inclusive em face das
normas substantivas do direito civil e das corivençõe~ inw
ternacionais de que o Brasil" é- sígnatário.
Ficou estabeleCido, porêm, em contrapartida e como
razão basilar da instituição do referido seguro, que, nesta hipótese, o próprio credor se torna co-responsável,
juntamente com o devedor principal, perante os avalistas
o-u fiadores pelos prejuízos efetivos que estes vierem a suportar, em caso de insolvência do garantido. Cabe ao
credor, portanto, o ânus de exigir do tomador ou deve~
dor principal a contratação da apólice de seguro em favor dos avalistas ou fiadores, sob pena de nenhum proveito material lhe advir dessa garantia fidejussória.
Trata-se esta de um dos mais importantes preceitos
contidos no Projeto porque, sem desfazer o negócio e a
garantia qJ,Je o cerca, respeitando o esquema negocial livremente pactua<io, induzirá forçosamente o credor a
exigir- dó aevedor que estipUle o seguro em prol dos seus
avallsta_s ou fiadores, soO pena de se compensarem reciprocamente os prejuízos suportados por uns e outros.
Sala dus Se.~sõcs_, 30 de abrll .,: I986. - José Inácio
Ferreira.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI NQ 73
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados. regula as operações de seguros e resseguros e
dá outras providências.

mos com os empréstimos que aqui ocorre. Por exemplo,
o Banco do Estado do Ceará acaba de ser denunciado na
Assembléia Legislativa por uma grave irregularidadecreio que se enquadra no crime do "Colarinho Branco",
que foi ontem aqui votado- uma operação triangular
que lesou o Estado em mais de 20 bilhões de cruzeiros.
Tudo se passou de maneira simples- como disse o Depul<ldo Fernando Mota.
- O BEC depositou 'no Banco Rural (eritidade fi~
nanceira de São Paulo) cerca de 75 bílhões de cruzeiros (a transação foi realizada a 24 de fevereiro,
por isso os valores não estão em cruzados); o Tesouro do Estado fez um empréstimo no própria· Banco
Rural, isto é, do dinheiro cearense lá deposita'do e
pagou de juros e comissões a quantia de 21,5 bilhões
de cruzeiros -

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Os projetas
serão publicados c remetidos às comissões competentes.
Pass<.~-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 169, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Finanças como conclusão de Seu P"areç:er nl'
1.147, de 19B5), que autoriza o Governo do Estado
do Acre a realizar operação de empréstimo externo,
no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares norte-americanos) destinada a carrear recursos para o Progr<:~mu Rodoviário daquele Estado, tendo
PARECER, sob n" l.l48, de 1985, da Comissão;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com voto vencido do Senador
Hclvídio Nunes.

Sobre a mesa requerimento que será lído pelo Sr. [9Secretãrio.
Ê lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N• 80, de 1986
Nos termos do art. 350, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução nt~
169, de 1985, a fim de ser feita na sessão de 29 de maio de
1986.
Sala das Sessões, em- 3D_ de abril de 1986. - Altevir
Leal.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação ã
requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

no mesmo dia 24 de fevereiro último, o mesmo Tesouro do Estado, compra à BEC Distribuidora, parte dos CDB's de emissão do Banco
Rural no valor de Cr$ 55.401.361.598, conforme
Nota de Negociação n<:> 48.246, série A, desfazendo·
se de todo o dinheiro tomado ao Banco Rural, pelo
qual pagou mais de 21 bilhões de cruzeiros entre juros e comissões.

Fico preocupado, Sr. Presidente, porque nós só fazemos, de certo modo, homologar esses empréstimos a
bancoS estadúais, prefeituras. -Por outro lado, o Senado
não tem c_omo acompanhar essas operações. Naturalfhenle vamos pedir inforTnãções, através da CPI que investiga as estatais, vamos pedir ao Presidente do Banco
Central que nos informe qual a maneira que S. Ex~ tem
para acompanhar isso e se é verdade essa negociação.
São 21 bilhões de cruzeiros. O dinheiro é depositado e na
mesma hora toma-se emprestado. E realmente uma coisa
estarrec_edora, mas eu não poderia deW..ar de dar o meu
voto favorável ao empréstimo à Prefeitura Municipal de
Parunaguá.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Continua em
discussão a ffiatéria. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanec_er
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado:

Aprovado~

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• tsi, de 1985

Aprovado o requerimento, a matéria VOltará à Ordem
do Dia na data fixada.
O

SR~

PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Dil>cussão, em turno único, do Projeto_de Resolução n9 151, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nl'
1.064, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipã!
de Paranagu~ (PR) a contratar operação de crédito
no valor de Cr.S 965.435.900 (novecentos e sessenta e
cinco milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e
novecentos cruzeiros), tendo
PARECERES, sob n9s 1.065 e 1.066, de 198_5,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discusSãO o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
O Sr. CéSar Cais para discutir.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador César: __Çals para discutir.
O SR. CI!:SAR CALS (PDS- CE. Para discutir. Sem
· revisàõ -do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na realidade, sou favorável ao Projeto de Resolução
n9 151, de 1985, que concede à Prefeitura de Paranaguá a
contratar a operação de Cz$ 965.435,90.
Ma!:l, Sr. Presidente, quero expressar ao Senado, neste
momento, a preocupação com a responsabilid<:~de qUC_te-

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá
(PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
965A35.900 (noyecentos e sessenta e cinco milhões,
quatrocentos e trinta e cinco mil e novecentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. ]I' E a Prefeitura Municipal de Paranaguâ, Estado do Paraná, nos termos do art. 21' da Resolução n"'
93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
_crédito no valor de Çr$ 965.435.900 (novecentOs e sessenta e cinco mithões, quatrocentos e trinta e cino mil e
35.093.36
novecentos cruzeiros), correSpondente
ORTN de Cr$ 27.5f0,50, de fevereirõ de 1985, juntO à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à_ aquisição de equipamentos para coleta dei li~
xo, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor-na: data-de
sua publicação.

a

O SR.

PRESID~TE

(José Fragelli)- ltem 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 163, de- 1985 (apresentado pela Comissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer n9
1-.-lOO, de i985), que autorizou o Governo do Estado
de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de DM 10.000.000,00 (dez mi-
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lhões de marcos alemães) destinada ao Programa de
Saneamento_Básico daquele Estado, tendo
PARECER, sob n" 1.101, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pcl<1 constitucionalidade e jurídicídadc.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nào havendo quem peça· a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, irá à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 163, de 1985
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães)
destinada ao Programa de Saneamento Bâslco daque~
le Estado.
O Senado Federal resolve;
Art. l"' É o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo, no valor de DM
I 0.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), ou o
equivalente em outras moedas, de principal,jun_to a grupo financiador a ser indicado sob a oriCntação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada
a financiar o Progrã.ma de Saneamento Básico daquele
Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
cOndições creditícias a ser efetuado pelo Ministério da
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil,
nos termos do arL i", item II, do Decreto-lei n"' 74.157,
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências
dos órgãos encarregados da execução da política
econômíca-fina:ncetra do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n" 6.515, de 29-5-85, autorizativa da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O Sr. Jamil Haddad- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Jamil Haddad.

Concedo a

O SR. JAMIL HADD~D- Peço que fique registrado o meu voto contrário.
O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- Será registrado o voto em contrário do nobre Senador Jamil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (José

F~agelli)

-

Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 165, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Fínanças como conclusão de seu Parecer n"'
1.1 04, de 1985), que autoríza o Governo do Estado
de Santa Catarina a realizar operação de empréstiM
mo externo, no valor de US$ 57.600.000,00 (cinqUenta e sete milhões e seiscentos mil dólares norteamericanos) destinada à liqUidação dos compromissos externos existentes, vencidos e vencíveis em
1985, tendo
PARECER, sob n" 1.105, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
O Sr. Jamil Haddad para discutir.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDEf';TE (José Fragelli) - Concedo a
Púlavra ao nobre Sendor Jamil-Haddad par~ discutir.
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O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Par discutir.
Sern revisão do orador.)- Sr. Presideritc, c:uts-a-me espécie, no momento em que discutimos a dívida externa,
ver na Ordt:m do Dia a abertura de créditos cm dólares e
em marcos para rolagem da dívida de vários Estados.
Quero, Sr. Presidente, deixar consignado que todos os
projetas, os Quais não forem Cm cruzados, terão sempre

o meu voto contrário no Plenário.
O Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.

DIÁR,IODQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

OS~. HELVlDIO NUNES -Sei, Sr. Presidente, que
o Brasil está, de certa forma, adotando o mesmo expediente, mas o Senador Milton Cabral deve pedir uma explicuçào não a mim, mas ao Presidente José Sarney.

O Sr. Milton Cabral- Estou endossando o que V.
está dizendo.

Ex~

o SR. HELVfDIO NUNES-

Estou mostrando um

quadro que todos ConhcCein, estou ext"ernando uma pasiçào, estou defendendo a administração pública no ãmbito dos Estados e, em conseqUência, dos reflexos que
são projeta dos por essas administrações no plenário desta Casa. Os Estados mais poderosos, os Estados mais desenvolvidos, mais fortes, podem lançar mão desses ex pedicntes, da mesma maneira que 0 economicamente mais
frágil também a esse expediente pode recorrer. No entanto, não llplaudo 0 procedimento do grande nem 0 do peque no. Tenho e-sse procedimento porcondenãvel. E se eu
0 tenho por condenável, Sr. Presidente, não posso
aprová-lo, não lhe posso dar 0 meu aval neste Plenário.
Ê por essa sucessão de pequeninos fatos que administrar hojç pratictJmente deixou de ser a aplicação criteriosae selCtiYa dos recursos públicos, para passar a ser a obtenção de dívidas para cobrir dívidas, para constituir novas dívidas pura os futuros governuntes pagarem. Esta é
que é a triste realidade do Brasil de hoje.

O SR. HELVfDJO NUNFS {PDS- PI. Para discutir.
Sem revisão do oritdor.)"Si. Presidcnte,-Srs. Senadores:
Hâ vârios anos nesta Casa, sempre procutei manter
uma conduta reti!ínea em todos os votos aqui proferidos,
tanto nas Comissões Técnicas quanto neste plenário,
mais naquelas do que neste, porquanto que neste recinto,
além dos aspectos que são normalmente examinados,
também não se pode delxàr de laáo o político, pois que a
política é o fundamento maior da nossa presença nesta
Casa.
Há solicituções de empréstimos que aqui chegam errl.
cumprimento das normas legais, ou dizem respeito arecursos externos ou, cnllio, a recursos internos.
Durante todos os anos de Senado, sempre votei favoO Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex~ um aparte?
ravelmente à concessão de empréstimos externos, embora reconhe-ça que eles guardam uma conotação innUcioO SR. HELVIDIO NUNES- Com todo prazer, em imíria indisfarç:.ível, embora proclame, por outro lado,
que os efeitos danosos possam ser minimizados, em ranente Senãdor.
zào da aplicação desses recursos. Se esses recursos, de
O Sr. Fábio Luêena- Nobre· Senador Helvídio Nunc.s, a preocupaçi'io de V. Ex~, no que pertine a esta imorigem externa, são aplicados em obras reprodutivas,
aqucla mácula, a que hã pouco fiz referência, ein mUitos
portante quest~o de empréstimos, é absolutamente procasos, pode- e até mesmo deve ser suportada.
cedt.!nte, tanto que o Plenário coroa V. Ex~ de aplausos,
Relativamente uos empréstimos internos, Sr. Prcsidenporque rec_onhccc nas suas palavras procedência_absolute, a Casa inteira tem uma orientação pacífica, que raras
ta em relaç-ão its opiniões que emite com bastante provezes é perturbada, a não ser quando interesses localizapríedade, como, aliás, é da postura e da compostura de
dos interferem no desenvolvimento da Yida normal do
V. Ex~ Acontece, Sr. Senador, que em passado recente
todos nós, com exceções de praxe, raras e honrosas exSenado.
Dv ano passado para câ, Sr. Presidente, avolumaram·
ceções, dáYamoS o nosso aval, o nosso endosso, a esse
tipo de operação, porque V. Ex• sabe que se trata de rose no Senado as solicitações partidas de diferentes Estados da Federação, reclamando empréstimos não parat~gcm ~e dí_vida da parte de Estados e Municípios; e o
construção de obras públicas, não para aplicação em seêinpréstimo, sabe fl?:Uito bem V. Ex~ e acredito que
tores: reprodutivos a médio ou a longo prazo, mas para a
_apre_ I!:di_ com V. Ex•, os conceitos que You emitir, o emsatisfuçào de débitos anteriores. Esses empréstimos, Sr.
préstíiT10 se cornP,õe do principal, da amortização e dos
juros, ~ão parteS componentes indissociáveis da opePresidente e Srs. Senadores, todos sabemos, são tomados
para que o Estado inadimplente, para o Estado que assuração de empréstimo. Então, na medida em que V. Ex• se
miu um compromisso e não pôde Pagar, obtenha esses
rebela, com justas razões, e as enfoca perante o Senado
recursos para pagar as dívidas que não soube honrar.
Federal, parece--me que há uma contradição, com todo o
Ora, Sr. Presidente, um dos pontos cardeais, nortearespeito, com o qual jamais lhe faltei nem lhe faltarei, da
dores da atividudc político-administrativa entendo que
parte de V. Ex~. o que o~tem defendia precisamente _o
deve ser o da seriedade. Na vida particular, para que alponto de vista contrário, isto é, que eu iambém defendia
e que a maioria esmagadora do Senado defendia. Era a
guém obtenha um empréstimo e não tem bens a oferecer,
de que, para facilitar a rolagem da dívida de Estados e
a entida_de emprestadora pede 0 aval, pede a interferénMunicípios, e como esse proceder já se tornara rotina,
cia, pede a responsabilidade de terceiros.
Nos empréstimos solicitados pelos Estados é de se susem constr<.~ngimentos da parte do Senado, esse preceder, além de legal, e o é, era absolutamente legítimo.
por, é curial supor, que a responsabilidade do Estado,
por ser uma responsabilidade de natureza coletiva, deve
Tunto que, eminente Senador Helvldio NUnes, em que
estar acima da responsabilidade pessoal. Posso justificar,
pese ao respeito e à profunda admiração em que o temos
po..;;so encontrar explicações pum oferecer ao não cum- e não lhe faç-o nenhum favor, faço-lhe justiça, ajustiça
primento de uma obrigação de natureza pessoal, mas
que V. Ex~ merece- com esse proceder, com essa munào posso compreender, Sr. Pre...;;idente e Srs. Senadores,
dança de opinião, V. Ex' não Vai conseguir justificar o
que um compromisso assumido por um Estado deixe de
ter mududo de opinião, t.!mbora quando se ·muda de opiser honrado no cumprimento, e compreendo muito menião. muita Yez, nos estamos submetendo a um processo
nos, Sr. Presidente, qunndo, para pagar um empréstimo - ----de evolução. No caso, parece-me, Sr. Senador, que há
externo, o Eslado passa a solicitar um novo empréstimo,
uma involução, que deve ser enfocada, a involução da
n~o para saldar o anterior, mas para pagar os juros da
posição adotada por V. Ex', negando o seu aval, no
dívid<~ que foi efctuadtJ pelo Gowrno .anterior ou pelo
exercício de um direito pleno e legítimo, mas que, em o
próprio Governo.
exercendo, estará, sem sombra de dúvida, prejudicando
O que está acontecendo hoje, Sr. Presidente, é que
empobrecidas e até preocupantes administrações estaduais c municipais. Perdoe-me pelo alongamento do
vários E~tados, sem a preocupação da seriedade com que
devem ser imprimidos todos os atas da Administração
aparte, mas me senti no dever de ex pender, perante ajupúbJica, solicitem e obtenham os empréstimos e, um ou
diciosa considerução de V. Ex~, o meu mi:ldesto ponto de
vista a respeito do assunto.
dois anos depois, nào contem com os recursos nem para
a satisfação das obrigações da dívida.
O SR. HELVlDIO NUNES- Nobre Senador Fábio
Lucena, talvez não tenha ouYido plenamente as palavras
Estes empréstimos que aqui já chegaram, e que estão
chegundo às dezenas, não têm o objetivo de saldar os
_que v. Ex~ acaba de proferir em seu aparte. Sei que V;
compromissos, as dívidas anteriores. Não, Sr. Presidente
Ex~ procurou fazer um esforço muito grande para estae Srs. Senadores. Destinam-se ao pagamento dos juros
bclecer um possível confronto entre o meu procedimento

~:ti~~r;;r;:q~~~~p~~~~~~t~~~e~~~ ;~~!'c~:~~ :;::i~:~

O Sr. Milton Cabral-to que o governo Federal vem
fazendo há muito tempo.

no passado e o procedimento atual, taJyez porque V. Ex•
sofra, carregue o telurismo amazônico, nem sempre nós,
nordestinos, conseguimos penetrar naquilo que de real
V. Ex~ procura diGcr.
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De qualquer sorte, se V. Ex~ procurou estabelecer
qualquer dúvida, é muito fádl para mim dizer a V. Ex'
que deve procurar os Anais da Casa, e, se assim o fizer,
encontrarú em todas as oportunidades em que me maniw
fcstei a certeza de que o meu voto de ontem é o mesmo
de- hoje. Não mudei, não evoluí. Hoje, para encobrir
muitas Yezes o inconfessável e injustificável, as palavras
mais bonitas e mais belas são utilizadas hoje; para justificar determinadas ações, sobretudo num campo que seria
explosivo, ao menos referi neste instante, os homens en~
contram mil e uma maneiras de fuga.
De till sorte, Sr. Presidente, que me limitarei a dizer
que neste particular não evoluí, me mantive coerente.
Evidentemente que se razões pudessem ser apresentadas
para um convencimento que justificass_e a mudança, eu
não teria óúvida nenhuma cm mudar. No que diz respeito aos empréstimos, a minha conduta foi sempre invariável.

Durante algum tempo o Senador Dirceu Cardof.o, do
Espírito Santo, aqui manteve uma conduta invariáYel de
combate aos empréstimos externos. Evoluiu mais tarde
para toda e qualquer sorte de empréstimo, e sempre que
me surgia o ensejo, eu mo.nifestava a minha contrariedade, não em relação a todo e qualquer tipo de empré.-;timo
externo, mas especificamente a todos os empréstimos
que viSavam ·ao pagamento dos serviços de empréstimos
anteriormente feitos.
A palavra dr.:: ordem hoje é evoluir. Até mudar do bem
para u mal é uma evolução. Paciência. Re:.-peito os que
assim procedem. No máximo, lá no mais escondido no
meu coraç-ão, eu tenha pena, mas, acima de tudo, tenho
paciência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores., nào sou a favor nem
contra. Eu poderia dizer, muito pelo contrário. (Risos).
Na verdade, condeno os que assim fazem. É preciso que
O$ governantes tenham um grau mínimo de responsabili·
dade.
Lembro-me de que no q_no passado, em um caso semelhunte, se não me falha<! memória no mês de agosto, na
Comissão de que é Presidente o Senador Lomanto Júnior, pedi a palavra e proferi um voto a respeito de um
empréstimo com essa finalidade, soUcitado pelo Goverw
no do Estado do Ceará- parece-me que 20 milhões de
dólares- destinado ao pagamento dos serviços da dívida que o próprio Estado contraíra junto ao Banco do Esw
tado do Ceará.
Os jornais nesses últimos dias noticiaram e há pouco o
eminente Senador Cesar Cais mais uma yez fez referências, até uma comissão de investigação jã foi cons_tituída
na Assembléia do Ceará, para apurar a aplicação desses
recursos ou a aplicação de recursos anteriormente recebidos pelo Banco do Estado do Cearâ.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se, em vez de ficar concedendo autorizações dessa espécie, o Senado cobrasse,
com a sua autoridade moral, que cada Estado ou que o
Banco Central mandasse fazer levantamento da situação
real cm cada banco do Estado que por aí existe, esta
Nação ficaria estarrecida com o descaso, com o descalabro, com os crimes que a cada dia são praticados com
o dinheiro do poYo. Em vez disso, o que faz o Senado?
Faz ouvidos de mercador, baixa a cabeça. E mais do que
ouvido de mercador ou de baixar a cabeça, o que faz o
Senado? Dú novas autorizações, muita vez para cooncsfar situações injustificúveis, para coonestar situações
inexplicúveis.
Votarei, Sr. Presidente, favoraYelmente a todos os empréstimos externos e internos. Parto da presunção de que
os recUrsos solicita.dos em dólares, em marcos. em cruzados, vão ser aplicados correta e honestamente. Parto desta presunção, Sr. Presidente. Daí por que, como ontem,
eu os aprovarei, mas sempre negarei o meu voto para os
empréstimos que se destinam, nos processos em que é solicitada a autorização do Senado, para a obtenção de recursos que se destinam não a investimentos, não a obras
públicas, não à construção de hospitais, à construção de
escolas, à construção de estradas, à construção da rede
de abastecimento d'úgua. à construção de redes de energia elétrica, mas que se destinam, Sr. Presidente, a pagar
serviços du dívida, a pagar os juros dos empréstimos anteriores, porque a autorização para pagar empréstimo,
para pagar juros de empréstimo é a confissão eloqUente
de que os recursos anteriores não foram bem aplicados.
(Muito bcmt Palmas).
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O Sr. João Lobo- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi) palavra ao nobre Senador João Lobo.

Concedo a

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Para discutir.)- Sr.
Presidente:
Todos temos direito aOs nossos pontos de vista e aos
nossos- -convencimentos íntimos.

Realmente, não concordo com os pontos esposados
pelo ilustre Senador Helvídio Nunes e, não sei por que,
também endossados pelo Líder do PMDB, em exercício,
o nobre Senador Fábio Lucena.
Sr. Presidente, é normal o procedimento de se tomar
empréstimos capazes de gerar desenvolvimento. Isso se
faz na iniciativa priVada como no Poder Público, como
nos Estados ou nos Países.
O Brasil montou, talvez, uma grande e invejãvel infraestrutura de_ estradas, de indústrias, de energia elétrica
apelando para os empréstimoS. Inúmeros ou quas_e_todos
os industriais vitoriosOs deste Pais no início das Suas carreiras, dos seus empreendimentos, tiveram de se sac_orrer
de dinheiros alheios, de dinheiros de empréstimo. ~ normal tomar-se empréstimo para montar determinada
infm-estrutura.
Então, não vejo nenhum absurdo em que um Estado
recorra a empréstimo interno ou externo para fazer
obras que gerem desenvolvimento ou bem-estar social. E
que esses empréstimos fiquem acrescidos dos jurOS é Coisa normal no comércio e nas atividades bancárias. E os
juros se incorporam, legitimamente, ao débito, c devem
ser pagos como se débitos fossem, compondo o principal
da dívida.
Um Estado que recorre a uma autorização do Senado
para que se lhe conceda determinado valor para rolaressas díVidas, está, em última análise, pedindo um empréstimo para pagar uma parte das suas dívidas, dívidas essas, nesse momento, jâ compostas pelo principal e pelos
juros advindes. Se o Est::~do não tivesse a capacidade de
pagar esses juros com o empréstimO externo, ele teria
que recorrer aos seus recursos internos, que assiffi esta~
riam sendo desviados-da apticaçào, Vamos dizer, da
construção de escolas, de hospitais ou de qualquer outro
bem-estar social daquele Estado. Dinheiro não tem ferro. Que o Estado_empregue os seus próprios ·recurso-s
para pagar os juros de determinada dívida, ou que peça
outro empré.~timo para pag'ar esses juros, é Úma operação absolutamente normal, sem nenhuma incoerência.
Simplesmente, acho que o nobre Senador Hclvídio
Nunes, como ilustre Bach::~rel em Direito, advo_dado brilhante que sempre foi na sua vida c, depois, político vitorioso ao longo de toda ela, é um homem desabituado às
operações mercantis, ao comércio e ã indústria.
Sr. Presidente, é absulutamentc normal que um Estado recorra a um empréstimo cm dólares para pagar os
juros advindos da sua dívida. Não vejo nada de mais. f:
procedimento legítimo, normal e legal.
Concordo coni o Senador Hclvídio Nunes que os dinheiros, às vezes, são malbaratados, são malempregados, concordo que nunca houve tanta impunidade pura a malversação do dinhdro público como
atualmente neste País. Tudo isso são verdades que não
posso deixar de reconhecer.
Sr. Presidente, considero, e é o motivo principal da minha fala neste momento, e não o de contraditar o nobre
Senador Hclvídio Nunes, considero injusto que esta
Casa aprecie, ·em dois pesos e duas medidas, estes pedidos de autorização das contratações de empréstimos pelos Estados. Alguns Estados são discriminados e não têm
a s-orte de ver os seus pedidos aprovados, como ê o caso
do meu Estado, que tanto carece dessa autorização para
r?lar ou para pagar -o-s juros quase que insignificantes, à
v1sta dos montantes que aqui são concedidos a outros
Estados. Por que não se dá o mesmo tratamento a todos
os E!:itados? Isto, sim, me causa estranheza. No entanto,
não me causa estranheza o meu Estado peça um empréstimo para rolar a sua dívida. No momento, ele não tem
'capacidade de tirar o dinheiro gerado dentro do pi'-óprio
Estado para pagar esses juros, c está recorrendo, numa
atitude legitimamente comercial, a empréstimos para o
pagamento dos juros. Todos sabemos, todos nós comerciantes sabemos que os banco podem aceitar prorrogações dos débitos, desde que lhes paguem os juros vencidos, ou os juro.~ advindos dessa dívida. Mesmo que não

paguem o principal, eles nunca aceitam que deixem de
pagar os juros.
Eram estes, Sr. Presidente, meus reparos sobre este assunto de empréstimo externo. Voto-os tranqUilamente,
apenas lament::~ndo que este- País não fiscalize devidamente a aplicação desse dinheiro. Isto sim, este Senado
deveria tomar uma posição, montar qualquer tipo de auditoria, de fis_calização para acompanhar a aplicação
desses empréstimos. Entretanto, deixar de concedê.-los
para a rolagem das dívidas·, isto é, para pagameiito dêji.i·ros, ou, _entjlo, para novos investi!Uentos, me parece absolutamente injusto até uma falta de compreensão para
com a possibilid::~de de os Estados montarem a sua infraestrutur<~. (Muito bem! Palmas).
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) -Continua em
discussão a matéria. (Pausà.)

Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra,
encerro_ a di_scussào.
·
Em votação a matéria.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer :-."entados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 165, de 1985
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar opera~:;ão de empréstimo externo, no valor de
-uss 57,600,000.00 ( cinqüenta e sete milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos), destinada à li:~:i:ç:: d ~s~~mpromissos externos elistentes, ven-

1

0 Senado Federal resolve:
Ar L t 9 E o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de __empréstimo externo no valor de US$
57,600,000.00 (cinqüenta e sete_niilhões e seiscentos mil
dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras
moedas de principal, junto a grupo financiador a ser indicudo sob a oricnt::~ção do Ministério da Fazenda e do
-Banco Central do Brasil, destinada a financiar a liquidação dos compromissos externos existentes, vencidos e
vencíveis cm I 985.
Art. 29 A operação reaJizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias a ser ef~tuado pelo Ministério da
Fazenda cm articulação com o Banco Central do Brasil,
nos termos do art. !9, item II, do Decreto n9 74.157, de 6
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da política econômicofinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na
Lei Estadual n9 6.547, de 21 de junho de !985, autorizadora du opemção.
Art. )Q Esta resolução entra em vigor na data de sua
_ _publicação.

O Sr. Lenoir Vargas - Sr. Presidente, peço a palavra
para declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Lonoir Vargas, para declaraç1io de. voto.

O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC. Para declaração" de voto. Seril revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Ouvi os debates em torno dessa matéria, que foram ge~
néricos, não foram especüicos ao _caso de_ Saota__Catarina, porque, na página 11 do ::~vulso, com referência a este
item, existe o resumo de desenvolvimento anual e:om o
serviço da dfvida externa, sendo que em 1985 a metade
desse empréstimo é para pagar o principal, e a outra metade é para pagar os juros e os encargos da dívida. Este
cronograma, que abrange 7 anos, chega a 1991 reduzindo essa divida - hoje, de US$ 57,000,000.00 - a US$
19,559.155.00.
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_No caso de Santa Cat::~rina, trata-se de uma programaç5o c...:;.tabdecida com a finalidade de diminuir e até
extinguir o montante da sua dívida externa.
Era esta a declaração que tinha a fazer, Sr. Presidente.
(l'vluito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução_n9 167, de !985 (apresentado pela Comissão
de Finanças com conclusão de seu Parecer n~' 1.134,
de 1985), que modific::~ a redução da Resolução n~>
120, de 5 de dezembro de 1984, do Senado Federal,
que "autoriza o Governo do Estado da Paraíba ::~
realizar operação de cmpré.~timo externo no valor
de US$ 15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil
dólares), destinado à liquidação dos compromissos
existentes e vencíveis em 1984 e 1985, tendo
PAitEC-ER, sob n<:> 1.135, de 1985,-da Comissão:
-de Constitui~:;ão e Justiça, pela constitucionali-dade e juridicidade.
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 SR. HELVIDIO NUNES (.PDS- PI)- Peço registrar meu voto cOntrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Registre-se o
voto em contrário do nobre Senador Helvídio Nunes.
O projeto irá à Comissão de Redução.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 167, de 1985
Modifica a reda~:;ào da Resolução n'i' 120, de 5 de
dezembro de 1984, do Senado Federal, que "autoriza
o Governo do Estado da Paraíba a realizar operação
de empréstimo externo no valor de US$
15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil dólares),
destinado à liquida~:;ão dos compromissos existentes e
vencíveis em 1984 e 1985".
O .Senado Federal resolve:
Art. !9 O artigo !Q da Resolução n9 120, de 5 de dezembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 19 E o Governo do Est:.tdo da Paraíba
autorizado a realizar, com a Garantia d::~ Uníào,
uma operação de emprt:...<;timo externo, no valor de
USS 15,!00,000.00 (quinze milhões c cem mil dólares nortc·umericanos) ou o cq ui valente em outras
moedas, de principlll, junto a grUpo fimmciador a
ser indicado, destinada à liquidação de compromiss-os externos já existentes e vencíveis cm !985."
Art. 2<:> Estõ.l RC.'Iolução entra em vigor na data de
sua publicaçilo.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 6:

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~>
1.157. de 1985), que autoriza o Governo do Estado
do Paraná a elevar em Cr$ 6.-165.500.000 (seis bilhões, quatrocentos e sessenta e cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9 1.158, de 1985, da Comissão:
-de Constitui~:;ào e Justiç-a, pela constitucionalidade c juridicidadc.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a. palavra, encerro a discussão.
Em vota<.;ào.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

de Economia como conclusão de seu Parecer n"'
~.!8],_~~~~. que autoriza a Prefeitura Municipal
de Campo Mourão (PR) a contratar operação de
crédito no valor de CrS 2.629.828_800 (dois bilhões,
seiscentos e vinte e nove milhões, oitocentos e vinte
e oito mil .e oitocentos cruzeiros), tendo
da/~~~~~:S:ES, sob n9s I. t88 e Lt89, de 1985,

É o seguinte o -projeto aprovado;

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 172, de 1985
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a elevar
em Cr$ 6.465.500.000 (Seis bilhões, (iuãfiocentos e
sessenta c cinco milhões e qtiinhentos mil cruzeiros), o

-de Constitui~ào e Justi~a, pela_constitudonalida_de_ e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

mont.llnte de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federa[ resolve:
Art. J<:> É o Governo do Estado do Paraná, nos termos do artigo 2<:> da Resolução n<:>93, de onze de outubro
de mil e novecentos e setenta e seis, do Senado Federal,
autorizado a elevar em Cr$ 6.465.500 ..000 (seis bilhões,

quatrocentos e sessenta e cinco milhões e quinhentos mil
cruzeiros) correspondente a 235.019,35 ORTN de CrS
27.510,50, vigente em fcvercíro de 1985 o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uml3 operação de crédito de igual valor junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS;
destinado à modernização do Sistema PenitenciáriO do
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra cm vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 7:

DisCussã-O, em- turno-U.n!Co~-ào PiõjetOde Resolução n"' 177, de 1985 (apresentado pela ComissãO
de Economia como conclusão de seu -Pãrecer n"'
L 170, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Paranaguit (PR) a elevarem CrS: 961.855.200 (novecentos e sessenta e um milhões, oitocentos e cinqücnta e cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s I.l71 e I.l72. de 1985 das
Comissões:
-de Constitui~ão e Justi~a, pela constitucionalidade c juridicidade; e
-de Municípios, favoráveL
Em discussão. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em vot<1ç1io.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Çomissão de Redação.

Eo
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Em discussão. (Pausa.)
havendo quem peça a palavra, encerro a discusM

~Não

suo.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
(J>ausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Rcdaçào.

sc~ta_dos~

E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 183, de !985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão (PR) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 2.629.82 8.800 (dois bilhões, seiscentos e vinte e
nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil e oitocentos
cruzeiros).
O Senado Federa( resolve:
Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Campo Mourão
(PRJ_nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de onze
de outubru de mil novecentos e setenta e seis, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.629.828.800 (dois
bilhões, seiscentos c vinte e nove milhões, oitocentos e
vinte e oito mil c oitocentos cruzeiros), correspondente a
!07.638,44 UPC de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiroj85, 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 do Paraná SfA,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio_nal da Habitação - BNH, destinado à execuçàe de
obras de infra-estrutura e de equipamentos comunitários
públicos em conjunto habitacional, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

seguinte o projeto aprovado:

O SR. PRESIDEN_TE (José Fragelli)- Item 9:

PROJETO DE RESOl..UÇÃO

N• 177, de 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá
(PR), a elevar em CrS 961.855.200 (novecentos e sessenta e um milhões, oitocentos e cinqüenta e ch;tco mil
e duzentos cru:zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve;

Art. Jç t a Prefeitura Municipal de Paranaguá
(PR), nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 96!.855.200 (novecentos e sessenta e um milhões,
oitocentos e cinqüe:nta e cinco mil e duzentos cruzeiros),
correspondente a 20.954,58 ORTNs de Cr$ 45.901,91, vigente em julho/85, o montante de sua dívida consolidada inter:na, a fim de que possa contratar uma operação
de crédito de igual valor junto à Caixa Económica Fedew
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destiando à ímplan_tação de uma escola para excepcionais, no Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
surr publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nç 183, de 1985 (apresentado pela Comissão

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 2, de ! 985 (apresentado pela Comissão de
finanças corno conclusão de seu Parecer n9 169, de
1986, com voto vencido do Senador Helvidio Nunes), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a
realizar operação de empréstimo externo no valor
deUS 38,400,000.00 (trinta e oito milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos) destinada ao
programa de refinanciaffiento da dívida externa daquele Estado, tendo,
PARECER, sob n"' 170, de 1986, da Comissão:
-de Constitui~io e Justiça, pela constitucionaliM
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Helvídio Nunes.

Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discusM
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram parmanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ) - Peço que
conste o meu voto contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Registre-se o
voto contrário dó Senador Jamil Haddad~
O projeto irá à Comissão de Redação.
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É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 2, de 1986
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a reali:zar
operação de empréstio externo. no valor de USS
38,400,000.00 (trinta c oito milhões e quatrocentos
mil dólares norte-americanos) destinada ao Programa
de Refinanciamento da Dívida Externa, daquele Estado.
O Senado Federal rcsorve:
Ar!. Jo ~o Governo do Estado da Bahia autor(zado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de USS 38,400,000.00(trinta e oito milhões e quatrocentos mil dólares norteamericanos),- ou o eqt.iiva!enfe- em outras moedas, de
princípal, junto a gruPo financiador a ser indicado sob a
orientação do M lnistério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, destinada a refinanciar o Programa da Dívida
Externa naquele Estado.
Art. 2~ A operação realizar-se-á nos termos aprovados pdo Poder Exe<:utivo Federal, inclusive o exame das
condições creditfcias a ser ef~tuado pelo Ministério da
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil,
nos termos do art. J9, item II, do Decreto n9 74.157, de 6
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da política econômicofimmceira do Governo Fede-ral, e, ainda, o disposto na
Lei Estadual n"'
, autorizadora da operação.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) -

Item 10:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 6, de !986 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n9 117, de
1986, com voto vencido do Senador Helvidio Nunes), que autoriza o Governo d_o Estado de A lagoas
a contratar operação de empréstimo externo nova~
lorde US$ I !,000,000.00 (onze milhões de dólares
americanos), tendo
PARECER, sob 178, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali·
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hclvídio Nunes.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado, com o voto contrário do nobre Senador Jamil Haddad.
O projeto irá à COmissão de Rcdação.

Eo

seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 6, de 1986
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar opera~ão de empréstimo e:xterno no valor de
US$ 11 ,000,000.00 (onze milhões de dólares americanos.)
O Senado federal resolve:

Art. !9 É o Governo do ~tudo de A lagoas autorizado a realizar, com a garãfitia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de USS 11,000,000.00 (onze
milhões de dôlares norte-americanos), ou o equivalente
em outras moedas, de principal, junto a grupo financeiro
a ser indicado. destinada ao Programa de RJ:financiamento da Dívida Externa do Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda, _em artic-ulação com o Banco
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Central do Brusil, nos termos do <~.rt. 1':>, item II, do Decreto nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de-

mais exigências dos órgãos encarregados da execução da
política econômico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, o disposto na Lei nl' 4.190, de 24 de novembro de
1980, autorizativa da operação.
Art. 3~' Esta Resolução entra cm vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 11:
Discussão, em turno único do Projeto de Resolução nl' 8, de 1986 (apre.~cntado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 181 de
1986), que autoriz<l o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor de Cz$
263.706.472,95 (duzentos e sessenta e três milhões,
setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois
cruzados e noventa e cinco centavos), tendo
PARECER, sob n~> 182, de 1986, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade_ e juridicidade.
Em discussão. (Puusa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores _desejar fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação ...
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão -de_ Redaçào.
E o seguinte o projeto aproyado:

PROJETO DE RESOLÜÇÃO
N• 8, de 1986
Autoriza o Governo do Estado da Parruôa a contratar operação de crédito no ulor de Cz$
263.706.472,95 (duze-ntos- e sesser:ita e três milhões,
setecentos e seis mil, quatrocentos c setenta c dois
cruzados e noventa e cinco centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2~> da Resolução n<:> 93, de onze de outubro de
mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de CzS
263.706.472,95 (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois cruzados e
noventa e cinco centavo_s), correspondente a 5.745.000
UPC de CrS 45.901,91 vigente em julho/85, Junto ã.o
Banco do Estado da Paraíba S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitaçào_BNH, destinada à implantação, ampliação e melhoria
nos sistemas de ahastecimento d'água e esgotos sanitários do Estado, obedecidas as condições admitidas _
pelo Banco Central da Brasil, no respectivo processo.
Art. 2<:> Esta resoluçã.o entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José fragclli) -

Item 12:

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n<:> II, de 1986 (apresentado pela Comissão de
Economiu como conclusão de seu Parecer n'i' 188, de
1986), que autoriza o Estado de Santa Catarina a
elevar em Cz$ 133.593.500,00 (ceilto e _trinta e três
milhões, quinhentos c noventa e três mil e quinhentos cruzados) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n1' 189, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c.juridicidade.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum do;; Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o uprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irtí à Comissão de Redução.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 11, DE 1986
Autoriza o Estado de Santa Catarina a elevar em
CzS 133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões,
quinhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzados)
o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve;_
Art. 11' É o Governo de Santa Catarina autorizado a
elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no
item III do artigo 2<:> da Resolução n\' 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de 1 I de outubro de 1976, e pela de n9 64, de 28-6-85, todas do Senado Fcdt:ral, dt: modo a permitir o registro de uma emissão de 2.500.000 Obrigações do Tesouro do Estado de
Santa Catarina- Tipo Reajustável {ORTC), equivalente a Cz$ 133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões,
quinhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzados),
considerundo o valor nominal do título de Cr$
53.437,40, vigente em setembro/85, destinada ao giro de
sua dívida consolidada interna, vencível durante o
exercício de 1986, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em~ vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Item 13:
Discussão, cm turno único do Projeto de Resolução n9 12, de 1986 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n<:> 191, de
1986), que autoriza o Governo do Estado do Ceará
a contratar operação de crédito no valor de Cz$
5.405.727,26 (cinco milhões, -quatrocentos e_cinCO
mil, setecentos e vinte c sete cruzados e vinte e seis
centavos), tendo
PARECER, sob n9 192, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Sobre a mesa, requerinlcnto que será lido pelo Sr. 19Secrctúrio.
Ê lido c aprovado o seguinte _

REQUERIMENTO
No 81, de 1986
Not'.. termos do art. 310, alínea c, do Regimento
Interno requeiro adiumcnto da discussão do Projeto de
Re~olw.,:ão n\' 11, de 1986, a fim de ser feita na sessão de
~9 de muio de 1986.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 1986. - César
Cais.
O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - O projeto
sairá da pauta e retornará na data afixada no
requerimento.
-•
,....__.&...___
--C) -sR; PRESIDENT~__I.Iosé r:!:.agelli) - Item-14;
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n\' 13, de 1986 (apresentaJo pela
Comissão de Finanças como conclusão de seu
Parecer n~ 193, de 1986, com • voto vencido, em
separudo. do Senador Helvídio Nunes), que
autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de US$
40,000,000,00 (quarenta milhUt:s de dólareS norteamericanos) destinada ao programa de
financiamento du dívida externa daquele Governo
junto ao Banco do Estado do Ceará S.A., tendo
PARECER, sob n<:> 194, de 1986, da Comissão:
de Constituição e Justiça, pela
c_onstilw.:ionalidadç e juridicidade, com voto
vencido do Senador Helvídio Nunes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~>
Secrettírio.
Ê lido e aprovado o seg;uinte

REQUERIMENTO
N• 82, de 1986
Nos termos do art. 310, alíneas c do Regimento
Interno, rcqudro adiamento da discussão do Projeto de
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Resolução n<? IJ, de 1986, a fim de ser feita na sessão de
29dcmaiode 1986.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1986.- César Cals.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- O projeto sairá da pauta e retornará na data afíxada no requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Esgotada a
matéria da Ordem do Dia, passa-se~ apreciação dos requerimentos lidos n:::~ Hora do Expediente, de autoria
dos nobres Scn:.~dores Alfredo Campos, Luiz Cavalcante, luiz viana, solicit:::~ndo autorização do Senado para'
acompanhar o Senhor Presidente da República em sua
viagem ao exterior.
Os -requerimentos dependem do Parecer da Comissão
de Rt!laç0es Exteriores.
Solrcitõ-do nobre Senador Milton Cabral o parecer da
Cõriiiss:ao-dc Relações Exteriores sobre o Requerimento
n"' 77, de [986. ·-

0 SR. MILTON CABRAL(PFl- PB. Para emitir o
parecer. Sem rev-isão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A C omissão de Relações Exter-iores é chamada a opinar sobre a autorização solicitaÇia pelo Senador Luiz
Viana, convidado a participar da Comitiva Oficial que
acompanhará o Senhor Presidente da República em sua
viagem a Portugal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é do conhecimcn~
to de todo o País, especialmente desta C:Jsa, o Senhor
Presidente da República foi autorizado a se ausentar
para uma visita oficial a Portugal. Teve Sua Excelência
atenção para com o Congresso Nacional, convidando
para integrar <J SU<l Comitiva três Senadores e quatro Deputados Federais. Dentre os Senadores está o Senador
luiz Viana, que acompanhará nessa viagem o Senador
Alfredo Campos e o Senador Luiz Cavalcante.
Tendo cm vistll a solicitação do Senador Luiz Viana,
exumimmdo a lcgislüção, nadü há que contrarie que esta
Ca:;a deixe de considerar o referido pedido, de acordo
com os arts, 36, 2<:>, da Constituição Pedcral, e 44 do
Regimento Interno.
Neste sentido, a proposta do Relator é que seja autorizada a referida solicitação.
Este o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

*

O SR. PRESIDENTE (Josê Frügclli) - Solicito do
nobre Senador Jorge Kalumc o parecer da Comissão de
Relacões Exteriores referente ao Requerimento n? 78/86.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir
p:!recer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O nobre Senador Alfredo Campos, louvado no Decreto do Senhor Presidente du República, enviou à considerução do Senado Requerimento sob o número 78. Tendo
sido convidado a participar da Comitiva Oficial que
aeompanh:.~rC! Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República, em sua viugem às Repúblicas de Portugal ê
Cübo Verde, solicita seja-lhC concedida autorização p·àni.
o desempenho des:.a missão, nqs termos do art. 36, 2~',
da Constituição, e art. n? 44-_,ÇiQ Regimento Interno.
No aspecto que compete à Comissão de Relações Exteriores, nada temos a opor, mesmo porque se trata de
uma missão cujo objetivo é estreitar os laços de amizade
entre Portugal c o Bmsil.
Portanto, Sr. Presidente, nada mais justo do que deferir e louvar, inclusive a viagem do Senhor Presidente da
Rcpúblicu, !evando Parlamentares àquele país amigo e
irmão.
Este, o nosso parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

*

O SR. PRESIDENTE (José Fragelii) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lo manto Júnior, para proferir
o parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre o
Requerimento de n9 79flJ6.
O SR. LOMA~TO JÚNIOR (PDS- BA. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c
Srs. Senadores:
O Senador Luiz Cavakante solicita autorização desta
Casa para desempenh;tr missão no exterior, acampa~
nhando, a convite, o Presidcntt: du República em sua viagem às Repúblicus Portuguesa e de Cabo Verde.
Por imperativo constitucional, S. Ex~ requer autorização desta· Cusu. Despachado paw a Comissão de Relações Exteri01:cs, c:tbe-me, como se_u Relator, opinar fa-

Maio de 1986

voravelmente à autorização, para que o eminente Senador Luiz Cav~lcante possa ausentar-se do País.
D!.!!:icjt~mos a S. Ex' sucesso na viagem, e que o Presidente da Repúblíca possa. com esta visita, aumentar ainda mais os vlnculos de amizade entre Portugal e Brasil e
entre Cabo Verde e Brasil.
Este é o nosso parecer, Sr. Prcsídcnte. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, 'passa-se à votação, primeiramente do. Requerimento n9 77/86.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Aprovudo.
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Em votação o
Requerimento n<.~ 78/86.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Em votação o
Requerimento n9 79(86.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
sentados. {Pausa.)
Aprovado.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, oradorii"lscri·
to paru depois da Ordem do Dia.

OSR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DISCL'RSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como fazemos anualm!!nte induzidos pela nossa consciência, homenageamos os trabalhadores, quandO das
comemorações do ''Dia do Trabalho'', 19 de maio. Nossa obstinação nesse sentido advém do interesse que sempre tivemos em proteger esse importante segmento d::~ sociedade, quer através da p::~lavra, quer na ação, através
de projetas do interesse da classe, ou mesmo no atendimento e amparo de todus as suas reiVindicações.
Desnecessário e supérfluo será buscarmos os fundamentos históricos dessa-COmemoração, pois isso está sobejamente conhecido e divulgado. Basta lembrarmos que
foi uma conquista, uma homenagem, mais do que justa,
à qual temos dado todo o nosso respaldo e apoio.
Procurando imprimir um sentido prático a essas comemorações, vamos alinhar adiante aqueles nossos projetas, proposições, posições e discursos que temos assUmido ao longo de nossa história parlamentar e que beneficiaram e beneficiam, de um modo ou de outro, o trabalh:.~dor brasileiro.
Projeto n9 122, de 1981, que estabelece benefícios
para os trabalhadores da borrac:ha, concedendolhes, através do FUNRURAL, uma renda de 2
(dois) salários mínimos mensais;
Projeto n9 261, de !98 I, alterando o art. 37 da Lei
Orgânica da Previdência Social, e estabelecendo
pensão ao conjunto de dependentes do trabalhador;
Projeto n9 252, de 1980, que autoriza o Poder
Executivo a conceder aposentadoria especial ao
profes!jor;
Projeto n9 200; de 1983, que determina a concessão de subsídios para a compra de géneros de primeira necessidade a pessoas de baixa renda;
Projeto n9 31, de 1984, que dispõe sobre aposentadoria de servidores municipais;
Projeto n9 261, de 1984, que estabelece critérios
para a fixação das prestações dos_ mutuários do Sistema Finaneiro de Habitação, e dos reajustamentos
de~sas prestações~

Projeto n9 23, de 1985, que regulamenta a profissão de treinador de futebol;
Projeto n9 63, de 1985, que isenta do Iinposto
Sobre Produtos fndustrialízados o material fotográfico nacional;
-
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Projeto n9 64, de 1985, que isenta do Imposto
Sobre Circu_laçào de Mercadorias o material fotográfico nacional;
Projeto n9 143, de 1985, que acaba com os descontos dos salários de aposentados junto ao INPS;
Projeto n? 229, de 1985, que estabele_c_e gratificação de Natal para funcionários ativos e inativos
- c o J39 salário;
Projeto n9 279, de 1985, que estende aos servidores p-úblicos civis, aposentados por tempo de serviço
e por invalidez simples, o reposicionamento de- até
doze refcréncius, já deferido aos servidores em atividadc;
Projeto n9 332, de 1985, que reduz a jornada de
trabalho da Caixa Económica Federal de 9ito para
_seis horas diárias:
Projeto n9 43, de 1986, que reduz a jornada de
trabalho do Banco Na.cional da Habitação de oito
para seis hor::~s, e que, contando com a compreensão
do Senado Federul, já foi aprovado e se encontra
ainda na Câmara;
Sem esquecer que, como Deputado em 1963, propus através do Projeto n9282(63, que serViu de inspiração para a aposentadoria do FUNRURAL, que
hoje beneficia a população rural brasileira.
E quando o País todo comemora o "Dia do Trabalhador", podemos trazer não apenas a nossa palavra de incentivo e de alento, mas também fatos concretos, tradu~
zidos em proposiç-ões objetivas no sentido de melhorar
as condições de trabalho dos brasileiros.
Como se vê,_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós não
nos limitamos, em absoluto, cm deQlaterar contra a escuridão. Pelo contrário, procuramos acender, aqui e ali as
nossas luzes.
Estamos trazendo à consideração do Congresso Nacional, através do Senado, projeto que apresentei hoje à
Mesu, e que lerei, rapidamente, como homenagem também ao "Dia do Trabalho".
Re_voga o art. 566 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovad::~ pelo Decreto-lei n9 5.452, de [Q
de maio de 1943.
(Do Senador Jorge Kalume)
O Congresso Nacional decreta;
Art. I 9 E revogado o art. 566 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"
5,452, de J9 de maio de 1943.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Lerei u justificação, para que os prezados Colegas
compreendam a razão deste projeto:
A proibição de sindicalização do funcionalismo
público contida no urt. 566 da CLT tem sofrido severas críticas doutrinárias de fund<:~mentojurídico, a
par de progressiva e inexorável erosão de sua legitimidade, em face da evolução social e política verificada_em nosso País desde u sua formalização legal.
Por fprça. dos princípios que inspiraram a elaboração do diploma consolidado (1943), o citado dispositivo logo tornou-se uma aberração à luz da
Constituição de 1946, que garantia-a mais ampla e
total liberdade de associação a todos os cidadãos. O
estatuto do Funcionalismo Público Civil, ::~provado
pela Lei n? 1. 7 I I, de 28~ t0-52, consistente com adisposição constitucional da época, não contêm qualquer proibição neste sentido. E a própria Carta de
1967, com as alterções da Emenda nQ l/69, estatui
como principio, em seu art. 166, que "é livre a associação profissional ou sindical", preCeito compat1vef com a garantia de liberd::~de de associação para
fins lícitos, decorrente do§ 28 do art. 153,
Há os que entendem, como o insigne professor
Mozart Victor Russomano, que as razões que têm
sido utilizadas para o cerceamento do direito de sin~
dicalização do servidor estatal são antes de ordem
política do que jurídica. Na verdade, tem-se confundido deliberadamente direito de sindicalização com
direito de greve, este explicitamente vedado pela
Carta em vi_gor. Ora, a existência do siridicato não
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implica, necessariamente, na deflagração de greve,
da qual se pode prescindir uma vez estabelecido um
modus. vivendi, de colaboração e resolução de
problemas entre o Estado e os funcionários. Como
ressalta o Professor Russomano:
" ... a firiu.lid<:~de do sindicato não ê promover
greves e a dec!::~ração de ilegalidade das realizadas
por certas categorias profissionais não leva à conclusão de que sejam inúteis os sindicatos que as representam."
A doutrina da soberania do Estado, da qual durante muito tempo emanou a autoridade unilateral
do empregador público para determinação das con~
dições de trabalho, tem cedido espaço a princípios
bilaterais de negociação inspiradores de um novo
padrão de relacionamento, sem que isso se constitua
em atentado à soberania do Estado, eis que assegurado o direito deste de empregar a coação, quando
necessário, para manter a existência do governo e
preservar a ordem, a segurança e o bcm-estar.
Relegando o funcionário público a uma condiç~o de
cidadão de "segunda classe", a proibição de associação
sindica! deixa de reconhecer um fato da maior relevância
demonstrado pela experiência de países como a França e
os Estados Unidos, nos quais a sindicalização do funcionalismo, ao promover a-melhoria das condições de trabulho dos servidores, contribuiu t<:~mbém de formi3 notável para o aprimoramento do próprio serviço público e
para a promoção das instituições administrativaS dãqueIes países.
O presente projeto de lei, no que propõe a extirpação
da vedação legal de sindicalização do funcionalismo,
pretende imprimir no Carilpo das relações trabalhistas
entre o Estado e seus servidores a marca dos novos tempos, em que <Cddadania se revitaliza sob o signO das liberdades civis.
Busca-:.e, desta maneira, realinhar <1 ordem jurídica
brasileira com os postulados que levaram nosso País a
sub:.crcvcr <-1 Convenção n9 87, de 1948, da OIT, que
prescreve o direito de ampla liberdade de sindicalização
a todos os cidadãos, sem exceçào, bem como a Dectaração Universal dos Direitos do Homem, do mesmo
uno, que preconiza em seu art. XXIII, item 4:
"Toda pessoa tem direito de organizar sindicatos
e neles ingressar para a defesa de seus interesses."
O Sr. Josê lgnácio Feri-eira- Permite-me um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Ouço, com muita honra
-e alegria, a palavra abalizada do nobre colega do Estado
do Espírito Santo, Senador José Ign~cio Ferreira.
O Sr- José lgruicio Ferreira- Bondade de V. Ex•,
nobre Senador Jorge Kalume, Quero apenas inserir-me
no pronunciamento de V. Ex•- muito oportuno, aliás,
porque às vésperas do dia 19 de maio-, para fazer coro
com V. Ex~ na homenagem que presta ao trabalhador
brasileiro e ~o trabalhador de modo geral, sobretudo em
face do projeto de V. Ex• que permite a sindicalização do
fundonalismo público, revogando a disposição,
ab~olutamente anacrônica., que consta insculpid::~ no art.
566 du Consolidação das Leis do Trab::~lho. Não há
dúvida de que uquela disposição que nasceu nos idos, já
cobertos de poeira, de 1943,_ está hoje superada pelas
disposições da própria Constituição de 46, d::~ própria
Constituição de 67, que é uma Carta quase outorgada_eu diria -; porque o seu nascedouro foi a estufa do
autoritarismo, sendo que depois passou pela triagem de
um Parlamento que vivia sob o guante do poder
autoritário do regime militar. De maneira que nem a
Carta de 67 sintoniza com a disposição contida no artigo
que V. Ex~ pretende revogar, o art. 566 da CLT.
Estamos, sem dúvida algum:.~, vivendo novos tempos, os
tempos de uma transição,_ que queremos se faça
rapidamente, entre tempos de tutela, que queremos
superar, para um tempo de redemocratização plena, que
queremos e haveremos de alcançar. Sem dúvida alguma,
o momento que vivemos é o do erguímento da cidadania,
da reafirmação do cidadão dentro da sociedade c:ivil, é o
momento d::~ universidade mais crítica. é o momento do
aumento da pesquisa,__ é_ o momento da presença do
sindicato, como também da presença da paróquia , da
presença da _ comunidade, em que vamos costurar um
Brasil nqvo á partir das bases, a partir da paróquia, da
comunidade, da comarca, enfim, é a partir das células
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que vamos construir o todo. E seguramente, nos tempos
de hoje, não temos como ver o art. 566 com a realídade

que vivemos hoje. O tempo que estamos vivendo é o do
sindicalismo livre, é o tempo da formulação de um Brasil
novo, de uma sociedade crítica, plúrima, de uma
sociedade participativa em que o trabalhador, como
qualquer segmento da sociedade brasileira pode e deve se
envasar nas células que lhe digam respeito. O sindicato
haverá de afirmar-se porque aqueles que têm medo da
sindicalização, que têm medo da união do trabalhador,
na verdade, eles estão apenas despreparados para uma
realidade que haveremos de viver, queiram eles ou não.
O tempo de hoje é, sem dúvida alguma, o da formação
de alvéolos dentro da sociedade em que o povo ganha
dignidade, deixa de ser massa e vai sendo, pouco a
pouco, mais povo e menos massa. Felicito V. Ex~
porque, sem dúvida alguma, a obra que deveremos ter
aqui, se não fizermos outrã coisa, bastaria que
fizéssemos essa obra e construíssemos os alvéolos do
novo tempo do Brasil, as células desse tecido s_ocial que
haverá de se tornar mais forte na medida em que essas
células existam, deixem de ser uma plasta, deixem de ser
uma massa para ser um povo com dignidade, uma
sociedade civil afirmativa, presente; uma sociedade civil
que no passado se _quis pequena, esmagada, e
praticamente aniquilada sob as botas do poder
autoritário, mas que, surpreendentemente, quando
desapareceu o período autoritário, ela reapareceu no
tabuleiro da vida política nacional, com toda a sua
afírmação pelas suas diversas correntes._ Vamos,
seguramente, construir este Brasil novo. E, se não
fizéssemos algo mais, bastava que fizéssemos que o
Brasil novo pudesse andar pelos seus próprios pés.

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Jorge Kalume?
O SR. JORGE KALUME- Já ouvirei V. Ex~, mas
vou responder, primeiramente, ao nobre Senador JQsé_
lgnáciO Ferreira.
V. Ex• é um homem de sensibilidade, informaçãojurfdica profunda. Não poderia fattar, eu sabra dísto, com
sua palavra de apoio, não só ao nosSo projeto, como que
vem derrocar um artigo que tanto prejudica essa b"ra-Ya e
heróica classe de funcionário público no nosso País,
como também não podia V. Ex• faltar com suas homenagens aos trabalhadores brasileiros. Em nome deles, em
nome dos funci_onários e, em meu próprio, agradeço a intervenção sublime de V. Ex•
Espero que, na Comissão de Justiça, esse nosso projeto tenha urna tramitação râ"pida, já que V. Ex~ é o ilustre
e eminente Presidente.
Ouvirei, com muito praier, o nobre Senador Odacir
Soares que muito honra a Amazônia, em especütl, O
grande Estado de Rondônia.

O Sr. Odacir Soares'- Nobre Senador Jorge Kalume,
incialmente, desejava inserir-me no discurso que V. Ex•
acaba de proferir, ratificani:io tO-talmente as palavras e os
conceitos emitidos por este eminente e ilustre Senador
José Ignácio Ferreira, do Espírito Santo. QUeria ·registrar, também, nesse aparte que foi formulado peti:i eminente Senador José lgnácio Ferreira, a -evolu"çãõ de sua
linguagem política, porque, hoje, acabo de verificar que
S. Ex' incluiu em seu vocabulário duas expressões novas:
paróquia e comUnidade eclesiástica. Parece-me até que o
Senador está se dirigindo no rumo do Partido dos Trabalhadores, que tem uma vinculação muito grande com paróquias e com comunidade ec!esial de base. Mas, o que
queria dizer a V. Ex~ é que o seu discurso, na realidade,
homenageia o trabalhador brasileiro e, além disso, coloca como condição fundamental para a efetiva libertação
a efetiva independência e au"toitomia do trabalhador e,
no caso, destaca o trabalhador funcionário público, -o
servidor público, a possibilidade de esse servidor, esse
trabalhador como os outros poder associar-se em sindicatos, poder se sindicalizar, poder constituir os seus sindicatos. Isso é muito importante, neste momento, exalamente porque o Governo federal pretende criar um ncivo
estatuto para o servidor público brasileiro. Ora, na medida em que o servidor possa estar neste momento da elaboração de um novo estatuto para a sua categoria, na
medida em que ele possa estar jâ constituído em sindicato, ele terá muito mais independência e mais liberdade
para negoc-iar com o Govct'"n-o-aqoelas questões que são
vitais para a sua classe. Por outro lado, há um outro as-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

pecto também importante a ser ressaltado, neste momento, Que é a questão dos trabalhadores que prestam serviços naquelas atividades que são consideradas essenciais de poderem entrar em greve. Isso é muito importante neste momento de abertura, de reencontro da sociedade brasileira com o Estado e muito mais ainda neste momento em que estamos às vésperas do Dia do Trabalho.
Em relação a isso acabo de participar, no Palácio do Planalto, de uma solenidade na qual o Presidente José Sarncy assinou quatro mensagens criando o Tribunal Regional do Trabalho da 4• Região que é Rondônia, criando também o Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região que fica em Campinas, e criando também Juntas de
Conciliação e Julgamento em todo o Estado de Rondõnia. De modo que me parece que as considerações que V.
Ex• eSláfazendo, um aparte brHhante do eminente Senador José lgnácio Ferreira, e essas modestas colocações
que acabo de fazer, parecem-me que elas estão inscritas
ou se inscrevem neste momento de abertura, neste momento de valorização do trabalhador, ao qual todos estamos umbilicalmente vinculados, porque todos nós
constituímos a grande Nação brasilt~ira. E, queria também, aproveitando o seu discurso, registrar hoje o Dia
Nacional da Mulher, que transcorre hoje, no dia 30 de
abril. Muito obrigado pelo aparte que V. Ex• acaba de
me conceder.
O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, Srs. Se·
nadores, para concluir, devo dizer que luzes brilharam
nesta minha caminhada verbal, quando ocupamos esta
tribuna para homenagear, e com espírito de justiça, os
trabalhadores, muito especialmente os de mãos calosas,
esses que, também, ao lado dos intelectuais, contribuem
para a grandeza da Pátria.
Quero, Senador Odacir Soares, congratular-me com a
bancada do seu Estado, através dos três eminentes colegas, pela retumbante vitória, que V. Ex• acaba de dar
ciência à Casa, da criação do Tribunal do Trabalho em
seu florescente Estado de Rondônia, para o qu<!l V. Ex~s
m-uito- contribuíram.
Obrigado a V. Ex• e a todos os que me ouviram com
essa atenção que muito me sensibilizou. (Muito bem!)

O SR. PRESID~NTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira.
O SR. JOSJ!: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Enquanto a população brasileira, como um todo, se
mobilizava nas ruas para apoiar maciçamente o Plano de
EstabiJização Económica editado em 27/28 de fevereiro,
pondo fim à exasperada especulação financeira e extirpando cirurgicamente do organismo socio-econômico do
Pais o câncer inflacionário, uma sangria criminosa ainda
não domada drenava milhões de dólares acumulados em
ganhos ilegais com fraudes, sonegação de tributos, contrabando e tráfico ae -tóxico$.
São números estarrecedores: só depois da vigência do
Plano Cruzado, segundo estimatiYa de servidores da Secretaria da Receita Federal, nada menos de USS 150 milhões (montante superior a CzS 2 bilhões) deixaram o
Pais nestes últimos dois meses na direção dos cofres de
bancos internacion_ais com representação em Assunção
(Paraguai), considerada publicamente "a Suíça do Cone
Sul", por outras razões que não as que marcavam o Uruguai como Suíça do Cone Sul.
Estas cifras, que apenas se referem à evasão ilegal de
divisas num curtíssimo período de tempo, apenas demonstram o que de ousadia ainda praticam alguns nií~
lhares de brasileiros nestes tempos de maior fiscali.zação
na área econô.mica e finanCeira do País. Na verdade, Os
citados US$ 150 milhões apenas dão curso a um volumoso nuxo" de transferências ilegais cujo volume chega
anu~limente a USJ 500 milhões e que, nos últimos oito
anos, só em importações "fantasmas" de gado boliviano
e argentino, ch~o:garam a ganhos criminosos superiores a
USS 200 milhões- e, o que é pior, beneciando apenas
empresários rurais de Londrina, no Paraná, com a cumplicidade de funcionários da Carteira de Comêrcio Ex.ter!or (CACEX) do Banco do Brasil.
A existência de sonegadores, de fraudadores, de contrabandistas, de traficantes de tóxicos, de autores de todos os tipos de ilícitos contra a Fazenda Pública certa- mente não constitui novidade para os eminentes Senha-
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res Senadores. O que não impede, todavia, que nos surpreendumos a cada descoberta de novos crimes dessa natureza, face ao crescendo da ousadia e da impunidade de
seus autores.
Sr. Presidente, é muito difícil admitir que ações tão
impatrióticas e criminosas continuem sendo impunemente perpetradas contra legítimos interesses nacionais
num momentci
que se conjugam esforços da sociedade e do Governo para tonificar a economia do País.
Tenho--o dever ético de creditar ao jornal O Globo (e·
dição de domingo, 27-4-86, página 38) a exposição da
gravíssima denúncia traduzida em trabalho jornalísticoinvestigatório do jornalista Joel dos Guimarães, que perseguiu, sob evidentes riscos para sua própiia vida, um
longo roteiro rotineiramente percorrido pelos poderosos
bandidos.
Devo ainda manifestar minha estranheza e asco, ao
perceber que o Estado paraguaio, de quem o Brasil jamais poderia esperar não reciprocidade c desestimulo às
proclamaçõe<; mútuas de amizade e de respeito, seja justamente a válvula de escape para a ação criminosa dos
fora-da-lei que procuram frustrar o grande esforço brasileiro pela recuperação da economia nacional.
Srs. Senadores: o relato do jornal O Globo oferece de- _
talhadamente à opinião pública todos os procedimentos
adotados pelos criminosos, dos quais não cita nomes certamente para não inviabilizar a açào das autoridades da
Receita Federal e da Polícia Federal que investigam os
crim-es pra-ticados. Mas aponta, entre os bene"ficiários da
remessa fraudulenta de dinheiro para Assunção, empresários, fazendeiros, exportadores e importadores; traficantes de drogas, etc. Segundo a reportagem, a Polícia
Federal, em São P..tulo e no Paraná, já dispõe de provas
dessas fraudes. E conforme manifestação do Delegado
da Receita Federal em Foz do lguaçu, Marco Aurélio
Busse Pereira, "grande parte desse dinheiro é proveniente da sonegação de impostos ou das operações de importação fraudulentas e fazia parte do Caixa 2 de algumas
empre.<;as", O dinheiro era depositado inicialmente em
contas "frias" de bancos brasileiros. Posteriormente,
com <1 cumplicidade dos gerentes das agénciãs bancãrias,
era aplicado no mercado financeiro, proporcTõnai1do ganhos de 22 por cento ao mês".
Com a adoção do Plano Cruzado e a decorrente re-dução dos lucros no mercado financeiro, os que especulavam com dinheiro ··sujo", isto é, com o dinheiro mantido por fora das contas fiscais, compreenderam que não
era compensador continuar naquelas operações.
Daí a escolha pela transferência de seus recursos para
o Paraguai, "cuja legislação", aponta O Globo, "não
questiona a origem do dinheiro que entra no País para
ser despositado nos baneos. Então, segundo o Delegado
da Receita Fedem! de Foz do lguaçu, "esta foi a ilterna~
ti va encontrada pelos sonegadores e por aqueles que ga~
nharam grandes somas de dinheiro, desviando recursos
do crédito rural ou através de importações "fantasmas"
para manterem seus dólares a salYo do Imposto de Ren~
da".
Recorro ainda à referida reportagem, cuja leitura recomendo a Lodos os interessados no assunto, para destacar informações da Divisão de Informãções Fiscais da
Receita Federal em Cascavel, no Oeste do Paraná., segundo as quais, logo após a edição do Plano de Estabilização Económica, foram encerradas. cerca de 80 por cento das quatro mil contas "frias" mantidas em 45 agências
bancárias de diversas cidades da região;-por ""empresários, fazendeiros, contra ventares· e contrabandistas".
Esas contas "frias" totalizavam um montante superiof a
CzS 40 milhões, que em questão de poucos dias foram
transferidos para agências de bancos internacionais em
operação da capital paraguaia.
A Polícia Federal, por exemplo, recebeu informações
de que "uma das construtoras de destilarias envolvidas
no escândalo do PROÃLCOOL teria enviado para Miami (EUA), através do Paraguai, parte dos recursos desviados em seu favor. Além dessa indústria, empresários
de uma projetada grande usina de açúcar e de álcool do
Paraná estariam remetendo mensalmente milhões de
dólares para aquele pais vizinho, enquanto seu projeto
permanece no papel.
Siio denúncias, Sr. Presidente, que cOnstam, com clareza solar, expressadas e traduzidas nas páginas do jornal O Globo de dias atrús.

em
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O SR. JOSI?: IGNÁCIQ FERREIRA aparte ao nobre Senador Jorge Kalume.

Concedo o

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador José Ignácio, estou ouvindo, com muita atenção, o discurso de V. Ex' V,
Ex', com a probidade que caracterizO: a sua conduta, estâ

trazendo uma denúncia da mais ilta gr<i.Vidade. Espero
que a sua voz, a sua denúncia tenho eco junto às autoridades da República, para que seja coibida essa sangria
que está sendu praticada contra o noss-o querido Brasil.
Eu o felicito, e V. Ex~ não tem só o meu apoio mas de
toda esta Casa, mesmo sob silêncio. Aceite os meus ·cum~
primentos.
O SR. JOSI?: IGNÁCIO FERREIRA - Muito obri-_
gado u V. Ex~. eminente Senador Jorge Kalume.
Trata-se, na verdade, de uma estória longa e tortuosa.
Hú até um "cmprcsúrio", cm Foz dQ_Iguaçu, que tem
servido de intermediário nas negociações entre brasileiros c agências bancárias de Assunção. Chama-se Antônio Vanderlci Curamori, que diz ter ajudU:do a uma construtora de destilarias, uma usina de açúcar e de álcool e
até mesmo a um ex-Governador do Paraná a depositarem seus dólares no ParaguaL
Acrescc_o fato de que, como atualmente o Governo do
Paraguai resolveu enfrentar a crise económica do país vizinho, exercendo maior vigilâÍ'lcia sobre as atividades
bancárias, grandes somas (c-erca de JOO milhões dedôlares) de propriedade de paraguaios, que são membros do
Gov~..-rno, militares c fazendeiros {tudo levando à
crença de que recursos d_e outros depositantes sigam os
mesmos caminhos) - estão sendQJransferidos para o
Paran!l, Miami c Nova lorque.
Sr. Presidente, não é necessário_ trazer a esta Casa, integralmente, os termos da reportagem-denúncia de O
Globo, mas desejo deixar aqui expressada a minha indignação por saber que estas coisas continuam impunemente acontecendo no Brasil destes dias. São comportamentos intoleráveis, crimes de lesa-pátria, para os quais a
ação das autoridades responsáveis se deve voltar com
vista:; à identificação e punição necessária de seus autores.
Saber que importações fraudulentas estiio sendo pagas
com o dinheiro do povo brasileiro, que são pagas cm
dólares pelo Banco Central, com guias da Cacex, e que
tais r~cursos silo Ilegalmente transferídos para bancos estrangeiros, tudo isto é coisa que fere os brios de nossa cidadania.
Num país de 60 milhões de seres humanos subnutridos
e famintos, para <.:uja sobrevivêncía OUoverno do Presidente Sarney instituiu recentemente os mais ousados
programas de açilo sodal, chega a ser desgraçadamente
insuportável sabermos que corruptos, sonegadores, ladrões, continuem agindo em liberdade contra os interesses nacionais.
Voltarei ao assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, além disso, desejamos fazer coro com a
maioria da opiniào pública do Pliís- é Um outro assunto, Sr. Presidente- nào vejo como negar a nítida prioiid.lde alcançada pela necessidade de ampliação imediata
da produção de_ alimentos, como decorrêncía natural da
implantação do Plano de Estabilização Econômica. Primeirumcnte porque, estacionárias há vários anos em face
do notório desinteresse votado pelo Governa <iiltérkiYà
agricultura, as atividades produtiús rurais, no que toca
à produção de grãos, límitavam-se a resultados nunca
superiores a um volume de 50 milhões de toneladas fano,
destinando parcelas cada vez maíores à agricultura de
exportação e, por via de conseqüência, mais reduzindo
as quantidades de alimentos destinados ao consUmo interno. Quanto à necessidude de acompanhar-se _o crescimento da demanda ... nem pensar.
Mais recentemente, a primeira safra produzida pelos
e.stímulos da Nova República, apesar de investimentos
governamentuis da ordem de CzS 23 bilhões (moeda
aluai), houve consideráveis frustrações em face-aC Questões climáticas, e não Se conSC8tiiu debelar ou minorar a
cri:;e de alimentos em nosso País
Contudo, o Pta'no de Estabili~ção Económica, que
pôs fim à inflaçlio e infundiu em todO o povo brasileiro
os mais altos índices de confiança e de credibilidade no
Governo, redespcrtou o setor rural para sua vocação
produtiva.
Antes mesmo que o Governo redimensionaSSe os seus
planos de investimento para o setor rural, tanto em re-

lação ao aumento da produtividade quanto no querespeita ao aumento da ftrea plantada, bem como ainda sem
dar-se início à execução da Reforma Agrária, os agricultores das áreas mais tecnificadas da lavoura- reanimados pelo Plano Cruzado, saltaram à frente, estabelecendo uma verd<Jdeira corrida aos fabricantes e fornecedorc:.- de máquinas agrícolas e implementas, jamais observada no País 1 de tal modo que, segundo informação da
Associação Nacional dos Fabricantes de VeículOs Automotores, o aumento da produção de tratares, no primeiro trimestre deste ano, superior em 8,5 por cento à do
mesmo período no ano passado, foi insuficiente p<lra
atender à demanda, estando a indústria com compromissos de atendii"ento para -os próximos 90 dias.
Não é de se desprezar, na análise deste fato, que a situação da vida rum! brasileira nos últimos anos, quando
u _inflação, com~inada co_m os elevadíssimos custos financeiros, impediã a substituição de tratares e outras
múquinlls e implementas. Com o_ congelamento dos
preços, os produtores rurais passaram a encarar o futuro
com maior confiança e a substituir a maquinaria que,
çom certa dificuldade, conseguiram manter em funcionamento nos últimos unos.
Esta vigorosa reação dos produtores rurais, logo se fez
sentir em termos de maiores exigências de produção aos
fabricantes de tratares, m!lquinas e implementas, com
reflexão tambC:m imedía-tajunto à indústria brasileira de
fertiliZantes, a qual, em consonância com o IPEA, Instituto de Planejamento Econômico e Social, órgão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República,jã
aprovou as primeiras linhas de ação do 2"' Plano Nacional de Fcrfilizantes, trabalhando já dentro da perspectiva de expansão da produção agrlcola, com encaixe nas
metas do Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova
República.
A título de ilustração, devo assinalar" que o Brasil é
atualmente quase auto-suficiente na produção de fertilizante-s, porque depende apenas da importação de enxofre, num volume que tem variado entre 600 mil e 1 milhão de_tondadusfano. Os demais insumos na produção
de fertilizantes são produtos como amónia, rocha fosfátíca, ;.ícido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido nítrico.
Sr. Presidente~ são singularmente favoráveis as condições para que a 3gricultura brasileira já realize, a partir
da safra I 986/87, que começa a ser plantada em meados
deste ano, um considerável salto no volume de prodw.;ão. Isto ainda sem contarmos com a natural expan.~ão da ::'lrca plantada e da produtividade atuais e sem sequer conjecturarmos sobre o crescimento que advirã da
implantação dos Planos Regionais de Reforma Agrária.
"Por tudo isso, Srs. Senadores, tenho acompanhado
Cõril cspe_cial atcnçUo os movimentos que se operam na
úrea do Poder Ex!!<:utlvo, envolvendo intensivamente os
Ministros João Sayad (Planejamento), Dílson Funaro
(Fazenda), Iris Rezende (Agricultura), Vicente Fialho
(Irrigação) e Ronaldo Costa Couto (Interior), para que
se definam o quanto antes as taxas de juros agrícolas
para custeio e investimentos, de sorte a dar-se maior efidência à mobilização dos produtores rurais.
A questão básica da atuação governamental reside,
conforme declarações do MínistrO João Sayad, ·na idéia
de montar-se "um sistema em que os créditos para custeio da próxima safra, da ordem de Cz$ 60 bilhões a Cz$
70 bilhões, sej<Jm financiado.s pelas fontes tradicionais de
recursos, como os depósitos à vista em disponibilidade
nos bancos privados··, bem como, em relação aos investimentos, aos quais o Governo pretende oferecer um
subsídio maior, os recursos sairão dos próprios cofres da
União e do Banco Mundial (BIRD), com taxa de juros
bimi -inferiores às do mercado interno.
Sabe-se, por outro lado, que o Presidente JoséSarney
entende ser a questão do crédito rural uma das maiores
preocupações do Gov~mo, que quer estimular_ a produçãõ imediata de afiilientos e ampliar a área plantada.
Por isso, cafCiila-se no Governo que deverão ser alocados para o in_vestimento agrícola gl_obal cerca de Cz$ 20
bílhões, já- que a prioridade maior continua sendo a produção d_e _alimentos para o mercado interno, sem que isto
em nada comprometa a produção de culturas destinadas
à~~rt~o.
·
··-s-r: Prcsídcnte; faço estas incursões sobre o estimulante
fenômeno-produzido pelo Plano de Estabilização Econô-
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mica sobre a economia rural brasileira, por três razões
fundamentais:
a) a agricultura sempre respondeu a curto prazo a
todo c qualquer investimento; chega a ser incompreensível o abandono a que tem sido sempre relegada a área de
produç-ão primária de alimentos, quando se sabe ser praticamente inesgotável, no Pafs, o seu potencial de produção;
b) a necessidade urgente de que o País aumente a produção de alimentos, principalmente para atendimento da
demanda interna, pois há milhões de brasileiros passando fome c outros milhões de compatriotas irremediavelmente comprometidos pelo estigma da subnutrição; e, finalmente;
c) a indispensável" consolidação da nova política econômica brasileira, que, em grande parte, depende da
contenção das pressões inf1acionár"ias, que mais se manifestam nos custos dos alimentos.
Conçluo pela m~nifestação de minha certeza de que
estamos vivendo um novo instante revolucionário na
vida brasileira. Como tenho preconizado desde que assumi meu mandato, é por via do prestigio à agricultura e a
todo ó setor primário da economia que iremos promover
o rt.-cncontro do Brasil com os caminhos do seu desenvolvimento sóc"io-cconômico.
Sr. Presidente, continuando, ,gostaria de tratar de
outro assunto.
Após um longo processo, na esfera do qual a
Companhia Ferro e Aço de Vitória esteva para ser
privatizada, finalmente, na Nova República, chegou-se à
conclusão de que isso deve ser feito. Só que, desta feita,
eu imaginei enquadrada a operação na maioria dos
pontos básicos que sempre sutentei: a) a· venda deve ser
feita a preços de mercado, sem descuramento do aspecto
social; b) deve ser preservado o interesse do povo
brasileiro, dos cofavianos e dos acionistas minoritários,
dentre os quais o próprio Governo do Estado do
Espírito Santo; c) deve ser considerada a posição
estratégíca da empresa no contexto da nova política de
expansão da eletrificação do País- que irã demandar
muito mais torres de transmissão. Estas torres, a
COFAVI fornece a preços controlados pelo CIP e num
nível imbatível de qualidade e tempo certo de entrega.
Não posso question-ar os critérios econômicofinanceiros utilizados para se chegar aos parâmetrosbase de negociação. Desta vez, as regras do Governo
parecem ter sido claras e a empresa avaliadora goza de
reputação internacional pdo elevado conceito dos seus
trabalhos. Entretanto, vários autores, dentre os quais
destaco Joan Robinson e Gunnar Myrdal, questionam a
pura e simples lógica do mercado como bom formador
de preços ejuJz_~g~ yalor. A metodologia utilizada pela
empresa de consultaria pode ter sido a melhor. Mesmo
assim eu pergunto: serã que as premissas aplicadas pela
mesma, explícita ou implicitamente, dadas as
imperfeiÇões dos modelos de anãlise em uso, conseguem
levar em conta todas as variáveis-chave críticas para uma
decisão tão importante?
Mesmo fazendo uma abstração e supondo que os
valores e premissas encontradas para o enquadamento
da COFAVI em formas de privatização foram
realísticos, eu pergunto: estaria . o mercado acionãrio
brasileiro suficientemente amadurecido para impedir
que- usando manobras perfeitamente legais, um grupo
determinado não passasse a controlar a COFAVI,
transformando-a, dentro da lei, no monopólio contra o
qual sempre me insurgi? Teriam a Siderbrãs e o Governo
Federal tomado as devidas precauções para manter
predominância de controle acionârio, como foi feito no
caso recente de venda de ações da PETROBRÁS?
Fazendo as devidas concessões ao tamanho, ao mercado
e ao produto, a COFAVI não é menos importante para o
Governo do que a PETROBRÃS, a CVRD, e outras
grandes estatais. Se um _grupo -privado participar da
gerência da companhia e injetar ri.a mesma novas
técnicas de produção, compras e marketing, na condição
de sócio ·minoritário, estar-se-á privatizando a empresa
e, ao mesmo tempo, garantindo gue os grandes clientes,
como a já referida ELETROBRAS, não sejam oneradas
por preços e práticas financefras e mercadológicas
atualmente impedidos graças à açào reguladora do
Governo. No caso contrário, estar-se-á iniciativa
privada, com as restrições ora existentes no mercado de
capitais e apOntadas por mim anteriormente, uma
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empresa altamente competitiva, lucrativa, em fase de
expansão. Será isSo justo para a empresa, seus
fornecedores, clientes, fLillcionãrios e opcrãrios'!
Pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não foi -oU.tia a
recomendação feita à SIDERBRÃS pela Price
Waterhouse- Consultores de Empresas, às folhas IVM
14 do estudo elaborudo sobre a COFA VI, que me
chegou às mãos. Enfatiza a empresa de_consultoria:
.. Com base no exposto, recomendamos que a
SIDERBRÃS adote um plano de mudança acionária
que inclua a alienação do controle acionáríO a-empresa
do set_or privado e a posterior colocação de ações
remanescentes, junto ao público, através da abertura do
capital da empresa."
E muito bonito falar-se em jargão técnico e
sofistiCado. A alternativa Tina( capitaliza na "sinergia",
uma palavra oriunda das ciências comportamentais e
que sigriilica ser o todo maior do que a soma das partes..
Todo o estudo é rigorosamente impecável na elaboração
de cálculos, premissas e salvaguardas. São listados
..pontos positivos", ~·pontoS negativos", variáveis
.críticas, aspectos inerentes à mudança do_resultado de
simulações se algo ocorrer no meio-tempo, etc. A
COFA VI foi dissecada, e muito bem dissecada, como
um organismo morto! Os questionamentos levantados
abrangem os fluxos de caixa, os balanços projetados, o
valor presente de várias hipóteses de entrada de recursos
em diferentes espaços de tempo.- O mercado, outrossin1,
foi investigado - tudo com a assepsia de uma sala de
cirurgia. Os aspectos comportamentais- da COFA VI,
estes não foram nem de longe enfocados. Númerostrabalhou-se sobre hipóteses e números1 Eu acredito
completamente ser a CO_FAVI como qualquer empresa
muito mais do que uma seqUência numerológica
contábit, econômíc<i e financeira!
Com efcito, fator crucial a ser levado em conta na
negociação não pode incluir a cultura da empresa. O
modo normalizado e, principalmente, o
consuetudinário, segundo o qual se entendem os
cofavianos. ·Toda empresa tem seu modo próprio de
decidir, de lidar com os seus funcioná rios
administrativos, operârios, rorneêedores e clientes.
Dependendo da forma, do meio usado para se privatizar
a COFAVI, num ambiente tão rico em liberdade e
identidade com a empresa como o atual, nO qual se
estimulam os conflitos entre os c-ofavianos para se
emular a criatividade.e a unidade em torno dos ideais da
COFAVI, é possível que sC questione: os_ cofavianos,
representados por seus órgãos de classe não deveriam ser
consultados? É possível que aprovem a transação ou
não! Já vai longe a época das decisões de gabinete sem a
necessária ingerência daqueles que vão ser atingidos
diretamentc por determinada resultante _de política
econômica.
Segundo Lee Iacocca, uma empresa se compõe de
pessoas, produtos, qualidade e lucro, exatamente nesta
ordem seqUencial. Esta é a opinião do homem que
salvou a Chrysler Corporation, na América do Norte, no
coração do capitalismo. A avaliação levada a cabo pelo
Governo pode quantificar algo em torno de produtos,
qualidade e lucro. Mas, observem, Sr. Presidente e Srs.
Senadores- nada se tentou avaliar nem se avaliou, em
termos do valor das pessoas, que são o maior ativo-de
uma empresa! Sem estas, as demais condições não se
realizam. Em suma: não hã produto, nem qualidade,
nem lucro. lacocca teve um trabalho gigantesc_o_para
reestruturar a cultura empresarial da Chrysler e colocála, de novo, _entre as três grandes - junto à General
Motors e à Ford. Se_ não se tomar os cuidados devidos
com as pessoas- cujo comportamento consubstancia a
cultura empresarial da COFA VI, pode-se pôr em risco
todas as variáveis avaliadas a pedido do Governo. Podese arruinar a companhia!
Sr. Presidente e Srs._Senadores, formulo desta tribuna
o meu apele:! para que nenhuma decisão seja tomada pela
SI DER BRAS sem que se ouça antes, democraticamente,
a opinião dos que vão ser atingidos pela formá segundo a
qual se pretende privatizar a COFA Vl.
Há que se auscultar os funcionários e operários; os
acionistas- dentre os quais destaco o próprio Caverno
do Estado do Espírito Santo.
A decisão final deverá representar o consenso de todas
essas partes. Aí, então, terão sido considerados
corrctamentc os meios e os fins. Qualquer outro
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procedimento colocará em risco a empresa-- e-- íi"ã
desdenhar seus proprietários, embora minOritários em
relação ao Governo Federal, e os cofavianos. Coloco-me
de uma forma especial ao lado destes, que há tantos anos
vêm sofrendo a expectativa de privatização sob uma
forma autoritária de ação governamental, intolerável no
ambiente de aber_tura com desdobramentos
concretizados no Governo Sarney. Precisamente nesta
conjuntura, o povo consagra o Presidente por sua
coragem para combater e derrotar a- inflação. NO mero
deste povo estão, não se deve esquecer, os trabalhadores
da Cia. Ferro e Aço de _Vjt_ória! Portanto, quando
segmentos da sociedade protestam, têm motivos fortes
para f<Jzê-lo. A prova ê que senão há motivos colidentes,
povo e Governo se fundem num só vetar de força,
imbutívcl - quem consi!gú-e deter a atual cruzada de
Sarney?
__Saiba agora o Governo no momento em que se
pi"cpara par à atingir os cofavianos, também ouvi-los! Se
houver consenso - e somente se o houver - entre as
partes envolvidas é que se deve avançar na direção da
privatizaÇão. Em caso contrârio, nada melhor do que
nc"g:Ociarein em conjunto toda as partes, repito: os
acionistas minoritários, o Gõverno Federal e os
confavianos. A decisão emanada após a decantação de
todos os possíveis confrontos de juízo existentes é que
tornará a aç5o govemamentallegít.ima. Legítima porque
irá, então, representar não o interesse isolado do maior
acionista e sim os desejos e as aspirações de todos
quantos terão de colaborar para que a decisão atinja seus
fins, para que o ato legal se transforme em realidade.
Confio-em que este seja o modo segundo o qual irão
operar a SIDERBRÁS e o Governo e estou pronto,
·
neste caso, a desejar a todos boa sorte.
Caso não sejam observados os fatores levantados
neste pronunciamento, a ação não serâ legítima.
Carecerá do apoio, da adesão social que está
transformando cada brasileiro e brasileira numa
sentinela avançado do próprio Presidente da República!
Este, Sr._ Pr~idente e Srs. Senadores, _o espírito que
jamais deve se_r/perdido, a lição que nunca deverâ ser
esquecida: as çrecisões do Governo só ganham respaldo
de legitimidaae se absorvidas e assumidas pelo povo.
Ouçamos os cofavianos, deixemos falar os acionistas
minoritários, os clientes, os fornecedores da Companhia
Ferro e Aço de Vitória. Se estes concordarem com a
Proposta formulada à SIDERBRÁS, só então, estarei
satisfeito, sabendo que se projetou algo qUe .vai dar
certo. Enquanto isso não acontecer, estarei vigilante
como sempre estive para defender os interesses d~
Nação, neste caso, simbolizados por uma luta que já
dura anos e que só pode e deve ter um final feliz. Peço
aos cofavianos, em particular, que confiem em_mim e
nos que- me ouvem neste ple-nário- não- havereffios de
deixar que a frieza da técnica e doS números prevaleça
sobre o destino de tantos lutadores e de tantas famílias.
Prometo-lhes que não descansarei enquanto os- seus
legítimos interesses, e os dos demais participes, não
~ejam devidamente balanceados numa mesa de
negociação, na qual todos devem _ter voz e voto!

No dia iS fomos a Poprad, onde nos deram as boasvindas representantes do Conselho Nacional Eslovaco,
do Comitê Nacional Distrital de Poprad e do Comitê
Nacional Municipal Altos Tatra. No mesmo dia, às 17
horas, partimos para Praga, a capital do país.
No dia seguinte, fomos a Karlovy Vary, onde nos
recebeu o Comitê Municipal. Lá visitamos a fábrica
M_o:;_er e sua e.xposiçào permanente. No mesmo dia,
voltamos a Praga.
No dia 20, fomos recepciOilados por Gustav Husak,
Secretário~Geral do Partido Comunista e Presidente da
República Socialista da Tchecoeslováquia, e pelo
Primeiro-Ministro Lubomir Strougal. Visitamos a
Universidade Carolina e a Câmara Municipal de Praga,
presidida por Frantisck Stafa. Naquela noite, ofereceunos uma recepção o Sr. Manuel Antônio Pímentel
Brandão, Embaixador do Brasil naquele pais.
No dia 21, yisitamos o areal do Castelo de Praga e, a
seguir, fomos a lidice, onde colocamos flores no
Monumento às Vítimas do Fascismo. Ã noite, fomos ao
Teatro Smetana, onde assistimos a um bailado. No dia
seguinte, partimos para Bucareste, capital da Romênia.
Enquanto permanecemos na Tchecoeslováquia, em
contato com os seus governantes e líderes políticos,
percorrendo suas principais cidades e visitando seus
monumentos históricos, pudemos admirar o elevado
grau de desenvolvimento de um povo que se constituiuem Estado Independente em 1918, ao final da 1• Guerra
Mundial. Entretanto, a sua história remonta aos
primôrdios da era cristã, tem suas origens na Boêmia, na
Morávia e na Eslováquia, cujoS- povos descendiam dos
celtas, e se confunde com a história dos germanos,
austríacos, húngaros, poloneses, romenos, romanos e
francos, ou seja, com a própria história da Europa.
Na Boêmia, habitavam os celtas, da tribo dos celtas
boi anos, os quais foram dominados pelos marcam anos,
da raça germânica, no ano 8 d.C., e, posteriormente,
pelos romanos. Para a região afluíram povos da raça
eslava no final do século V e início do século VI,
provenientes do norte e do leste dos Cárpatos. No início
do século VII, os thccos dominaram os ávaros, de
origem asiática, e impuseram-se na região.
Consta que uma princesa, de nome Libussa,
descendente dos tchecos, casou-se com um camponês
chamado Premysi, e ambos fundaram a cidade de Praga
e a primeira dinastia tcheca, que durou até 1306. No
século VIII, os tchecos e os morâvios, subjugados por
Carlos Magno, travaram os primeiros cantatas com o
cristianismo.
Coube aos monges Cirilo e Metódio, que eram irmãos.
a pregação do Evangelho na Morávia, no século IX, a
convite do principe Rostislav. Posteriormente, discípulos
de Metódio fixaram-se na BOêmia e Já implantaram a
liturgia eslava.
No iniciO dO Século X, a parte ocidental da Morávia
anexou-se à Boêmia, e a parte oriental, à Hungria. Nesse
sêculo viveu SãO Venceslau, fi_l_ho do príncipe Borivoj e
de_ sua ~ulher Ludmila - Sant~ Ludmila - que se
destacou na divulgação da doutrina cristã. Assassinado
ern 929 por seu irmão, foi canonizado posteriormente,
sendo considerado, desde então, o patrono da Boêmia.
Elevada à categoria de reino hereditário em 1198~ a
Boêmia conheceu períodos de glória, sob o reinado de
Premysi Otakar li. no século XIII, e sob o reinado de
Carlos IV, da dinastia dos Luxemburgos, que fundou,
em 1348, a Universidade de Praga, transformando a
capital do país no centro cultural da Europa. A nação
conheceu também tempos de lutas e sofrimentos,
provocados, inclusive, por- intolerância religiosa. O
século XIV assinala o início da literatura nacional,
escrita em língua tCheca.
A guerra dos Trinta Anos irromneu em 1618, na
Boémia, que desejava libertar-se
domínio dos
Habsburgos, da Ãustria. Mas foi derrotada na Batalha
de Monte Branco, em 1620. Houve violentas repressões e
pe.rsegl!i_ções religiosas. Milhares de famílias foram
e~ífad-aS:. Entre os banidos estava Jam Amos Komensky
( 159z_:_]670) - Comenius, para os latinos - teólogo e
pensador humanista. Foi o último expoente da
Rcnasce!l_ça e o fundador da pedagogia moderna.
A paz de Wcstfália pôs fim à Guerra dos Trinta Anos,
mas a nação tcheca c a eslovaca pcrmanenceram sob a
monarquia dos Habsburgos. A literatura tcheca somente
iria renascer nos últimos anos do século XVIII, época em
que José II, da Ãustria, assegurou liberdade de culto aos

Sr. Presidente, continuando o meu discurso desta
tarde, gostaria de dizer, ainda, que participamos,
juntamente com os Senadores Cid Sampaio e Marcondes
Gadelha, da Delegação Parlamentar Brasileira que,
chefiada pelo Senador José Fragelli, Presidente do
Congresso Nacional, visitou a Tchoeslováquia no
período de 16 a 22 de feveriro do corrente ano. Dada a
importância- de que se revestem esses cantatas de
parlamentares brasileiros com outros povos- e seus
representantes, tendo em vista a aproximação entre as
nações e a possibilidade de ampliar o seu intercâmbio
cultUral e econômico, desejamos tecer algumas
con_siderações sobre o povo tchecoeslovaco, que tão
ariialvelmente nos acolheu.
Chegamos à Tchecoeslováquia_ n.o dia 16} à noite. No
dia seguinte, visitamõs a tUmba do Combatente
IJeSconhecido, em Zizkov, na qual colocamos uma
coroa de flores. A seguir, fomos .recebidos pelo Sr. Alais
Indra Presidente da Assembléia Federal qa República
Socialista d-a Tchecoeslováquia e por membros da
Assembléia. No mesmo dia, fomos recepcionados pelos
representantes do Con~elho Nacional Tcheco, presidido
por Josef Kcmpny. A noite, o Sr. Alais Indra nos
ofereceu um jantar.
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luteranos, ca[vinistas e ortodoxos. No mesmo século, fõí
abolido, em parte, o regime de servidão, verific_ando-se,
em conseqilência, real pr'ogresso social no país.
Falecido José II, subiu ao torno da Áustria seu irmão
Leopoldo II, que criou, na Universidade de Parga, a
cátedra da língua tcheca, propriciando, assim, o
renascimento cultural e o despertar da nacionalidade
tcheca.
Em conseqüência da Revolução de 1848, o regime de
servidão foi eliminado completamente na Boêmia. E
processou-se o desenvolvimento econômíco, que recebeu
maior impulso a partir de 185[, após a abolição das
t<:~rifas entre as nações austríacas e a Hungria. Desde
então, instalaram-se pequenas indústrias de propriedade
tcheca. Os alemães sentiram-se ameaçados em sua
hegemonia na região, ante o progresso alcançado pelos
tchecos. Foi promulgada, então, a Constituição de
fevereiro de !861, segundo a qual as-dietas provincianas
se incumbiriam de eleger o parlamento imperial, ou
Reichsrat. Mas as dietas eram escolhidas por colégios
eleitorais compostos, especialmente, de alemães e
pessoas de classes abastadas, em prejulzo dos eslavos e
das classes menos favorecidas.
Nos anos de 1_871 a 1907, a Boémia era a região mais
industri;.dizada e importante da Áustria. Durante a I
Guerra Mundial (1914-1918), surgiu o movimento de
libertação nacional dos povos tchecos, morávios e
eslovacos, liderados pelo Professor Thomás Garrigue
Masaryk, cujos esforços nesse sentido foram coroados
de êxito. Nasceu, assim, sobre as ruínas do império
austroMhúng;Jro, o Estado Tchecoeslovaco, cuja
independência foi proclamada no dia 28 de outubro de
1918, 300 anos após o desastre de Monte Branco. No dia
14 de novembro do mesmo ano, a Assembléia Nacional
Constituinte se reuniu em Praga, pela primeira vez,
proclamou a república e elegeu seu presidente. A escolha
recaiu em Masaryk. A Constilução, valada em 29 de
fevereiro de 1920, inspirouMse na Carta- francesa e na
norteMamericana.
Em 1921, fundou-se o Partido Comunista Tcheco. O
país esteve sob domínio da Alemanha no período de
19J9 a 1945, durante a II Guerra Mundial, época em que
se destacou a Frente Nacional dos Tchecos e Eslovacos
emsua luta contra o nazi-fascismo. Em fevereiro de 1948,
mediante um golpe de Estado, os comunistas assumiram
o poder. A nova Constituição, promulgada a 9 de maio
do mesmo ano, implantou a democracia popular.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pinÇafnos esses dados
hsitóricos do povo tchecoeslovaco, para ressaltar a sua
luta persistente, através dos tempos, e o. seu heroísmo,
com os quais forjaram a sua nacionalidade,
Situada no centro geográfico da Europa, a República
Socialista da T~hecoMEslováquia ocupa uma área de
127.876 Km:, e sua população, em 1983, era de 15
milhões de habitantes. A língua Tcheca e a eslovaca são
as adotadas oficialmente. O país limitaMse, ao norte, com
a Polónia; a leste, com a URSS; ao sul, com a Hungria e
a Áustria; a oeste, com a República Democrática Alemã.
O ensino mere.ce atenção especial do Estado sendo
obrigatório nO primário e gratuito em toQos os graus, Há
seis universidades no país, entre as quais duas
antiqüíssimas: a de Praga, já citada, fundada em 1348; e
a de Olumouc, criada em 1573.
Grande fonte de renda para o País é o turi~mo.
Constituem atração especial os monumentos históricos
de Praga, Bratislava e outras cidades. São famosos, no
mundo inteiro, o artesanato e os cristais da Boêmia.
A Tcheco-Eslováquia possui jazidas de petról~o. gás
natural, carvão, ferro, manganês, magnesita, cobre,
chumbo e enxofre. Suas indústrias produzem não apenãs
fibras qutmicas, plásticos e resinas _sintéticas, "mas
também automóveis, geladeiras, maquinaria, aço e
cimento.
PraticaMse urna agricultura modema, como elevado
grau de mecanização. Cerca de 55% das terras
agricultáveis pertencerri a cooperativas; 30%, a fazendas
do Estado; e os 15% restantes estão divididos em lotes
individuais. O país produz trigo, batata, cevada,
beterraba, açucareira, centeio, uvas, maçãs. Cria-se
bovinos, suínos, eqiiinos e ovinos.
Exportam,se, principalmente, máquinas,
equipamentos de transporte e instalações industriais, e,
também, artigos manufaturados. O intercâmbio
comercial fazMs_e, mais intensamente, com a URSS, a
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República Democrática Alemã, Polônia, República
Federal da Alemanha e Hungria. Aliás, a TchecoEslováquia partiCipa do Consefho de Ajuda Econômica
Mútua (COMECON) e é signatária do Pacto da
Varsóvia.
Os rios Elba, Oder e Danúbio garantem o acesso,
respectivamente, ao Mar do Norte, Mar Báltico e Mar
Negro - são 480 km navegáveis - facilitando o
transporte e o comércio na região.
Há medidas de proteção e prioridade em favor do
coinércio com os países-membros do COMECON, mas,
comprovada a necessidade de importação de produtos
de outros países, as transações processam-se
naturalmente. Todas as importações ou exportações são
contratadas por empresas estatais, de modo que o
exportador que deseja colocar seus produtos na Tcheco·
Eslováquia não precisa gastar com pesquisa de mercado,
ou com publicidade. Basta-lhe entrar em co_ntato com a
empresa adequada, responsável, pela compra do
produto que pretende vender. Como se trata de um país
socialista, de economia planificada, há preferência pelas
tnmsações com empresas estatais, mistas ou de grande
porte, por motivo de segurança. A COBEC e a
INTERBRÁS têm seus escritórios comerciais em Praga.
Para penetrar no mercado tcheco, é importante
p:~rticipar, das feiras especializadas. Em fevereiro, de
dois em dois anos, realiza-se a feira de produtos
alimentíCios; em fins de maio, expõem-se artigos de
consumo; e, em setembro, maquinaria. Nessas feiras
entram em contato os representantes das empresas
importô..idOrus com os seus fornecedores externos. No
paVilhão clo Brasil, instalado sob a coordenação do
ltamarUt)·, há vitrinas para as empresas brasileiras
interessadas. Os gastos dessas empresas limitam-se ao
transporte do representante comercial e das mercadorias
que v~o ser expostas.
A Tcheco-Eslováquia, embora e5teja em estágio mais
avanÇado que o Brasil em determinados setores,
encontramMse ainda, como o nosso País, em processo de
desenvolvimento. O seu governo tem procurado
intensificar as relações comerciais com países do
Terceiro Mundo, como Brasil, lndia, Egito, Irã, Iraque e
Síria. Temos exportado para aquele país,
principalmente, farelo de soja, hematita, café em grão,
pc!lets, minério de ferro e produtos industrializados,
como lã, fio àe algodão, couro elaborado, tecidos tipo
Jeans, anéis para pistões, conservas e sucos. O saldo da
- bulunça comercial entre nossos países e francamente
fa-vorável ao Brasil. fsse desequilíbrio já era motivo de
preocupação do Embaixador da TchecoMEslováquia, Sr.
Vaclav Malosik, em 10 de março de 1985, quando, em
entrevísia ao-.._'Joinill de BrasHia", manifestou o desejo
de que o Brasil aumentasse as compras no seu país.
Afirmou S. Ex•, naquela ocasião, que a TchecoEslováquia exporta não apenas máquinas e
equipamentos, mas também lúpulo e malte, matéríasprimas para a fabricação de cerveja. Disse, ainda, que
•-p-ouca gente sabe qu~. no Brasil, funcionam sete usinas
elétricas e sete fábric.as de cimento, todas construídas
com equipamentos e assistência técnica tchecoeslovaca". Lembrou o Sr. Malosik as possibilidades de
colaboração na área de irrigação, cuja tecnologia seu
país domina, e já foi testada em países como o Egito, o
Kuwait, o Iraque, a Líbia e, inclusive, na AmériCa
La tina. E acrescentou:
"Estamos preparados, na verdade, para colaborar em
todo o setor agrícola, por exemplo, na tecnologia de
arinazenamento ôe ·cereais, assim como noutras âreas,
corno Q transporte de gás natural, extração e transporte
de minérios, produção de equipamentos hospitalares, e
tecnologia de puríficação de água." "
-0 Sr. Malosik concluiu sua entreviSta com estas
palavras, que nos parecem, ainda, bastante oportunas:
"Ç-onsiderruno_s muito útil para as duas nações
a.Prõvêitar os aspectos [nsu_ficientemente exploradOs
n_os campos político, econômico, científico e
cultural. A assinatura de um acordo cientificaM
técnico e eventualmente de um convênio cultural
po"deria dar um imp_ortante impulso ao
desenvolvimento das nossas relações nestas áreas.
Dentro da América Latina e o_ Caribe, onde
mantemos _um_ relacionamento diplomático com 33
países, o Brasil ocupa para a Tcheco-Eslováquia um
lugar muito esp"ecial (inJornal de Brasília, 1-3-85)."
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Como os acordos de cooperação no campo técnícoM
ci_entífico ~ cultural, _sugeridos pelo Embaixador
Malosik, não foram firmados até a presente data,
julg<~mos conveniente que as partes interessadas estudem
a possibilidade de efetivá-los, em beneficio recíproco.
O Sr. Vaclav Malosik, ainda hoje à frente da
Embaixada da Tcheco-Eslováquia no Brasil, lembrou
também, por ocasião da sua entrevista <lO '"Jornal de
Brasília", que, se se assinasse um acordo para impedir a
dupla tributação, seria incentivado o comércio entre
ambos os países, e diminuiria o desequilíbrio da
balanaça comercial. São propostas e sugestões que
devem ser estudadas com carinho pelos governos do
Brasíl e du Tcheco-Eslováquia.
Falando da Tcheco-Eslováqui<J, não poderíamos
deixar de homenagear o grandejurist;J Hans Kelsen, que
criou, naquele país, na década de 20, a Justiça Eleitoral,
cujos princípios forum adotados no Brasil, em 1932.
Cumpre lembrar também que muitos pontos de vista
cm comum, no âmbit9 _internacional, aproximam os
no:-.sos países, não obstante as divergências ideológicas.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros da TchecoEslováquia, Bohu.slav Chnoupcke, em outubro de 1982,
na ONU, declarou "estar a Tcheco-Eslováquia
procurando aprofundar seu relacionamento com os
países em via de desenvolvimento, apoiandoMos no justo
combate pela independência politica, pelo
desenvolvimento econômic_o e pelo progresso social" (in
Correio Braziliense, 17-6M84). Propôs, ainda, S. Ex• "a
implllntação de um<i nova ordem econôtrtica
internacional, baseada na concepção de uma justa
divisão internacional do trabalho, com desenvolvimento
das relações entre os povos, com o reconhecimento de
direitos iguais e mutuamente vantajosos··.
Em relação aos conflitos da América Central, a
posição da Tcht:co-Eslováquía se aproxima da brasileira,
ao apoiar o Grupo d!.! Contadora e defender uma
soluç1io pacilica, através do diálogo e do entendimento.
Aliás, em 1982, o Brasil apoiou, na ONU, uma
proposição tcheca, transformada posteriormente cm
resolução, com o objetivo de garantir a segurança e a paz
internacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, relembrando os dias
agradáveis q uc passamos junto ao povo tcheco-eslovaco,
queremos agradecer ao seu governo e aos seus
representantes a acolhida fraterna que nos ofereceram,
ao mesmo tempo cm que fazemos votos de que se
intensifíq ucm as relações culturais e económicas entre os
nossos países.
Era o que tinha a dizer. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a
pulavra ao nobre Senador Odacir Soares, como Líder do
PFL.
O SR. ODACIR SOARES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Sousa.
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo
Machado.
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ.
Pronuncia o seguinte diScurso.) - Sr. Pres_idente, Srs.
Senadores:
Volta Redonda, o maior centro siderúrgico_ do País e
uma das cidades mais populares e desenvolvidas do
interi.o~: fluminense, não_ -_oferece aos sells habitantes
condições . normais de, sego rança, no que tange â
proteçào contra QS sinistros.
A Corporação de Bombeiros local se apresenta em
situação precária, com absoluta obsolescência do
material, insuficientes as viaturas, deficiente o pessoal.
Por isso mesmo, nos casos de sinistros de médias e
maiores proporç_ões, a Corporação sempre soliclti o
auxnio da_ Companhia Siderúrgica Nacional, utilizando
suas unidades, compreendendo materiat e pessoal, para
debelar as chamas dos incêndios.
·
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Enquanto isso, as empresas localizadas na cidade
pagam pontualmente ao Estado as Taxas de Incêndio,

que poderiam ser suficientes para melhorar as condições
de trabalho do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda,
cuja eficiência está sendo prejudicada pela absoluta
precariedade das verbas que deviam ser destinadas ao
seu reaparclhamento~
Num incêndio de grandes proporções no maior centro
siderúrgico do País teria, possivelmente, graves
conseqUências. Decerto a Companhia Siderúrgica
Nacional tem instrumentos c pessoal para defender de
suas própriao;: instalações. Entretanto, se o incêndio se
alastrar cm outros pontos da cidade, havcrã apenas que
lamentar o grande número de perdas materiais e o
possível sacrifício de vidas humanas.
Chegue o nosso apelo às autoridades competentes do
Estado do Rio de Janeiro, para que providenciem o
reaparclhamento do Corpo de Bombeiros naquele
grande centro industrial, que merece maior atenção para
a segurança de seus munícipes. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Múrio Maia) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB -

MT.

Pronuncia o seguinte discurso.) ...:..... Sr. Presidente, Srs,.
Senadores:
O PMD 8 de Mato.Grosso, dentro de sua norma.de ser
atuante e, se possível, presente à lutas nacionais que
visam ao desenvolvimento do Brasil, paralelamente, a
paz social e acima de tudo o bem comum apresentou à
Convenção Nacional várias propostas que as venho
divulgando e registrando nos Anais desta Casa, pois são
sugestões que devem ser estudadas pela Direção
Nacional do nosso Partido- o PMDB.
Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago à luz as
Propostas n9s 6 e 7. A primeira r"Cfere-se a problemática
de nossa dívida externa, ou seja, propor uma revisão e
auditagem geral nos componentes originais da dívida
externa brasileir<:~ . .A segunda proposta apresentada,
agora, obj~tiva maior participação dO Pútido, quantoaos Diretórios Regionais, nos debates dos problemas de
âmbito nacionaL A sugestão visa chegar-se a esse
objetivo através da TV Educativa, via Embratel.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as duas
manifestações citadas, a fim de constar dos_ Anais e; ao
mesmo tempo, divulgá-las:

PROPOSTA N• 6
Proposta:
Que seja institucíõilãfíiãdli,Como diretriz partidária
que obriga seus militantes, a seguinte posiçãO com
relação a dívida externa:
- que seja feita uma revisãO e auditagem geral !10S
componentes originais da dívida externa brasileira para
a consolidação do montante que for legalmente devido.
Após a consolidaçãO, que dcv.erá levar em conta estudos
detalhados sobre a efetiva entrada de capitais, seu real
valor e remessas ileg-J.is de recursos para o exterior por
intermédio de bancos estrangeiros e multinacionais, sob
os mais variados disfarces,- -corifOrnle ·denúncia do
Senhor Presideil.tc do. Banco do Brasil, seja nC:gociado
pelo governo brasileiro o pagamento do ni.onüinte
consolidado, a juros fixos de 3% a.a., sem sobretaxas ou
reajustes, pagáveis no prazo que se fizer necessário; de
tal forma q uc o pagamento das parcelas não excedam a
20% do saldo anual da balança comercial do País.
Justificação
Está assaz desmascarado o mecanismo utilizado pelos
países industrialiúidos, 6p6cíalmente os Estados Unidos
da América, de financiarem Seus déficits orçami!nlários,
sacando contra o sisTema financeiro internacional,
público e privado, forçandO -corri: iSSo· a- eleVação das
taxas de juros, spreads, etc., no mercado financeiro.
Como detém o controle direto ou 1ndil-etci desse
mercado, há um automático repasSe dos· pi'oblemas de
balanço desses países púa as nações em
desenvolvimento ou subdesenvolvidas que necessitarri
recorrer ao sistema para· fiiúú1ciar seus programas de
desenvolvimento ou conjunturas que afetam seus
balanços de p<lgamento.
Além da medida, que é de afirmação dB. soberania
nacional, forçar a reestruturação do sistema firianceiro
internacional em··moldes mais compatíveis com a própria

dinãmi<:a de um sistema capitalista pelo menos
civilizado, é de tot:o~l urgência e necessidade para a
retomada do processo de crescimento económico do País
e formulução de um novo modelo de desenvolvimento.
(Aprovada em reunião da Executiva Regional, por
uoõ.Jnimidade).

PROPOSTA N' 7
Proposta:
Que, em se tratando de grandes temas de interesse
nacional, antes que as lideranças congressuais do Partido
fixem posiç;lo, sejam promovidos pela Executiva
Nacional, debates pelo sistema de TV Executiva da
Embratel, com todas as executivas estaduais, para que as
secções estaduais possam manife:;tar suas posições e a
direção e bunead::~s nacionais trabalhem em cima da
média da opinião geral do Partido.
Justificação
Como decorrência de práticas políticas anteriores,
inexiste canal formal de efetiva comunicação do
organismo partidário com sua extensão parlamentar,
para tomada de posições que possam receber efetiva
sustentação a nfvel partidário.
O divórcio entre bancadas e Partido é quase uma
constante e precisa desaparecer, se realmente se deseja a
criação e sedimentação de um Partido forte e
homogéneo, o mais possível.
O estabelecimento de tais práticas, pública e
democrática, além de inúmeras vantagens recíprocas,
tende a diminuir os riscos de erro possíveis de serem
cometidos quando poucas pessoas passam a ser
intérpretes dos sentimentos e anseios do Partido a nível
nacional.
Além disso, essa sistemática forçarã a diminuição do
"caciquiSmo" e ··estrelismo" de lideranças às vezes
episódicas e . apenas '"'habilidosas" na formação de
imagem pessoal, em favor de uma maior seriedade e
democratizUç1lo na adoção de posições partidárias.
(Aprovada por unanimidade em reunião da Executiva
Region·al)

PROPOSTA N' 8
Proposta:
O PMDB, por suas banc~:~das e organismos
partidários, oferecerá imediato apoio e sustentação a
todas aquelas medidas legislativas propostas ou
decret<~das pelo Poder Executivo, desde que tenha sido
previamente consultado sobre as mesmas, manifestado
sua concordância ou proposto alterações.
Quando não houver prévia consulta, em questões de
interesse nacional, o Partido só poderá oferecer apoio
formal e respaldo as mesmas se isso for decidido pela
maioria das secções regionais, em consulta a ser
promovida pela direção nacional nos moldes da
Proposta n<:> 7.
Justificação
O Partido tem sido apanhado de supresa por medidas
adotadas pelo Poder EXecutivo, sobre as quais, nem
sempre, houve consulta prévia.
Mesmo quando tais medidas se apresentam como
parte do Programa Mtri(mo da Aliança Democrática,
nem sempre sua concretização na norma legal atende
aquilo que o Partido possa julgar ser a melhor forma de
atender ao assunto, fícando ao sabor de fixar sua posição
segundo entendimento pessoal de lideranças maiores.
Estamos em época de transição e de construções de
novas formas de convivência política e de exercício do
poder.
Por isso, foi-se o tempo em que os apoios partidários
poderiam ser automáticos. Em tempo de democracia, é
preciso substantivar o termo em comportamentos
concretos, que traduzam a real operância do. novo
tempo.
(Aprovada por unanimidade em reunl.ã·o da Executiva
Regional)
Era o que tinha a dizer:_(Muito bem!)
. O 'SR. PRESIDENTE (Mário Maia) palavra· ao nObre "Senador César Cais,

Concedo a
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O SR. CtSAR CALS (PDS -

CE. Pronuncia o

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:

Em recente visita à região litorânea do Ceará,
correspondente aos Municípios de Trairí, Paraipaba,
Paraeuru e S:J.o .Gonçalo do Amarante, pude constatar a
grande aflição de que se acham possuídos os pescadores
que lú arriscam sua vida cm busca do seu sustento.
De fato, Srs. Senadores, ouvi esse brado de angústia e
revolta das lideranças políticas, vigários, pastores,
pescadores, inclusive do presidente da Colônia de
Pe.scadores 2-25.
Ê que o serviço de património da União, aforou
terrenos da Marinha a particulares, que loteando essas
terras transformaram numa zona de lazer para
proprietários que vêm de Fortaleza para os fins de
semana, deixando sem local para apartarem as
embarcações que voltam à praia após uma jornada de
trabalho.
Consultando a legislação em vigor sobre bens e
imôveis da .União encontro no Decreto-lei nY 9. 760, de 5
de setembro de 1946 - no Capítulo IV - do
aforamento- Seção 1- Disposições Gerais- art. 100:
'"A aplicação do regime de aforamento a terras
da União, quando autorizada, na forma do
Decreto-lei compete ao SPU, sujeito; porém a
prévia audiência:
a) Dos Ministérios da Guerra, por intermédio
dos comandos das Regiões Militares; da Marinha,
por intermédio dus Capitanias dos Portos; da
Aeronáutica, por intermédio dos Comandos das
Zonus Aéreas quando se. tratar de terrenos situados
dentro da faixa de fronteiras, da faixa de 100 (cem)
metros ao longo da costa marítima ou de uma
circunferência de 1.320 (mil trezentos e vinte)
metros de raio em torno das fortificações e
estabelecimentos militares.
b) Do Ministro da Agricultura... , quando se
tratar de terras suscetíveis de aproveitamento
agrícola ou pastoril.
c) Do Ministério d<~ Viação e Obras Públicas ... ,
quando se tratar de terrenos situados nas
proximidades de obras portuárias, ferroviárias,
rodoviárias, de saneamento ou de irrígação,"
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não vejo explicação, porque na legislação ressalva
some.nte obras e quartéis e esquece as atividades que
envolvem os pescadore,o;:,
Na realidade, o que está acontecendo no Ceará é que
muitas vezes, nas marés excessivamente altas ou
enchentes, quando ribeirinhas, os pescadores levavam
suas embarcações para locais mais altos, terrenos estes
que hoje estão sendo murados pelos mais afortunados,
que usam os lotes adquiridos com a finalidade única de
lazer.
Apelo pois a S. Ex's, Ministro da Fazenda, a quem o
serviço de patrimônio da União está subordinado;
Ministro da Marinha, que é ouvido através das
Capitanias dos Portos no tocante aos terrenos da
Marinha. EM inistro da Agricultura, a quem cabe gerir a
alividade de pesca,. a fim de que S. Ex~s elaborem um
documento legal modificando referido Decreto-lei,
visando amparar os pescadores que, organizados em
colônias ou cooperativas, u-tilizam trechos de praia para
apartarem suas embarcações.
Por outro lado, Srs. Senadores, na zona norte do
Ceará, a popUlação, através de suas lideranças, clama
por pr<?vídências já proinetidas e que não se
concretizam.
Entre elas, cito:
- Projeto de Irrigação dos açudes Jaibara e
Forquilha, inclusive com eletrificação rural nas margens
dos reservatórios.
-Construção pelo DNOCS do açude ,Dom José,
antigo açude Sem Nome, para regularizar as águas do
rio Acaraú, cujas enchentes provocam danos às
populações ribeirinhas.
- Reconstrução das estradas danificadas por
invernos sucessivos.
-Início efetivo da reforma agrária, conforme vem
sendo preconizada, mas que seja simultânea com
providências que possibilitem aos parceleiros e aos
antigos pequenos proprietúrios rurais plantarem em suas
terras. Mais uma vez sugiro que o Ministério da
Agricultura implante um sistema de permuta em que os
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insumos fornecidos sejam pagos com os produtos
agrícolas.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Nordeste aplaude o "pacote econômico", mas que o
Governo não fique só no combate à inflação e cUmpra o
programa que anunciou, pois os nordestinos já não
podem mais esperar - a pobreza jâ chegou a limites

19!:!6), do Projeto de Resolução n~' 18, ·de 1986, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor de Cz.ti 335.280,95 (trezentos e trinta e
cinco mil, duzentos e oitenta cruzados e noventa e cinco
ccntuvos).

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Nada mais
havendo a tratar, encerro a preser1te se.'>.~ào designando
para a sessão extraordinária, a realizar-se hoje às 18
horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
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l9H6), do Projeto de Resolução. n"' 20, de 1986, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de
crédito no valor de Czl 4.611.102,38 (quatro milhões,
seiscentos c onze mi.[, cento e dois cruzados e trinta e oito
centavos).

--4-

-2-

extremos.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

Çuinta-feira I•

Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida
pda Comissão de· Redaçào em seu Parecer'n9 301, de
1986), do Projt!to de Resolução n~' 19, de 1986, que
autoriza a Prt=fdtura Municipal de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso du Sul, a contrat<~r Operação de
Crédito no valor de Cz$ 3.780.503,76 {três milhões,
setecentos e oitenta mil, quinhentos e três cruzàdos e
setenta c seis centavos).

-I-

-3-

Discussão, cm turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de rcdaçüo em seu i'arecer nl' 300, ·de

Discussào, em turno único, da re~aç~o final (oferecida
pela Comissão dC Redução _em seu Parecer n~> 302, de

Discussão. em turrio único, da red<~çào final (oferecida
pela Comissão de Redução em seu Parecer n~> 303, de
19~6), do Projeto de Resolução nY 21 de 1986, que
autoriza <.1 Prefeitura Municipal de Vitória de Santo
Antão, estado de Pernambuco, a contratar operação de
crédito no valor de Cz.ti 10.210.650,36 (dez milhões,
duzentos e dez mil, seiscentos e cinqUenta cruzados c
trinta e seis centavos).
O SR. PRESIDENTE (Mário MaiõJ) encerrada a sessão.

Está

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 22 minutos.)

Ata da 55lil Sessão, em 30 de abril de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli

Jorge Kalume - MâriO Maia - Fábio Lucena Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares
- Aloysio Chaves- Hélio GU-eirõS- Alexandre Costa
-João Castelo- Américo de Souza- Alberto Silva
- Helvídio Nunes - João Lobo - Cesar Cais Carlos Alberto- Martins Filho- Marcondcs Gadelha
-Milton Cabral- Cid Sampaio- Nivaldo Machado
-Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival
Baptista - Jutahy Magalhães - Lomanto JúniOr Lufz Viana- João Calmon- José lgnãcio FerreiraNelson Carneiro -Jamil Haddad- Alfredo Campos
- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José Fragelli
- Murcclo Miranda- Ivan Sonata- Lenoir Vargas
·-Carlos Ch'iarelli- Pedro Simon- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José FragelH)- A lista de pre-

sença acusa o comparecimento de41 Srs, Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inciamos nossos trabal~os.
O Sr. J9-Secretãrio irá proceder ã leitura do Expedien-

n~' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos Órgãos encarregados da execução da politica econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da Lei Estadual n"' 4.494, de 24 de setembro de 1985, autorizadora da operação.
Art. 3"' Esta RcsoJJ.Ição entra em vigor na data de
sUa pub1icãção.
-

PARECERES

ÃS 18 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

PARECER

N• 332, de 1986
Da Comissão de Redação
1986.

N• 333, de 1986

Relator: Senador Saldanha Derzi

Da Comissão de Redação

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 2, de 1986, que autoriza o Governo doEstado da Sabia a realizar operação de empréstimo externo
no valor de US$ 38,400,000.00 (trinta e oito milhões e
quatrocentos mil dólares americanos) destinada ao Programa de Refinanciamento da Dívida Externa daquele
Estado.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de abril de 1986.--Lcnoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi, RelatorMartins Filho.
ANEXO AO PARECER No 332, DE 1986

te.

Redação final do Projeto de Resolução
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

N"' 104/86 (n"' 125/86, na origem), de 29 de abril do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da-Câmara n<?l,
de \9S6 (n'i 6.3\2/SS, na Casa de origem), que."dispõe
sobre a realização de campanha educativa pelo râdio e
televisão sobre os efeitos nocivos do uso de entorpecentes".
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.468, de 28 de
abril de t 986)
No 105/86 (n' 126/86, na origem), de 29 de abril do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"'
171, de 1985 (n~' 4.971/85, na Casa de origem), qu~. "autoriza a doação, ao Clube dos Previdenciârios de
Brasília, de terreno do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social-lAPAS".
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.469, de 29 de
abril de 1986)

n~'

2, de

1986.

Redacão final do Projeto de Resolução n"' 6, de
1986.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Corriissão apresenta <1 redação final do Projeto de
Resolução nQ 6, de 1986, que autoriza o Governo doEstado de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo no valor de_ US.ti 11.000,000.00 (onze milhões de
dólares americanos).
Sala de -Reu"niões ·da Comissão, 30 de abril de 1986.Lenoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi, RelatorMartins Filho.
ANEXO AO PARECER No 333, DE 1986

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, indso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetas de lei sancionados:

___ PARECER

Redação final do Projeto de Resolução n9 _2, de

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
38,400,000.00 (trinta e oito milhões e quatrocentos
mil dólares americanos) destinada ao Programa de
Refinanciamento da Dívida Externa daquele Estado.

O Senado Federal resolv~
Art. I Q E o Governo do Estado da Sabia autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
_empréstimo exterrio no valor de USS 38,400,000.00 (trinta e oito milhões e quatrocentos mil dólares americanos),
ou o_equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado, destinada a refinanciar
o Programa da Dívida Externa daquele Estado.
ArL 29 A operação realizar-se-á 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 tennos do art. ]9, item II do Decreto

Redação final do Projeto de Resolução n9 6, de
1986.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
, Pre~dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operaçiLJ de empréstimo externo no valor de US$
I I ,000,000.00 (onze milhões de dólares americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1'~ É o Governo do Estado de Alagoas autorizado a realizar, com a garantia da União, uma _operação de
empréstimo externo no valor de US$l!,OOO,OOO.OÕ (onze
milhQes de dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a
ser indicado, destinada ao Programa de Refinanciamento da Dívida Externa do Estado.
Art. 21' A operação realizar-se-ii nos moldes aprova~
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo

,
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Ministéríõ da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do artigo t 11, item II do Decreto n~" 7 4.1 57, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de·
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da

política econômico-firianceini -do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei n'i' 4.190, de 24 de novembro
de 1980, autorizadora da operação.
A:.rt. 3<:> Es_ta Resolução entra em vigor na data de
sua: publicação.

PARECER
No 334, de 1986
Da Comissão de Rcdaçào
Redac;ào final do Projeto de Resolução n<:> 8, de

1986.
Relator: Senador Saldanha Dcrzi
A Comissão apresenta ã redaçào final do Projeto de
Resolução n~" 8, de 1986, que autoriza o GovernO-doEstado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 263.706.472,95 (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois
cruzados e noventa e cinco centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, em 30 de abríl de 1986.
- Lenoir Vargas, Presídénte - Saldanha, Rel<itor Martins Filho.

ANEXO AO PARECER No 334, DE 1986
Redaçào final do Projeto ~e Resolw;;ão n9 8, de
1986.
.
.Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédíto no valor de - CzS
263.706.472,95 (duzentos e sessenta e três milhões,
setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois
cruzados e noventa e cinco centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 b. o Governo-dõ-Eitado da Paraíba, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado.a contratar operação de créditoifo valor de Cz$ 263.706.472,95 (duzen, tos e sessenta e três milhões, setecentos e seis mil, quatrocentos·e setenta e dois cruzados e -noventa e cinco centavos), correspondente a 5.745.000 UPCs, considerad&' o
valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à implantação, am~
pliação e melhoria nos sistemas de abastecimento d'ãgua
e esgotos sanitários do Estado, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolução entra ein vigor na data de
sua publicação.

PARECER
No 335, de 1986
Da Comissão de Rcdação

Redação final do Projeto de Resolução nl' 11, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação finá! do PrOjeto de
Resolução n9 11, de 1986, que autoriza-o Estado de Santa Catarina a elevar em Cz$ 133.593.500,00 (cento e trinta e três' milhões, quinhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzados) o montante de sua dívida consolidada.

ANEXO AO PARECER_No 335, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 11, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tern1os do artigo 42, inciso VI, da Constituiçãõ, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza o Estado de Santa Catarina a elevar em
Czs 133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões,
quinhentos e no,-enta e três mil e quinhentos cruzados)
o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item III do artigo 29 da Resolução n9 62, de
28 de outubro de 1975, modiftcadã pela de n9 93, de 11 de
outubro de 1976 e pela de nl' 64, de 28 de junho de 1985,
todas do Senado Federal, de modo a permitir o registro
de uma emissão de 2.5_00.000 Obrigações do Tesouro do
Estado de Santa Catarina, Tipo ReajUstável - ORTC,
equivalente a Cz$ 133.593.500,00 (cento e trinta e três
milhões, quinhentos e noven_ta e três mil e quinhentos
cruzados), considerado o valor nominal do título de Cr$
53.437,40, vigente em setembro de 1985, destinada ao
giro de sua dívida consolidada interna, vencível durante
o exercíCio -de 1986, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação .
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- A Presidência
recebeu a Mensagem n~' 106, de 1986 (n~' 128/86, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República,
nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de
acordo com o art. "29 da Resolução n9 93/76, do Senado
Federal, solicita autorização para que o Governo do
Estado de Goiás possa contratar operação de crédito,
pata os fins que especifica.
A matéria se rã despachada às Comissões de Economia
e .de Co.nstituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
com unicaçõcs que' vaão ser lidas pelo Sr. J9-Secretãrio.
São lidas as seguintes
Senado Federal,
de
de 1986.
Excelentíssimo Senhor
Senador José: Fragelli
DO. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me
ausentarei do País no período de 3 a 11 de maio, para,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos arts.
36, § 29, da Constituição, e 44 do Reg-iinerito Interno,
integrar a comitiva que acompanhará o senhor
Presidente da República em sua visita às R~públicas
Portuguesa e de Cabo Verde. - Alfredo Campos.
Senado Federal, em
- de ~
de 1986.
Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
DO. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me
ausentarei do País no período de 3 a li de maio para,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos arts.
36, § 29, da Const"ituíÇão, e 44 do Regimento Interno,
integrar a comitiva que acompanhará o Senhor
Presidente da República em sua visita às Repúblicas
Portuguesa e de Cabo Verde. - Luiz Viana.
Senado Federal, em
Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
DO. Presidente do Senado Federal

,de

de 1986

Senhor_ Presidente
.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de abril de 1986.- ------ ~T~nho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do Pais no período de 3 a I I de maio para,
Lenoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi, RelatorMartins Filho.
·
devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos acts.

Maio de !986

3ó, § 29 da Constituição, e 44 do Regimento Interno,
integrar a comitiva que acompanhará o Senhor
Presidente da República em_ sua visita às Repúblicas
Portuguesa e de Cabo Verde.- Luiz Cavalcante.
Senado Federal, cm 30 de abrH de 1986
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País f:l partir de 19 de maio próximo
pura p01rticipar do Congresso Latino Americano de
Combate ao Narcótico, a realizur-s.e em Quito, Equador.
- Carlos Alberto, Líder do PTB.
Em 30 de abril de 1986
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do
Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da
Casa a partir do dia [9-5 à I 5-5-86, para breve viagem ao
estr<Jngciro, em c<Jrátcr particular.
Atenciosas saudações, Carlos Lyra.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - As
comunicações lidas vão à public:Jção.
_
Sobre a mesa, requerimentos que vão sei' lidos pelo Sr.
1~-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 83, de 1986
Rc4ueremo:-. urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do
Senado o? 246, de 1985-DF, que altera a Lei n9 7.289, de
18 de dezembro de I984, que dispõe .sobre o Estatuto dos
Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito
Federa!, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 1986.- Alfredo
Campos- Nivaldo Machado- Jorge Kalume.

REQUERIMENTO
No 84, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do
Senado n" 266, de 1985-DF, que aprova o estatuto dos
Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 1986. -Alfredo
Campos - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Os
requerimentos lidos serão votados após a Ordem QO O ia.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redaçào final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer n~' 300, de 1986), do Projeto de Resolução n 9
18, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
335.280,95 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e
oitenta cruzados e noventa e cinco centavos).
Em discussão. (Pausa.) .
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
df.-;cussão.
Eno..:errudu a discussão, a redação final é considerada
definitiv<~mente aprovada, nos termos do art. 359 do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E a seguinte a redução final aprovada
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 18, de
1986.
Faç~-~ab~r que o Sehado- Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Consti.tuição, e eu,
,Presidente, promulgo a se~uinte
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RESOLUÇÃO No

, DE !986

Autoriza _a Prefeitura ~ll_n!e~al _ de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a. contratar
operação de crédito no l'alor de CzS 335.280,95

(trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta
cruzados e noventa e cinco centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> ta Pre-feitura Municipal de Campo Graitde,
Estado de Mato Grosso do Sul, 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 Cz$ 335.280,95 (trezentos e trinta e cinco mil,
duzentos e oitenta cruzados e noventa e cinco centavos),
correspondente a I 1.059,33 Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, considerado o valor
nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigeilte em março
de 1985, junto ã Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social FAS, destínadi à
modernização da rede bãsica de saúde, do Município,
obede_cidas as condições admitidas Pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Discussão, em turno ón1co, da redação final
(oferecida pela comissão de i-edação em seu Parecer
n\' 301, de 1986), do Projeto de Resolução n~ 19, de
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
3.780.503,76 (Três milhões, setecentos e oitenta mil,
quinhentos e três cruzados e scfenta e seis centavos).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutí~la, declarO~a
encerrada.
Encerrada a discussão, a redução final é considerada
definitivamente aprovada nos termos do art. 359- do
Regimento Interno.
O projeto vai" à promU(gliÇâo.
Ê a seguinte a redação final aprovada.

Redaçào fmal do Projeto de Resoluçio
1986.

n~'

19, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso_ VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO No

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de CzS 3. 780.503,76
(três milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e
três cruzados e setenta e seis centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. !I' 1:. a Prefeitura Municipill de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2~>
da Resolução""' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de CzS 3.780.503,76 (três milhões, setecentos e_
oitenta mil, quinhentos e três cruzados e setenta e seis
centavos), correspondente a 76.533,25 Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN,
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
49.3%,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa
Econômica Federal, esta na quailidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social~ FAS,
destinada à implantação de centro de triagem c aquisição
de vcfculos, no Município, obedecidas as condições
admitídas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
--xn:- 29--_-ESfáiC-SOlUÇãO iilfrã ·em-Vigõr nii dãtii-de Súã
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3:
Discussão, em turno único; dã. redação final
(oferecida pela Comissão de Redaçào em seu
Parecer n"' 302, de 1986), do Projeto de Resolução n"'
20, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de

Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a
contratar operação de crédito no valor de CzS
4.6 1!. 102,38 (quatro milhões, seiscentos e onze mil,
cento e dois _cruzados e trinta e oito centavos).
Em discussão a redaçi:io final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a
encerrada.
Encerrada a diScussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

Ea

seguinte a rcdação final aprovada

Redaçào final do Projeto de Resolução
1986.

n~>

20, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do
Sul, Estado do Rio Grande do_ Sul, a contratar
-- Operação de crédito no valor de CzS 4.611.102,38
(quatro milhões, seiscentos e onze mil, cento e dois
cruzados e trinta e oito centavos).
O Senado Federal resolve:
Arl. I~' ta Prefeitura Municipal de Santa CruZ do
Sul,_ Estado do Rioo Qrande do Sul, nos termos do artigo
2"' da ResOlução nQ 93, de II de outubro de I976, do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor de CzS 4.6I1.102,38 (quatro milhões,
seiscentos e onze mil, cento e dois cruzados e trinta e oito
centavos), correspondente a 208.548,46 Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
22.110.46, vigente em dezembro de I984,junto à Caixa
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
d~tinada à ampliação da rede de águas pluviais e de
esgoto sanitário, no Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR.

PRESID~TE

(José Fragelli) -

Item 4:

Discussão, em turno único, da Redação Final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer n"' 303, de 1986), do Projeto de Resolução n"
21, de !986, que autoriza a Prefeitura Municipal de
ViLória de Santo Antào, Estado de Pernambuco, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
10.210.650,36 (dez milhões, duzentos e dez mil,
seiscentos e cinqíientól cruzados_ e trinta e seis
centavos).
Em discussão a rcdaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem queira disCUti-la, declaro-a
encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do
Regimento Interno.
___Q projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redação fina( aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 21, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória de
Santo Antão, Estado de Pernambuco, a contratar
op-eração de crédito no valor de Cz$ 10.210.650,36
(dez milhões, duzentos e dez mil, seiscentos e
cinqüenta cruzados e trinta e seis centavos).
O Sena<;lo Fed~rat resolve: _ ·- -·· .. .. _ -·
Art. l"' É a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo
Antão, Estado de Perna01buço, nos termos do artigo 2~'
da Resolução n~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado
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Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de CzS 10.210.650:,]6 (dez milhõe..~, duzentos e dez
mil,_ seiscentos e cinqUenta cruzados e trinta e seis
centavos), correspondente a 222.445 U PCs, considerado
o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em
julho de 1985, junto ao Banco do Estado de
Pernambuco, e..">te na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinada à
elaboração de estudos, projetas e execução de
investimentos programados em áreas selecionadas, no
MunicípiO, õbedecldas as condições admitidas Pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua
public:.~çào.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa~se agora, à aprechwão do Requerimento n9 83,
lido no Expediente, de urgencia para o Projeto de Lei do
Senado n~ 246, de J985~DF.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneceçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Requerimento, passa-se à apreciação da
matéria- qUe constou da Ordem do Dia da sessão de 24
do· corrente mês, qurwdo foi aprovado com Substitutivo,
indo. à Comissão de Redução, a fim de redigir o vencido
para o turno suplementar.
.
Discussão, em Turno Suplementlir, do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado n~' 246, de I985~DF, que altera
a Lei n"' 7.289, de I 8 de dezembro de 1984, que "dispõe
sobre o estatuto dos policiais~militares da Polícia Militar
do Distrito Federal, e dá outras providências"
(dependendo de Parecer da Comissão de Redação).
Sobre a mesa o Parecer da Comissão de Redaçào que
vai ser lido pelo Sr. Primeiro-Secretário.
---

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
paluvra ao nobre Senador Aloysio Chaves, pela ordem.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Vamos apreciar a matéria em regime de urgência~
urgentíssima, cujo requerimento V. Ex' submeteu ao
Senado e foi aprovado.
Pediria que V. Ex• fizesse chegar às minhas mãos o
avulso relacionado a este projeto, porque não o conheço.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• serã
atendido. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli)- Solicito ao Sr.
que proceda à leitura do parecer da

l~'MSecrctário

Comissão de Redução.

É: lido o seguinte

PARECER

N• 336, de 1986
Da ComisSão de Redaçào

Redação do lencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n9 246, de
1985-DF.
Relator: Senador Jorge Kalume
Â Comissào apresetitã -a reããÇão do vencido, para o
turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado n9 246 de 1985-DF, que altera a Lei n~' 7.289, de
18 de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais~Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal, e dá outras providências.
Sala das Reuniões da Comissão, 30 de abril de 1986.
......;.. Lenoír Vargas, Presidente -Jorge Kalume, Relator
- José Ignácio Ferreira.
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ANEXO AO P,ARECER No 336, DE 1986
Redaçào do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nll 246, de

1985-DF.
AlteÍ'a a Lei nll 7.289, de 18 de dezembro de 1984,
que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da
Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras
providências.

O Senado Federal decreta:
Art. I Y Passam a vigorar com nova redação os
seguintes dispositivos da Lei n9 7 .289, de 18 de dezembro
de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos PoliciaisMilitares da Polícia Militar do Dístrito Federal, e dá
outras providências: art.-69, iicrri I do§ (9 do art. 51; item
I do§ I"' doart. 53; art. 61, itens II c IV doart. 92;§§-i"',
2~>, 39 e 49 do art. 122; ·art. 126 e ãrt: 128.

"Art. 69 São equivalentes as expressões .. na
ativa", ''da ativa", "em serviço ativo", ''em serviço
na ativa", "em serviço", .. em ativídade" e_ "em
atividade policial-militar" conferidas aos policiaismilitares no desempenho do cargo, comissão,
encargo, incumbência ou missão, serviço· ou
exercício de função_ policial-militar ou consTaeradas
de natureza policial-militar, nas Organizações
Policiais-Militares da Políci,a_ __Militar do Distrito
Federal, bem como em outros órgãos do Go_verno
do Distrito Federal ou da U_nlil,Q, quando previstos
em lei ou regulamento.
Art. 51. . .. ··-·~-··· ·-~-··--·--·· ......•.•.•..
§ [9
.•.•.•••
I - em 15 (quinze) dias corridos, a contar do
recebimento da comunicação Oficial, quanto a ato
que decorra de inclusão em quota compulsória ou
de composição de Quadro de Acesso;
Art. 53. . ...... _......................... .
§ ]9
.•.•••••••••••••••••••••••••••• ·-· ••
I - vencimentos, constifuídOS- de soldo e
gratificações;
Art. 61. A fim de manter a renovação, o
equilíbrio c regularidade de acesso nos diferentes
Quadros, haverá anual e obrigatoriamente um
número fixado de vagas à promoção, nas
proporçõt:-s abaixo indicadas:
c ........... ,., ............ .

I - Coronel PM
a) quando, nos Quadros, houver até 7 (sete)
Oficiais, l (uma) por anO;
b) quando, nos Quadros, houver 8 (oito) ou mais
Oficiais, l/4 (um quarto) dos respectivos Quadros
por ano.
I I - Tenente-Coronel PM
a) quando, nos Quadros, houver até 3_ (três)
Oficiais, 1 (uma) de dois em dois anos:
b) quando, nos Quadros, houver de 4 (quatro) a
23 (vinte e três) Oficiais, 1/6 (um sexto) dos
respectivos Quadros por ano;
c) quando, nos Quadros, houver 24 (vinte e
quatro) ou mais Oficiais, 1/8 (um oitav_o) dõs
respectivos Quadros, por ano.
III- OficiaiS-dOs Quadros de que trata a letra c
do item I do art. 92:
a) quando, nos Quadros, houver até 7 (sete)
Oficiais, I (um) por ano;
b) quando, nos Quadros houver 8 (oito) ou mais
OficiaiS, 1/5 (um quinto) dos respectivos Quadros
por ano).
§ 19 Para determinação do número de
Policiais-Militares d_e um Quadro, devem ser
considerados os em efe.tiVO--servíço, os agregados e
excedentes.
§ 29 O núniero de vagas para promoção
obrigatória em cada ano (ano ou anos-base), para
detenninado posto ou graduação, será fixado até o
dia 15 (quinze) de janeiro do ano seguinte ao anobase__ considerado (ano anterior), por ato do
Comandante-Geral.
' § 39 As frações que resultarem da aplicação das
proporções estabelecidas neste artigo serão
adicionadas com ulativamente, aos cálculos
correspondentes aos anos seguintes até completar-se
pelo menos I (um) inteiro, que, então, será
computado para obtenção de uma vaga para
promoção obrigatória:
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§ 49 As vagas serão consideradas abertas de
acordo com o estabelecido em leis e regulamentos.
~ 5<:> Para assegurar o número fixado de vagas à
promoção obrigatória, anualmente, na forma
estabelecida. no caput deste artigo, quando este
número não tenha sido alcançado c_o_m as vagas
ocorridus durante a ano __con_siderado ano-base,
deverá ser aplicada uma quota, integrada de tantos
policiais-militares quantos forem necessários, que
compulsoriamente serão transferido_s para a
inatividade, de maneira a possibilitar-as promoções
determinadas.
§ 69 A indicação de policiais-militares dos
postos constantes neste artigo, para integrarem a
quota compulsória, referida_ no parágrafo anterior,
obcdect:rá as seguintes prescrições básicas:
I - inicialmente, serão apreciados os
rcquCI-fmentos apreseritadãs pelos Oficiais da Ativa
que, contando mais de 25 (vinte e cínco) anos de
serviço, requeiram sua inclusão na quota
compulsória, dando-se por prioridade em cada
posto aos mais idosos;
I I - se o número de Oficiã.is voluntários na
-forma do item I, não atingir o total de'vagas da
quota fixada em cada posto, esse total será
completado, ex officio, pelos Oficiais que:
a) contarem, no mínimo, 30 (trinta) anos de
serviço;
b) possuírem interstício para promoção, quando
for o caso·
c) est'iverem compreendidos nos limites
qu:unti1atiV6s de antigUidade que definem a faixa
dos que concorrem à constituição dos Quadros de
Acesso por antigUidade ou merecimento;
d) ainda que não concorrendo à constituição dos
Quadros de Acesso por antigCiidade ou
merecimento, estiverem compreendidos nos limites
-qmrntitativos de antigUidade estabelecidos para a
organização _dos referidos Quadros;
e) satisfizerem as cond_içõcs das letras a, b, c e d,
na seguinte ordem de prioridade:
·
J9 os que não concorrem- à constituição dos
Quadros de Acesso pOr antiglt'idad_e_ ou
merecimento, mesmo estando compreendidos nos
limites quantitativos de antigUidade estabelecidos
para a organização dos referidos Quadros, por nâo
pt)ssuírem os requisitos exigidos na legisla_ção
e:>Pecífiea ou peculiar para promoção, ressalvada a
Íncapaddade fisica até 6 (seis) meses conHnuos ou
12 (doze) meses descontínuos;
29 Os de menor merecimento, a ser apreciado
pelo órgão competente da Polícia Militar, em
iguald:.~de de merecimento, os de mais idade e, em
caso de mesma idade, os mais modernos;
3\' os q·ue integrando os Quadros de Acesso por
merecimento, tenham sido preteridos por mais
modernos;
4~-' forem os _çle mais idaçie e, no caso da mesma
idad_e, os mais modernos.
§ 79 As vagas decorrentes da aplicação -dln;;ta
da quota compulsória e as resultantes das
promoções efetivadas nos diversos postOs em face
daquela aplicação inicial, n~o serão preenehid~s por
Oficiais excedentes ou agregados que revertem ém
virtude de haverem cessado as causas da gregação.
§ 89 As quotas compulsórias só serão aplicadas
quando houver, no posto imediatamente abaixo,
Oficiais que satisfaçam as condições de aceSso.
§ 99 O Governador do Distrito Federal
regulamentará a quota cumpulssória, em 60
(sessenta) dias após a publicação desta lei,
estabelecendo os critérios e demais normas
nccessá~ias ao cumprimento deste artTgo.
. .....
Art. 92.
I I - atingir, o Coronel PM, 6 (sçis)__anos de
permanência no posto, desde que conte, no mínimo,
30 (trinta) anos de serviço;
IV-- atingir, o OFicial intermediârio, 6 (seis)
anos de permanência no ROSto, quando este for o
último da hierarquia de seu Quadro, desde que
conte, no mínimo 30 (trinta) an-oS de serviço;
Art. 122.
§ 19 Os acréscimos a que se referem os itens I,
II, III, IV e V deste artigo, serão computados
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somente no momento da pussagem do policialmilitar à siluação de inatividade e, nessa situação,
para todos os efeitos legais, inclusive quanto à
percepção definitiva da gratificaçãO- de tempo de
serviço.
~ 2<:> O dispo~to no item 111 deste artígo ãj:Jlicarse-â nas mesma;; condições e na forma da legislação
específica ou peculiar, aos possuidores de curso
universitário, reconhecido oficialmente, que
venham a ser aproveitado~ 9omo Oficiais da Polícia
Militar, desde que esse cUrSO sej-d requisito pimi Seu
aproveitamento.
§ J9 _Nào é_ computável, para efeito algum,
salvo para fins de indicação para quota
compulsória, o tempo:
__ I - que ultrapassar de I (um) ano, contínuo ou
não, em licença para tratamento de saúde de pessoa
da fami!ia·
II - p~ssado em licença para tratar de interesse
particular;
lU- passados como desertor;
IV - decorrido cm cumprimento de pena de
suspensUo do exercício do posto, graduação, cargo
ou fl!nção por sentença trunsítada em julgado;
V- decorrido em cumprimento de pena
restritiva da liberdade, por sentença transitada em
julgudo, desde que não tenha sido concedida
suspensão condicional da pena, quando, então, O
tempo que exceder ao período da pena será
computado para todos os efeitos, caso as condições
estipuladas na sentença não o impeçam.
Art. 126. Uma vez computado o tempo de
efetivo serviço e seus acréscimos, previstos nos arts.
121 e 122 desta lei, c no momento da passagem do
policial-militar à situação de inatividade, pelos itens
I, II, IV, V, XI ti! XII do art. 92 e nos itens II e III do
art. 94 desta lei, a fraçào de tempo igual ou superior
a 180 (cento e oitenta) dias será considerada como I
(um) ano para os efeitos legais.
Art. 128. A data-límite para a contagem dos
anos de serviço, para a inatividade, será a da
publicação em Órgão Oficial do Governo do
Distrito Fcdcrul ou em Boletim da Corporação, do
ato oTicial-- de exclusão do serviço ativo por
tr:.~nsferéncia para a reserva remunerada da Policia
Militar ou reforma, considerada sempre a primeira
publicação oficial.
9 I~ A publicação do ato oficial de exclusão do
serviço atívo elo policial-militar, deverá ser efetivada
em até 6 (seis) meses após ter sido enquadrado em
qualquer urri dos itens do art. 87, ressalvado o
disposto no§!<:> do art. 115 ou§ 19 do art. 117 desta
lei.
§ 29 Ultrapassado o prazo a que se refere o
parágrafo anterior, deixará o policial-militar de
contar tempo de serviço, para fins de transferência
-para u inatividade.
§ J9 O dcslig:.~mento do policial-militar serâ
feito após a publicação, em Diário Oficial do
Distr~to Federal ou em Boletim da Corporação, do
ato oficial correspondente, e não poderá exceder de
45 (quarenta e _cinco) dias da data da primeira
publicação oficial."
Art. 29 A Lei ri9 7.289, de 18 de dezembro de 1984,
passa a vigorar com a inclusão dos seguintes
dispositivos:
~~Art. 37.
§ 19 Para o provimento do cargo de
Comandante d_e Organização Polícíal-Militar
Independente, cujo comando seja privativo de
Oficial do Posto de Capitão PM, somente poderâ
ser designado Oficial possuidor de Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais.
§ 2<:> É Õ Governo do Distrito Federal
obrigado, no prazo de 5 (cinco) anos, a proceder à
criação da Academia de Policia Militar, onde
funcionarão, regularmente, os cursos de Formação
de Olíciais, de Aperfeiçoamento de Oficiais e
Superior de Polícia.
Art. 50, .
.
.
. ..... "''.
- I I - a percepção de remuneração
correspondente ao grau hierárquico superior ou
melhoria dela quando, ao ser transferido para a

Maio de 1986

DIÁRIO D~CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

in~tividade, contar mais de 30 (trinta) anos de
serviço;
III - a remuneração integral do posto ou
graduação quando, não contando 30 (trinta) anos
de serviço, for transferido para a r~serva
remunerada, ex officio; por ter atingido a idade
limite de permanência em atividade no posto ou

II- cumprindo pena de qualquer natureza.
Art. 92.
. ................. , ............ .
III- contar o policial-militar 35 (trinta e cinco)
::inos de serviço;
Xl-for o Oficial abrangido pela quota
compulsória; e
XII- for a Praça abrangida pela quota
compulsória, na forma regulada vm decreto pelo
Governador do Distrito Federal.
§ 51' O órgão encarregado de pessoal da Polícia
Militar deverá encarríinhar para a Junta Médica da
Corporação, para os exames médicos necessários, os
polidais~militares que serão enquadrados nos itens
J, II, III e IV deste artigo, 120 (cento e vinte) dias
antes du data em que os mesmos serão transferidos
ex officio para a reserva remunerada."

graduação ou ter sido abrangido pela quota
compulsória;
IV- .................. ~.................. .
s) a transferência a pedido para a (natividade.

s I'

...........................~...~" .. ..

I - o Oficial que contar mais de 30 (trinta) anos
de serviço, após a ingresso na inatividade, terá seus
proventos calculdos sobre o soldo correspondente
ao posto imediato, se na Corporação existir posto
superior ao seu, mesmo que de outro Quadro; se
ocupante do último posto da hierarquia PoliciaiMilitar, terá os seus proventos calculados sobre o
soldo do seu próprio posto, acrescido de percentual
fixado em legislação específica ou peculiar;
II- os Subtenentes, quando transferidos para a
inatividade, terão seus proventos calculados sobre o
soldo correspondente ao de Segundo-Tenente,
desde que contem mais de 30 (trinta) anos de
·serviço;
l i i - os demais Pmças que contem mais de 30
(trinta) anos de serviço, ao serem transferidos para a
!natividade, terão seus proventos calculados sobre o
soldo correspondente à graduação imediatamente
superior.
Art. 60.
. ... -~ ..-~ .--.. ~~-.--.- ...•-..•.•.......
§ 39 As promoções serão efetuadas pelos
cri'térios de antigilidadc c merecimento, ou ainda,
por bravura e post-mortem.
§ 4.., Em casos extraordinãrios, poderá haver
promoção em ressarcimento de preteriçào,
independente de vagas.
§ 59 A promoção de palicial-militar feita em
ressarcimento de preterição será efetuada segundo
os critérios de antigUidade e merecimento,
recebendo ele o número que lhe competir na escala
hierárquica como se houvesse sido promovido, na
época devida, pelo critério em que ora ê feita sua
promoção.
Art. 89. O policial-milítar da ativa,
enquadrado em um dos itens I, II e V do art. 87
· desta lei, ou demissionário a pedido, será
movimentado da Organização Policial-Militar em
que serve, passando à disposição do órgão
encarregado de pessoal até ser desligado na Policia
Militar.
Art. 90. A passugem do policial-militar para a
inativídade, mediante transferência para a reserva
remunerada, efetuar-se~á;
I - a pedido; ou
I I - ex officio.
Art. 91. A transferência a pedido, para a
reserva será concedida ao policial-militar que a
requerer, desde que conte no mínimo 30 (trinta)
anos de serviço.
§ 1.., O Oficial da ativa pode pleitear
transferência para a reserva remunerada mediante
inclusão voluntária na quota compulsória.
§ 29 É facultado ao Coronel PM exonerado ou
demitido do cargo de Comandante-Geral da Polfcia
Militar, requerer transferência p8.ra a reserva
remunerada, a qual será e.fetivada com a
remuneração integral do posto, quando não contar
30 (trinta) anos de serviço.
§ 39 No caso do policial-militar haver realizado
qualquer curso ou estágio de duração superior a 6
(seis) meses, por conta do Distrito Federal, no
estrangeiro, sem haver decorrido 3 (três) anos de seu
término, a transferência para a reserva remunerada
só será concedida mediante indenização de todas as
despesas correspondentes à realização do referido
estágio ou curso, inclusive as diferenças de
vencimentos, cabendo aos órgãos competentes da
Policia Militar o cálculo da indenizaÇão.
§ 41' Não será concedida a transferência para a
reserva remunerada, a pedido, ao policia-militar
que estiver;
I - respondendo a inquérito ou processo em
q ualq ucr jurisdição; e

Art. 3'? As disposições desta lei não modificam, em
nenhuma hipôtese, as situações constituídas
ariicriormentc à data de sua vigência.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 51' Revogam~.se as disposições em contrário.
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EMENDA N• 3
I - Transponha~se para o art. J9 do substitutivo o
texto proposto ao art. 91 da Lei n~' 7.289, de 1984.
II- -Suprima~se do § 2~' do referido art. 91 a
expressão: •• ... a qual será efetivada com a remuneração
integral do posto ..• •"~.

Justificação
I - Ao art. em 'referência está sendo dada nova
redução integral, cabendo, assim, ser o mesmo
localizado no texto do art. I9 do substitutivo e não em
seu art. 21'.
II- A Emenda ê apresentada em virtude do disposto
no§ 41' do art. t3 da Constituição federal, uma vez que,
na forma preconizada no § 2~> do
art. 91 (na rCdação
d;.~da pelo substitutivo), o Coronel PM, do DF. passaria
à condição de ]natividade com remuneração superior
àquela que a Lei concede ao seu correspondente no
Exérdto.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 1986. - Alfredo
Campos.
EMENDA N' 4

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Completada a
instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 11'Secretário.

Suprima-se, do art. ii' do substitutivo, as alterações
propostas aos arts. 122 e 128 da Lei n9 7.289, de 1984.
Justificação

Sào lidas as seguintes
EMENDAS DE PLENÁRIO
OFERECIDAS AO SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nl' 246, de 1985-DF
EMENDA N• I

Dê-se ao art. 19 do substitutivo _a seguinte.re.daçãa:
"Art. !~> Osarts.6..,e37,oitemldci§ I~>doart.
51, o item I do§ I'? do art. 53, os arts. 61 e 91, os
itens li e IV do art. 92 e o art. 126 da Lei nl' 7.289, de
I~ de dezembro de 1984, que dispõe sobre o
Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal
e dá outras providências, passam a vigorar com a
seguinte redução:"
Justificação
A alteração propost<l visa a compatibilizar o texto do
artigo [9 do substitutivo com as modificações propostas
nas demais emendas que ora apresentamos.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1986. - Alfredo
Campos.
EMENDA N• 2

I - Acrescente-se ao art. 11' do substitutivo:
"Art. 37. O Ofidal é preparado, ao longo da
carreira, para o exercício do Comando, da Chefia e
da Direção dus Organizações Policiais~ Militares.
§ li' Para o provimento do cargo de
Comandante de Organização Policial Militar
Independente, cujo comando seja privativo do
Oficial do Posto de Capitão PM, somente poderá
ser designado Oficial possuidor de Cursos de
Aperfeiçoamento de Oficiais.
§ 21' Ê o Governo do Distrito Federal
obrigado, no prazo de 5 (cinco) anos, a proceder à
criação da Academia de Polícia Militar, onde
funcionarão, regularmente, os cursos de Formação
de Oficiais, de Aperfeiçoamento de_ Oficiais e
Superior de Polícia."
II- Suprimam-se, em conseqUência, do art. 21' do
as referências ao art. 37 da Lei n.., 7.289, de

s_ubstit~t_ivo

1984.

Justificação
A Emenda não altera o substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça. Ao dar nova redação a todo o art.
37~ reproduz oJ Emenda o texto do caput e do§ 4.., desse
- mesmo artigo (uma vez que foram vetados os§§ Jl', 21' 31'
e 59), na redação da Lei que se pretende alterar e o§ li',
mandado acrescentar pelo substitutivo.
·
--·-sara- das Sessões, em 30 de abril de 1986. Alfredo
Campos.

O texto, proposto pelo substitutivo ao§ !9 do art. 122,
inclui o acréscimo previsto no item I do artigo (prestação
de tempo de serviço público federal, es_tadual ou
municipal), como válido para todos os efeitos na
inatividade (inclusive quanto à percepção definitiva da
gratificação de tempo de serviço). Este princípio
contraria o disposto no art. 137 do ~statuto dos
Militcm:s e, ainda, o estabelecido no art. 24 do Decretolei n~' 667, de 1969. que reorganiza as Polícias Militares.
O texto proposto pelo Substitutivo ao art. 128 da Lei
n'?7.289. de 1984, concede, ao Comando da Corporação,
um prazo de seis meses, após a caracterização de uma
da~ situações previstas no Estatuto de passagem para a
reserva, para a publicação do ato correspondente.
As-sim, somente após a publicação, poderia o policialmilitar inativar-se. Esse prazo contraria direito, previsto
em lei, que confere ao policial-militar a facultadade de, a
pedido, passar para a i natividade assim que alcance mais
de 30 (trinta) anos de serviço.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 1986.- Alfredo
Campos.
EMENDA N• 5

No texto proposto ao item III do art. 50 da Lei n"
7.289, de 1984, constante do art. 2~> do substitutivo, onde
se diz: "a remuneração integral do posto ou gradução ... ",
diga-se: "a remunerado calculada com base no soldo
integral do posto ou graduação ... "
Justificação
A alteração proposta visa restabelecer o texto original
da mensagem que já havia sido compatibilizada com o
previsto na Lei n.., 6.880, de 9 de dezembro de 1980, alêm
de não permitir interpret<lçlio diferente daquela, ora
c_onccdida aos demais militares.
Sala das Sessões, em 30 de abril de I986.- Alfredo
Campos.
EMENDA N• 6

Ao substitutivo da CCJ, apresentado ao Projeto de Lei
do Senado n.., 246, de 1985-DF.
No texto do <lrt. 61 da Lei n'?7.289, de 1984, constante
do art. 11' do substitutiv0, façam-se as seguintes
alterações:

r- sumprim;:1-se

do enunciado do caput a
..
... anual e._ ;
I I - na alínea b do item I, onde se diz:
•· ... 1/4 (um quarto) ... " diga-se " ... l/6 (um
sexto) .. ."'
III - Dê-se ao item II a seguinte redaçào:
;.II- Tenente Coronel PM
a) quando, nos Quadros, houver de 3 (três) a 5
(cinco) oficiais, J (um) de dois em dois anos;
exp.~cssão:
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b) quando, nos Quadros, houver 6 (seis) ou mais
oficiais, 1/8 (um oitavo) dos respectivos Quadros

por ano."
IV- suprima-se do enunciado do §
expressão:
'' ... anualmente, ... ••

5~>

a

Justificação

I - A expressão "anula e" é perfeitamente
dispensável, conforme pode-se verificar na periodicidade
jú estabelecida nus alíneas I, 11 e III do art. 61.
11- A alteração do percentual de fixação de vagas, de
I /4 para 1/6 visa compatibilizar o texto a tua! com o
existente no inciso II do art. 92 da Lei nl' 7.289, de 18 de
dez/84.
III- As allemç_àcs dos percentuais no posto de
Tenente-Coronel visam permitir uma melhor
administruçào do fluxo da carreira, neste posto, de
forma a garuntir a renovação adequada e o acesso dos
mais jovens aos postos mais elevados.
I~- Uma vez suprimida a expressão do caput,
conseqüentemente, dcverii ser suprimid::~ também do§ 5~'.
Sala das $essões, em 30 de abril de 1986. - Airredo
Campos.
EMENDA N' 7

Ao substitutivo da CCJ, apresentado ao Projeto de Lei
do Scnado_n9 246, de 1985-DF.
No texto proposto aos itens II c IV do art. 92 d::~ Lei n~>
7.289, de 1984, pelo art. I 'i' do substitutivo, façam-se ãs
seguintes alterações:
Item II
Onde se diz·· ••• desde que conte no mínimo ... ",
digu-se " ... desde que conte mais de ... ".
ltl!m IV
( - Suprima~sc o termo " .•. Intermediário ..• "
~ _I r- ,<;>nde se diz ..... desde que conte no
mm1mo... ,
diga-se " ••• desde que conte mais de .... "
Justificação
A lei deve ser abr~1ngentc e antes de tudo sociaL
Ni'io poderá, em condições semelhantes, haver
privilégios. Se ficar condicionado para o Coronel PM
(último posto da hierarquia nas Polícias Militares) a
trLJnsferência ex officio, com ,P (seis) anos de
permanência no posto, nada mais lógico aplicar-se o
mesmo instituto para os demais Oficiais dos outros
quadros, com a mesma permanência 6 (seis) anos,
quando atingirem o posto máximo do seu quadro, desde"
que conte mais de 30 (trintu) anos de serviço.
Quanto a expressão " •.. desde que conte mais de.•• ",
substituindo, " ... desde que conte no mínimo .•• ", facilitará
ao administrãdor, levando-o a uma única interpretação.
Sala das Sess_ões, cm 30 de abril de 1986. - Alfredo

Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Em discussão
o substitutivo e as emendas. (Pausa.)
Não huvcndo quem peça a palavra, encerro a
diso:.:ussào.
Encerrada a discurssào, a matéria volta às Comissões
competentes para exame das emendas.
Estando a matéria em regime de urgência, as
Comissões proferirão imediatamente Os seus pareceres.
O SR. PRESIDENTf: (José Fragel!i) Vamos
suspender a sessão por 5 minutos para que sejam tiradas
cópias das emendas, a fim de que sejam as mesmas
distribuidas aos Srs. SCi1adores.
E:.tá suspensa a sessão.

(Suspensa às 18 horas e 52 minutos, a sessão é
reahata âs /9/rvras e 4 minutos.)
O SR. PRESIDENTE {José Frugelli)- Está reaberta
a sessão. solicito ao nobre Sr. Senador Odacir Soares o
parecer da Comissão de :Constituiçi:io e Justiça, sobre as
emendas.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Para emitir
parecer)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
As emendas que foram oferecidas ao substitutivO ao
Projeto de Lei do Senado n~' 246 referem-se, todas_ e_las, à
seção 1 da remuneração do capítulo l dos direitos do

tílulo 39 dos direitos e prerrogativas dos PoliciaisMiliturcs, du Policia Militar do Distrito Federal.
A Emenda Substitutiva n9 I, do Senador Alfredo
Campos, acrescenta ao art. ]9 do substitutivo, o art. 37,
parágrafos 19 e 2°. Diz o seguinte:
"0 Oficial é preparado ao longo da carreira, para
o exercício do Comando da Chefia e da Direçào das
Orgunizaçàes Policiais-Mifitúcs",
acrescentando os parágrafos 19 e 29 e suprimindo, em
conseqüência do art. 2'i' do substitutivo, as referências ao
art. 37 du Lei n'i' 7.289.
Na justificação, diz o autor o seguinte:
"A Emenda não altera o substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça Ao dar nova
rcdação a lodo o art, 37, reproduz a Emen-da o texto
do "caput" do ~4~ desse m<.--smo artigo (uma vez que
foram vetados os§§ ]9, 2'i', 39 e 59), na redução <!a lei
que se pretende alterar, e o ·* J>1, mandado
acrescentar pelo substitutivo."
A emenda é constitucional, jurídica e de boa técnica,
nada havendo a opor quanto à sua aprovação.
A emenda seguinte, apresentada ao mesmo
substitutivo, dispõe nos seus itens I e n o seguinte:

,-,I- Transponha-se para o art. J9 do
substitutivo o texto proposto ao art. 91 da Lei n9
7.289, de 1984.
11- Suprima-se do § 2"' _do referido art. 91 a
expressão: " ••. a qual será eretivada com a
remuneração integral do posto._."

Na justificação, diz o autor o seguinte:
"I. Ao art. em referência está sendo dada nova
redução integral, cabendo, assim ser o mesmo
lo!.!ulizado no texto do art. 19 do substitutivo e não
em seu urt. 29
II. A Emendu é apresentada em virtude do
disposto no* 4"' do art, 13 da_Constituição Federal,
uma vez que, na forma preconizada no* 29 do art.
91 (na redução dada pelo substitutivo), o Coronel
PM, do DF, pussaria à condição de inatividadecom
remuneração superior àquela que a lei concede ao
seu correspondente no Exército."
A emendu é constitucionul, jurídica e pretende
aprimorar o substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça sendo, portanto, fuvorável à sua
aprovação.
A Emenda n" 3 estabelece:

"Suprimam-se, do art. J9 do substitutivo, as
allcmçõcs propostas aos arts. 122 e 128 da Lei n9
7.289. de 1984.""
Diz a justificução que:
"O texto, proposto pelo substitutivo ao§ lo do
art. 122, inclui o acréscimo previsto no item I do
artigo (prestação de tempo de serviço púbtico
federul, estadual ou municipal), como válido pura
todos os efeitos na inativjdade (inclusive quanto à
pcrccpç.?io definitiva da gratificação de tempo de
serviço). Este princípio contraria o disposto no art.
137 do Estatuto dos Militares e, _aind_a,. o
e5tubdel.!ido no art. 24 do Decreto-lei nç 667, de
1969, que reorganiza as Polícias Militares.
O texto proposto pelo substitutivo ao art. 128 da
Lei n9 7.289, de" 1984, concede, ao CoiUaildO -da
Corporução, um prazo de seis meses, ap&-s a
caracterização de uma das situações previstas no
Estatuto de passagem para a reserva, para a
publicação do ato correspondente. Assim, somente
após a publicação, poderia o ~policial-militar
inutivar-se. Esse prazo contraria direito, previsto em
lei, que confere ao policial-militar a faculdade de, a
pedido, passar para a inatividade assim que alcance,
mais de 30 (trinta) anos de serviço."
A Emenda é Constitucicin~l. JurÚiicae de boa técnica.
Por isso, somos favoráveis à sua aprovação_
A Emenda seguinte propõe alteração ao item III do
art. 50 da mesma lei, constante do ait. 29 do substitutivo,
onde se diz: "a remuneração integral do posto ou
graduação ... ," diga~se: ' a remuneração calculada com
base no soldo integral do posto ou graduação ... "
4
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A alteração proposta visa restabelecer o texto
originário da mensagem que já havia sido
compatibilizada com o previsto na Lei n9 6.880, de9
de dezembro de 1980, além de não permitir
interpretação diferente daquela ora concedida aos
demais militares_
Somos pela sua aprovação pelas mesmas razões jã
cxpostus nu apreciação das emendas anteriores.
Outra emenda diz o seguinte:
"No texto do art. 61 da Lei n>1 7.289, de 1984,
constante do art. I I' do substitutivo, façam~se as
seguintes alterações:
I - suprima-se do enunciado do caput a
expressão:
"---anual e ... ";
I I - na alínea b do item I, onde se diz: ",.. 1/4
(um quarto) .. , "diga-se" ... l/6 (um sexto) ... "
III - Dê-se ao item II a seguinte redação:
~·ri- Tenente Corond PM
a) qu;.mdo, nos Quadros, houver de 3 (três) a 5
(cinco) oficiais, 1 (um) de dois em dois anos;
b) quLJndo, nos Quadros, houver 6 (seis) ou mais
oficia.is, ,t,/8 (um oitavo) dos re..-.pectivos Quadros
por ano
IV- suprima-se do enunciado do .§ 59 a
expressão:
•• ... anualmente, ... ''
Justificação
I - A expressão

''anual e" é perfeitamente
dispensável, conforme pode-se verificar na periodicidade
já estabelecida nas alíneas I, II e III do art. 6t.
II - A alteração do percentual de fixação de vagas, de
1/4 para 1/6 visa compatibilizar o texto atuul com o
exitentc no inciso II do art. -92 da Lei n9 7.280, de 18 de
dezembro de 1984_
III- As alterações dos percentuais no posto de
Tenente-Coronel visam permitir uma melhor
administração do f1uxo da carreira, neste posto, de
forma a garantir a renovação adequada e o acesso dos
mais jovens aos postos mais elevados.
IV- Uma vez suprimida a expressão do caput,
conseqUentemente deverá ser suprimida também do§ 59
A emenda seguinte propõe alteração aos itens II e IV
Jo art. 92 da mc.-;ma lei. pelo art. 19 do substitutivo,
fazendo-se as seguintes alterações:
"Item II
Onde se diz " ... desde que conte no mínimo ... ",
diga-se" ... desde que conte mais de.•• ".
Item IV
1- Suprima-se o termo" ... Intermediário... "
I I - Onde se diz ".. desde que conte no
mínimo... ",
diga-se" .. desde que conte mais de ... ".
Justificação
A lei deve ser abrungente e antes de tudo social.
Não poderá, em condições semelhantes, haver
privilégios. Se ficar condicionado para ó Coronel
PM (último posto da hierarquia nas Polícias
Militares) a transferência ex officio, com 6 (seis)
at10S de permanência riõ posto, nada mais lógico
aplicar-se o mesmo instituto para os demais Oficiais
dos outros quadros, com a mesma permanência 6
(seis) anos. quando atingirem o posto máximO·ao
seu quadro, desde que conte mais de 30 (trinta) aÍ'iOs
de serviço.
Quanto a expressão
desde que conte mais
de ... ", substituindo •· ... desde que conte no
mínimo ...-", facilitará ao administrador, levandoMo a
uma única interpretação.
4
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A emenda, conforme expõe adequadamente o autor,
pretende evitar que a lei_ contenha privilégios e
detentores de determinados postos ou graduações na
corporação. Por isso, somos pela sua aprovação, por ser
constituci_onal e jur[dica e de boa técnica legislativa,
As emendas ora relatadas procuram compatibilizar o
texto com a proposta original do Senhor Presidente da
República. Por essa razão, somos favoráveis à sua
aprovação.
-
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-do Distrito Federal, !9 pronunciamento: favorável
O SR. PRESIDENTE (Josê FrageUi) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário !\:faia, para proferir ~ _ _ -~~Q___§l,!bstittitivo da Comissão de Constituição eJus_tiça; 29
pronunciamento;
parecer da Comissão do Distríto Federal sobre as
emendas.
-de Redaçào, oferecendo a redação do vencido.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Com data de 29 de agosto de 1985, foi encaminhado
ao Senado Federal um projeto de lei que:
..Altera a Lei n9 7.289, de 18 de dezembro de
1984, que dispõe sobre o Estatuto dos PoliciaisMilitares, da Polícia Militar do Distrito Federal, e
dá outras providências. tt
Esse projeto de lei foíê·n-C"iiilirõhado a esta Casa, com
exposiç1lo de motivos do Sr. Governador do Distrito
Federal.
A Comissão de Constituição e Justiça apreciou as
emendas, e considerou-as todas jurídicas e
constitucionalmente válidas ~ de boa técnica legislativa.
Nós apreciamos todas as emendas e, do ponto de vista
da Comissão do Distrito Fe3eral, essas emendas foram
apresentadas ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei do Senado n~'
246, de 1985.
Apreciando todas as emenct'às, achamos que elas estão
compatíveis com o projeto do substitutivo e visam
melhorar a redução dos Estatutos dos PoUciaisMilitares, trazendo certamente benefícios C clareia--aO texto da proposição.
Portanto, somos favoráveiS
-tOdas :iS emendas
apresentadas. E este o parecer da Comissão do Distrito
Federal.

a-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres
são favoráveis às emendas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
votação do substitutivo que tein preferência regimental.
Em votação a matéria.
Os Srs. Senadores que aprovancã matéria queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

O Sr. Fábio Lucena-Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Vai-se
proceder à verificação de q-uorum solicitada pelo nobre
Senador Fâbio Lucena.
Vou suspender a sessão por 10 minutos, antes
acionando as campainhus, a fim de que os Srs. SenadoieS
compareçam ao plenãrio.

{Suspensa a sessão as 19 horas e 15 minutos e
reaberta às !9 !toras e 20 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) --Está reaberta

a sessão.
Sendo evidente a falta de número cm plenário, o
Presidente deixa de proceder à verificação solicitada.

O SR. PRESIDENTE (José Frugelli) - O
Requerimento n~ 84, de 1986 fica prejudicado por _f!}ltu
de núrriero.
Nada mais havendo a tiatir vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de sexta-feira,
dia 2-5-86, a seguinte

ORDEM DO DIA
SUBSTiTUTiVO AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N• 146, DE 1985- DF
(Em Regime de Urgência- Art. 371, B, E 188, HI,
Do Regimento Interno)

Votação, em turno suplementar, do Projeto de Lei do
Senado n'~ 246, de 1985-DF, que allera a Lei n'~7.289, de
18 de dezembro de 1984, que dispõe sobre o estatuto dos
policiai~-militares da polídá-tnilitar do Distrito Federal,
e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~>s 114, I 15 e336, de 1986, c o ruis,
da~ Comissões:
-de Constituição e Justiça, J<:> pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidadc, nos termos de
substitutivo que oferece; 21' pronunciamento:- favorável
à~ emendas de plenário;

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 67, de
I 986, de autoria do Senador Helvídio Nunes, solicltando ~
tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado
n~>s 175, de 1984, e 6, de 1986, de autoria,
respectivamente, dos Senadores Carlos Chiarelli e
Nelson Carneiro, e o Projeto de Lei da Câmara n~> 131,
de 1984 (n~> 459/79, na casa de origem), que alteram
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
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-de Legislação Social, favorável ao projeto e às
emendas da Comissão de Constituição e Justiça.

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~> 250, de 1983, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho, para o fim de garantir imunidade aos
dirigentes sindicais, tendo
PARECERES, sob n's 418 e 419, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucion~Jiidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favoráveL

3

lO

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 76, de
1986, de autoria do Senador Alberto Silva, solicitando
tenham tramitação cOnjunta os Projetas de Lei da
Câmai"a n~'s 204, de 1983 (n<.> 4.969/81, na casa de
origem), 233, de 1983, (n~' 318/75, na casa de origem),
252, de 1984 (n<.> 3.031/84, na casa de origem) e 132, de
I 985 (n<:> 3.1 57/80, na casa de origem), e o Projeto de Lei
-do Senado n"' 81, de 1983, de autoria do Senador Itamar
Franco, que dispõe sobre aquisição de casa própria.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 283,_ de 1983, de uutoria do Senador Nelson
Carneiro, que altera dispositivo da Lei n~ 6.592, de 17 de
novembro de 1978, para o fim de permitir a acumulação
da pensão especial nela prevista com pensão
previdcnciária, tendo
PARECERES, sob n' 100 a 102, de 1985, das
ComissõeS:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que
apres-enta de n9 t -CCJ:
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis ao
projeto e à emenda da Comissão de Constituição e
Justiça.

4
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da
--Câmara nl' 92, de 1981 (n9 3.820/80, na casa de origem),
que acrescenta p<lrágrafo ao art. 659 da Lei n~' 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 381, de 1983, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça.

5
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 74, de !982 {n9 4.196/80, na casa de origem),
que modifica a redução do art. 20 da Lei nl' 5.869, de II
de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÃVEL, :;.ob n<:> 870, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça.

6
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~> 289, de 1979, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que dispõe sobre o Instituto de
r.etru~..:t!SS-ào c_ dá outras providências, tendo
- PARECE:"RES; sob n<:> 1._020 e 1.021, de 1983, dâs
Cor11Tssões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com emendas que apresenta de n~' I a 4CCJ, e voto em separado do Senador Nelson Carneiro;
-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da
-Comissão de Constituição e Justiça.

7
- Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 64, de 1980, de autoria do Senador Humberto
Lucena, q uc altera a redaçào do ~ J9 do art. 99 da Lei n9
5.889, de 8 de junho de 1973, que dispõe sobre a entrega
da moradia pelo trabalhador em decorn!ncia do
d6.fazimento do contrato de trabalho, tendo
PARECERES, sob n~' 481 a 484, de 1985, das
Comissões:
-de ConstituiÇão c Justiça, jQ pronunciamento: pda
constitucionalidade e juridicidade; 21' pronunciamento:
pela constitw.::iunalídade e juridicidade do substitutivo
da Comissão de Legislação Social;
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
sub~titutivo que oferece; e
-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão
de Legislação Social.

8
DiscussUo,- em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 238, de 1981, de uutoria do Senador
Humberto Lucenu, que introduz alteração na
Consolidação das Leis do TrabL~,Iho, tendo
PARECERES, sob n9s 593 _e 594, de 1984, das
C o rn issõcs:
-de Constituição e Justiça, pda constitucionalidade,
jurídidd<tdc, e, quanto ao mérit9, favorável com
emendas que apresenta, de n9s I e 2-CCJ; e

II
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 49, de !9!-l4, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
manuntençUo de conta corrente cm nome das pessoas
que percebem salário ou provento através de
estabelecimento bancário oficial, e d<Í outras
pi'o,,idências,"- tendo
PARECERES, sob n~'s 806 c 807, de 1985, das
Comisslx::s:
- de Constitui~ão e Justi~a. pela constitucionalidade e
juridicidadc-: t.:
-de Finanças, favorável.

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

Está

(Lel'(mta-se a -sessão à.f 19 hora.f e 2 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID
SAMPAIO NA SESSÃO DE 18-4-86 E QUE,
ENTREGUE À REI'JSÀO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho hoje à tribuna do Senado para regozijar-me
com a aceitação pelo Governo da proposição
consubst<tnciada pela dedaraçào dos países membros da
ALADI, no encontro realizado em Brasília na Comissão
de Relações Exteriores Jo Senado, conforme entrevista
do Dirctor da Ãrca Externa do Banco Central do Brasil,
Dr. Carlos Eduardo de Freitas, na Folha de S. Paulo.
Srs. Senadores, em setembro de 1985, como Presidente
du Comissão de Relações Exteriores do Senado,
convoquei os países membros da ALA DI, os países da
América Latina membros da ALA DI, para se reunirem
no Brasil com o objetivo de discutirmos a aceleração do
processo de integração da América Latina. Analisando
este processo, observa-se, por exemplo, que a ALA LC,
com vinte e cinco anos de fun_dação e a ALA DI com
cinco, uma substituindo a outra e ambas fundadas para
processar a integração dos países da América, não
alcançaram o resultado previsto nessa integração. Ao
_contrú.~io, m?lgrado o _esforço e a eficiência da
organização, as trocas entre esses países decresceram em
lugar de crescer. Pr_ocurei analisar as causas que
determinavam tal distorção. Uma delas, a príncipal,
talvez, ê a. causa monetária. Os países da América
Lltina, principalmente nessas últimas décadas em que
de_!ibcraram integrar-se, eram e são qcvedores de grandes
somas, e todos elt;.S com suas moedas atreladas ao dólar
.sofriam e sofrem o r.;hoque provocado pela vari;1ção do
valor dessa moeda e das suas próprias moedas em
rcJ;.v.;ãu ao dólar, em prejuízo das transações comerciais
dt.:nir_o do continente.
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Desse modo, quando, por exemplo, o Brasil,
desejando exportar para o Primeiro Mundo, café, soja
ou açúcar, varia ou variava o valor da sua moeda,
desvalorizando-a, em face da queda dos preços desses
produtos no mercado internacional, o choque monetário
provocado desequilibrava todas as relações de troca com
os demais países latino-americanos. Buscando variar o
preço do açúcar, através da variação unilateral dos
preços da sua moeda em relação ao dólar, o Brasil
desequilibrava o preço do trigo, o preço da batata, etc.,
enfim, de todas as trocas que fazia com os demais países
da América Latina. E como esses fatos ocorriam e
ocorrem cm relação ao dólar, com todos os países da
América, cm cada um, tendo cm vista o produto que
desejava ou deseja exportar, esses choques
desorganizavam o comércio entre todos.
Todos nós, brasileiros, fomos e somos testemunhas
das variações do preço dos produtos nos países vizinhos
da América do Sul. Nós assistimos a chegada de levas de
argentinos, com pacotes nas mãos, cm São Paulo e no
Rio de Janeiro. Etes vinham comprar, no Brasil,
televisão, roupas, sapatos, tudo o que existia no Brasil,
porque naquela hora os preços no Brasil eram mais
baixos. Da mesma maneira, em outras êpocas, assistimos
aos brasileiros viajarem para a Argentina em busca da
pechinch:J, de comp:Jrarem coisas b:::~ratas na Argentina.
porque os preços tá haviam caído em função da variação
da moeda argentina em relação ao dólar.
Sujeitos a esses choques monetários, os países da
América Latina não podem normalmente comercializar
entre si, porque os desequilíbrios monetários levam,
inclusive, à desarticulação entre os negóCios já feitos. É
mister, então,_ buscarMse uma solução. Não é perseguir-se
uma fórmula esotérica-- mas estudar como manter
equilibrudos os preços relativos das mercudorias. Se
existisse uma moeda para presidir as trocas entre os
países da América Latina, principalmente entre os paíse~
membros da ALADI, se essa moeda tivess_e o s_eu valor
fixo e intrínseco, um valor real em fuce de um lastroouro, os preços dos diferentes produtos americanos
poderiam ser constantes se as trocas fossem feitaS através
dessa moeda. As variações do preço do dólar,
dtxorrentes das desvalorizações das moedãs latinoamericanas realizadas pelos diferentes países, para
assegurar o fluxo _das exportações necessário ao
pagamento de suas dfvidus, ou aqUelas feitas pelo país
onde o dólar é_ impresso, atendendo aos seus interesses,
deixariam de interferir no comércio dos paíse.-. da
América Latina.
Ocorreu-me, então, sugerir em setembro de 1985, uma
reunião entre_ os países membros_ da ALADI para, aqui,
discutirem a criação de uma nova moeda com lastroouro e a criação de uma câmara de compensação, onde
os acertos comerciais fossem executados cm função das
diferenças de compra e venda dos diferentes países uns
aos outros.
Fui a Monlevii:féu particiPar da --Reun-ião da
Assembléia Extraordinária----ao Parlamento -LatinoAmcricruio, onde procurei ta-mbé":J analisar o problema
da integração latino-americana. Se sob o aspecto de
incremento do comércio fazía:..se necessária a criação de
uma moeda c a criação de uma câmara de compensação,
outros motivos nos leva_riam a processar essa int_Cgração.
O mundo de hoje, Sr-. Presidente e Srs. Senadores, é
bem diferente do mundo de antes da Guerra. O
progresso tecnológico, conquistado às custas de
pesquisas contínuas e de investimentos enormes -para
promover essas pesquisas, fizeram com quê o mundO
progredisse, nestes últimos 30 anos,- mais do que
progredira nos milénios que decorreram até o ano de
1945. O processo de comercialização mudou, -Os paiSe5
superdesenvolvidos, para conquistar O merCã.do dos
países em desenvolVimento e daqueles do Terceiro
Mundo, quando tiveram os seus mercados internos
saturados, e não puderam assim continuar a expandir as
Suas instalações industriais, procuraram através de
empresas trans e multinacionais conquistar os demais
mercados do mundo. Elas se espalharam e ocuparam
espaços, e, dentro do processo de crescimento e
desenvolvimento tecnológico, são e foram·- esSas
empresas ligadas aos P:iises ricos Cjue passaram a se
responsabilizar pela pesquisa científica, pela renOvaÇão
tecnológica. Elas assim gravitam em torno dos gOvernos
ou em torno. das grandes potêncías; delas recebem
subsídios, fazem acordos, cOnquistam facilidades de
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mercado e de programas de pesquisa, obtêm a
intcrferéncla e a manlpulacão dos preços dos diferentes
produtos e conduzem o comércio no mundo.
Essas empresas, organizadas em cartéis ou
oligopólios, giram em torno das grandes potências, em
torno dos países que representam pelo seu mercado e
pch! sua expressão económica, uma força capaz de que
com elas trocar interesses, _beneficiando-se - eles, os
paísc..~·- ao mesmo tempo em que beneficiam a elas, as
empresas.
Foi entendendo isso que a Europa criou o Mercado
Comum Europeu; aqueles paises que, talvez, não
pudessem manter suas decisões no terreno económico e,
talvez, nem mesmo as suas próprias soberanias no
terreno político, viram-se obrigados a entenderMse,
malgrado a diferença de línguas e de culturas, malgrado,
talvez, as diferenças históricas, separadas, por milhares
de vidas e rios de sangue, como é o exemplo da
A km unha e Fmnça. Mas esses países entenderam-se e
fundaram o Mercado Comum Europeu, estenderam
esses entendimentos no terreno económico até a
Escandinávia, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca, e hoje
constituem um hloco económico poderosíssimo. Um
bloco económico em torno do qual passaram também a
gravitar as grandes empresas multinacionais, que_
conjuntamente com seus governos e com suas
universidades passaram a conduzir as pesquisas
cientílicas e a inovação tecnológica.
Aos p::tíses pequenos, aos países que não dispõem de
recursos nem constituem um grande mercado, esse
·entendimento ê impossível. E eles, não acompanhando o
desenvolvimento tecnológico, que hoje preside o
desenvolvimento da humanidade, fatalmente ficarão à
margem, ser1io países de segunda categoria, que não
sairão do círculo que hoje límíta os países
subdesenvolvidos c os países do Terceiro Mundo.
O Sr. Milton Cabral -

Permite V.

O SR. CID SAMPAIO Senador.

Ex~

um aparte?

Com prazer, nobre

O Sr. Milton Cabral- Ilustre Senador Cid Sampaio,
V. Ex~. nesta tarde, fâz um discurso muito importante.
Lembro-me de que no ano passado, quando, em
Montevidéu, no Uruguai, ouvi o seu pronunciamento
sobre essa tese de uma moeda comum para a América
Latina, naquela ocasião parecia uma idéia utópica
lanç::tda por um parlamentar brasileiro, sem nenhum
embasamento técnico, ou que parecesse algo
realisticamente elaborado, de acordo com as
dificuldades conhecidas do comércio intfaregiOJlat da
América Latina. O fracasso da ALALC e a estagnação
da ALADI, que é uma realidade, teria solução através da
mcdid?- prCCOf!iZada por V. Ex• E passados alguns meses,
hoje s1io as- autoridades monetárias do -Brasil,_ entre
outros países, que estão já corisideTando seriamente a
constituição dessa moeda comum para a América
Latina. Então, V. Ex' foi realmente o pioneiro, V. Ex•
teve uma visão desse problema e apontou uma solução,
talvez a solução única que permitisse estimular o
comêrcio entre os pafses porque, evidentemente, as
disparidades de desenvolvimento dentro da América
Latina são muito grandes, são imensas, sobretudo a
maioria dos pa(.ses também corroídos pela inflação. Se
tivéssemos em todos os países inflação a níveis como
ci)egou a Argentina e, agora, o Brasil a solução do
problema seria realmente muito mais facilítadas; mesmo
as-sim, Cóm i"ftflações baixas, a Europa entendeu que a
sua sobrevivência estava exatamente na organização de
uma comunidade económica, que começou com a
criação da Comunidade do Aço e daí a idéia foi
prosperando e alargando. Começou com seis países, hoje
são doze, a Comunidade Económica, recentemente
acrescida de Portugal e Espanha. Hoje, temos o
Parlamento Europeu, o Conselho da Europa, a
Assembléia da Europa. A Assembléia da Europa,
compt'cendcndo os países da Eurpoa Ocidental e o
Parlamento Europeu, envolve somente os paísesmembros da Comunidade Económica Européia. Mas se
não fora essa integração ecoriômica, proVavelmente a
Europa não teria chegado onde _está; teria tido
problemas sociais, convulsões internas violentas:- A
fritegrãção deu co.ndiçàes para que a Europa Ocidental
se transformasse num pólo de desenvolvimento que
rivaliza com os Estados Unidos, União Soviétic~ .e os
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países do COMECON, do Leste Europeu. Existem
quatro poderosos gn:~os no Hemisfério Norte, que são
o_ Japão, os Estados Unidos, o Canadá, a Comunidade
Económica Européia e a União Soviética. No
Hemisfério Sul, o.nde estamos todos, a maioria dos
países do Terceiro Mundo, há essa desordem, essa
desintegração; e V. Ex~. quando lançou em Montevidéu
as bases da moeda comum, V, Ex~ também lançou,
estabeleceu condições para possibilitar a integração
económica da América Latina e permitir que nesta
região se constitua, pelo menos, um quinto bloco capaz
de rcvalizar, de disputar o mercado, comércio mundial
com os quatro grandes blocos do Hemisfério Norte. Esta
a observação que queria introduzir no discurso brilhante
de V. Ex'
O SR. CID SAMPAIO - Senador Milton Cabral,
agradeço o testemunho de V. Ex• e, mais do que isto, as
observações que_ V. Ex• faz, como membro representante
do Senado, no Parlamento Latino-Americano. A luta de
V. Ex~ é a mesma. Espero que possamos realizar essa
integração, sem o que a América Latina não sairá da
condiçUo de Terceiro Mundo. Dispenso-me, no entanto,
de uma análise maior, após o aparte de V, Ex•, do
pronunciamento, em Montevidéu, onde sugeri a criação
dessa moeda e da câmara de compensação.
Po~teriormente, aqui no Brasil, nos dias 3 e 4 de abril,
reunimo-nos na Comissão de Relações Exteriores do
Senado, com representantes de países da América Latina
que fazem parte da ALADI, e por unanimidade dos
presentes ficou deliberado que deve ser instituída uma
moeda regional, com poder liberatório limitado ao
pagamento das transaçàes comerciais realizadas entre os
países \atino-americanos, bem como uma câmara de
compensação destinada a promover o ajuste semestral
das contas do comércio exterior regional.
O entusiasmo pbr essa proposição foi tal que o
representante da Colômbia sugeriu, como ajuda para o
processo de integração, que as comunidades latinoamericanas toma!isem consciência da necessidade de
integrarem-~e, que fizesse parte dos currículos escolares
dos países da América Latina a divulgação da
necessidade, das vantagens da aplicação ou da
integração do continente latino-americano.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V,

O SR. CID SAMPAIO -

Ex~

um aparte?

Com muita honra.

O Sr. Jorge Kalume - Ilustre Senador Cid Sampaio,
sei perfeitamente que o nobre colega Milton Cabral definiu com sabedoria o seu magnífico projeto. Com esteprojeto, se acolhido pelo Brasil e demais países da América Latina, t~emos dado um largo passo, grandioso,
em prol do desenvolvimento geral, à semelhança do que
foi feito na Europa, através do Mercado Comum Europeu. Vi o esforço- de V. Ex• quando da reunião dos
membros das Comissões de Relações Exteriores da América Latina, oportunidade em que V. Ex•, mais uma
vez, esposou esse seu pensa-mento de uma espécie de mercado comum latino-americano. Quero, neste momento,
cumprímentã-lo mais uma vez, louvar sua idéia e
estimulã-lo a continuar nessa luta gloriosa em prol desses países ainda em desenvolvimento. Felicidades!
O SR. CID SAMPAIO - Muito agradecido, ilustre
Senador Jorge.Kalume, pela sua intervenção que vem, finalmente, somar-se e dar substância ao meu pronunciamento. Agradeço a V. Ex•
Sr. Presidente e Srs. Senadores, disse de início que
regozijava-me porque, quando jã incurso, jâ tendo apresentado neste Senado da República um projeto de lei autorizando o Presidente da República à criação de uma
nova moeda e à instituição do Fundo de Compensação,
vejo na Folha de S. Paulo do dia 16 de abril, portanto,
praticamente dez dias após a apresentação do meu projeto neste Congresso·, a declaração do ilustre Diretor da
Área Externa do Banco Central do Brasil dizendo que:
"O Banco Central do Brasil deverá convocar, até
o final de abril, alguns economistas da Comissão
Assessora de Assuntos Monetários da Associação
Latino-Americana de Integração (ALADI) para
discutir a introdução de uma unidade de pagamento
regional (a Unidade Monetária Latino-Americana
- UMLA) e a criação de um Fundo de Cooperação
Financeira, que serviria de instrumento para a cap·
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taçào de recursos extra-regionais. Esta~ propostas
foram apresentadas pelo díretor da Área Externa do
Banco Central do Brasil, Carlos Eduardo de Freitas, 42, durante a 22• Reunião de Governadores de
Bancos Centrais do Continente Americano, realizada na segunda semana de fevereiro passado, em
Buenos Aires, capital da Argentina."

Portanto, Sr. Presidente, pcirece que o Governo brasileiro, como os demais representantes dos parlamentos
idéia
latino-americanos, passou a adotar, a -aceitar
como boa. Tenho a certeza de que, se for posta em prática no Brasil, se os países da América se entenderem e formarem um grupo, poderemos compensar, como bem salientou o Senador Milton Cabral, os grandes blocos da
Europa e do Japão, que, dentro em breve, fará na Ásia
com a China e Coréia, um bloco continental, o qual já existe na prática. Não exiSte "funcionamento, não tem nome, não está ainda batizado, como disse o Senador Milton Cabral. Os países da Escandinávia, como a Suécia, aNoruega e a Dinamarca, se hoje não fazem parte do
Mercado Comum Europe~,_é_ porque estdmplica uma unidade poHtica. e eles são neutros, fizeram um acordo no
sentido econôrnico e gozam dos mesmos favores, das
mesmas regalias, das mesmas vaJ1tagens e têm as mesmas
obrigações, que os outros países que cOnstituem o Mercado Comum Europeu. Então, cada País da América Latina, um Uruguai, os próprios países fisicamente maiores
como a Argentina e o Brasil, terão que se defrontar isoladamente com os inti:resses_dos Estados Unidos e doCanadá, com o colosso do Norte, com a economia do Ja:
pão através de um grupo existente na Ásia. Evidentemente, que continuarmos a viver à mercê dos seus interesses, que não só manipulam os preços e manipulam os
rr.ercados como através da manipulação da própria moe:.
da, podem provocar choques que inviabilizam o comércio latíno-americano. Ê coni satisfação, pois, que me regozijo, pelo Governo brasileiro, pelo ilustre Direfõi' da
Área Externa do Banco Central do Brasil, resolverem
que o Brasil quer uma moeda para o comércio na América Latina, e que vai começar a diligenciar para que esse
projeto se transforme em realidade.

a

Sr. Presidente, ao manifestar minha alegria pelo posicionamento do Governo, também quero registrar e fazer
um acréscimo. Nos fins de 1984 3 depois, em janeiro de
1985, procurei o Governo Federal, não só através do SenhOr Presidente da República eleito naquela época, Dr.
Tancredo Neves, como procurei também, posteriormente, o Presidente em exer.cício, depois que Deus levou
Tancredo Neves, o Presidente: .José Sarney,levando uma
sugestão para que se dess_e uma solução drástica ao
problema ftnanceiro brasileiro. Na_época conversei com
o Ministro Say<.ld, conversei com o então Ministro Dornelles. Depois, índo várias vezes ao Presidente José Sarney, procurei, por sua recomendação, o seu assessor econômíco João Paulo Rosemberg, e propus uma solução
drástia~., uma solução de choque para o tratamento da
crise brasileira. Mas, Sr. Presidente,_se essa solução foi a~
ceita. o foi parcialmente. Com relação ao que foi feito,
ao que o Goven10 fez, adotando as medidas que eu então
propunha, já nos idos de 1984, em discurso feito neste
Senado, onde declarava que o ftm da correção monetária
seria a interrupQão dessa desordem em cadeia que vinha
gerando simultaneamente a inflação não monetâria e a
depressão.
Naquela época, dizia aos Srs. Congressistas:
"A ameaça que paira, hoje, sobre o Brasil não
nos permite aguardar por ninguém; nem os acontecimentos, que se precipitam a cada hora, esperarão
por nós."
Eu sentia que era imperioso conter a inflação, em
mais tarde, no curso dos estudos que então procedia, discutindo com os homens do Executivo na época, sugeria
essas medidas que na realidade foram postas em prática.
Sugeri a desindcxação, o congelamento de todos os
preços, de todos os acordos coletivos, dos salários, o
congelamento geral, o tcbelamento dos juros, e sugeria
mais algumas medidas de natureza social. Previa, naquela época, Sr. Presidente, que nós lriamos assistir, na hora
em que essas medidas foss.em tomadas, a canalização de
recursos para as Bolsas, dentro de_ um processo meramente especulativo, repetindo.o que a®nteciaentãci com

os titulas do Governo. Sugeria, inclusive, que se taxasse
as operações de_Bolsa. O Governo não o fez. Mas, agora,

quando realmente a especulação se desencadeia, quando
os trilhões de cruzeiros que giravam no over night e no
õpcn passaram ao verdadeiro jogo de especulação na
Bolsa de Valores, o governo passa a intervir nela. Do
mesmo modo, não foram tabelados os juros. Os estudos
que precederam as conclusões que então fazia e que discuti nesta Casa, pro~urava analisar a influência no preço
das coisas, do valor dos juros e dos tributos, mostrando
que os tributos, na forma em que eram adotadOs, e os juros, no nível em que estavam, agiam com efeito multiplicador desesperado. Agiam de tal forma, que para uma
variação de mil cruzeiros no preço de uma mercad9ria,
do preço de um produto posto armazém-fábrica, QS tributos e os juros vigentes de 18% ao mês, iam refletir-se
no preÇo-lmal eleVando-o 18 Vezes. Para ressarcir o aumento de um mil cruzeiros no preço de uma mercado_ria,
a fábrica preciSava vendê-la por 18 mil cruzeiros. Parece
incrrvel! Procurei demonstrar isso através de gráficos, levei esses gráficos aos homens resporisáveis -peJo Gover-

no.
E sugeria tam!Xm, além do tabelamento dos juros, o
que ainda não foi feito e o Governo precisa fazer, seriam
necessárias também medidas de natureza econômicosociolis. Era de prever que na hora em que os recursos,
que- chevagam a _700 trilhões de cruzeiros, depositados
diariamente no oler night parassem de render o que
rendiam, uqt~ele absurdo que canalizava para uns poucos
quase tOda receita do País, -na hora que aquilo parasse,
forçosamente esse dinheiro iria tomar outros caminhos.
Ele poderia ir para o dólar, poderia ir para á Bolsa,
potlt;iria -ii para o ouro. Talvez fosse provocar uma
---~lorizaçào muito grande dos imóveis, dos terrenos, das
casa~ e aumento dos aluguéis. Sugeria, então, que o
- Governo, através do tabelamento dos juros, removesse
uma parcela dus vantagens que as empresas tirariam
dt.-sse tabelamento pan1 investimentO'S prioritários. Isto
porque, se as ta.xas de juros baixassem de 60% reais,
como prevaleciam para 20% reais, como propunha, essa
queda_de três vezes no valor dos juros iria refletir-se nos
custos da mercadoria, reduzindo-o_s e provocando uma
diminuição de 24% nos preços fínaís. Se o Governo nessa
hora Jicasse cqm 12% e deixasse os_ 12% embutidos nos
pr~ços para o re.ajus!e das próprias empresas, esses 12%
dariam hoje b.::m mais de 200 trilhões de cruzeiros ou 200
bilhões de cruzados. Sugeria na época, que esses recursos
fo~scm aplic:tdos em investimentos prioritariamente
deiil)idos pelo Governo, inclusive no setor agrícola. E o
Governo, com ess_es recursos, investindo e associando-se
aos jnvestidores que o_ quisessem fazer, iria resolver o
_problcmu da agricultura, iria resolver o problema da
nossa. dependência de vários produtos que ainda
importamos e dos qu.ais necessitamos e carecemos para a
nossa própria sobrevivência. Então o Brasil, num surto
de desenvolvimento, tambt!m atenderia aos grandes
_problemas sociais.

a

Sr. Prc~idcnte, de acordo com a minha sugestão, esses
recursos aplicados pelo Governo não iriam somar-se aos
recursos que jâ cst::io na mão dos atuais detentores de
c:.J.pitul, associando-se a eles no capital das empresas.
Es~..:s recursos que o Governo receberia, além da atual
.arrecadação orçamentária, deveriam ser investidos num
·fundo que pertence a toda comunidade que trabulha no
Brasil, St.!ndo ct:editad_o em parh.:s iguais no PIS de todos
- -·------aqueles que participam na forrrtação do PIB nacional.
Nós incorporaríamos ao processo de crescimento todo o
povo brusilciro. Todos os trabalhlldores seriam
aeioníslas das empresas e como acionistas das empresas,
eles se interessariam pelo seu êxito e participariam do
resultado do crescimento brasileiro. Não era um mero
e.~!Orço de imaginaçào ou de sonho.
,
Sr.-Presidente, no ano de 191 9, a Suécia e a Noruega
crum países pobres da Europa, talvez dos mais pobres.
Foi nessa época que houve a mudança de governo
naqueles países, e 0 que eles fizeram ~~ foi justamente
isso: eles, através de fundos, passaram a incorporar a
força do trabalho ao çupita! das empresas. Aconteceu 0
que hoje aconte.::t.! em toda a Europa na Áustria,
Alemanha e também nos Estados Unidos. E, à medida
que a com unidade incorporou-se como participante na
esteira produtiva, passou a consumir mais, a estimular o
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próprio cresciinento, e a Suécia como a Europa e os
Estados Unidos, transformou-se hoje em um país que
tem cerca de 14 ou 15 mil dólares de renda per capita,
onde todo mundo vive bem, tem educação, leva vida
uma que é digna da pessoa humana.
Portanto, a proposição· contida nessas medidas, o
Governo a adotou no terreno financeiro e - adotou
uma por uma, porque não tem uma medida do pacote
que não estt!ji:l relacionada'nas medidas que, então, eu
aconsdhava que fossem adotadas no Brasil - não as
adotou no campo social.

i:: essa a razão que hoje volto a referir-me, ao projeto
que apresentei ao Senado, e que tramita nesta Casa. Nele
sugeria que os débitos fiscais de todas as empresa~ brasi~
!eiras fossem anistiados, Esses débitos fiscais nasceram
num período de desordem financeira provocada pelo
Goverrio, quando a correçào monetãira os multiplicava.
Quantas fábricas_ fecharam no Brasil, Srs. Senadores?
Quantas fábricas deixaram de trabalhar? E quantas des-sas empresas, no curso dessas dificuldades, foram leva~
das a deixar de pagar o fisco, porque não tinham outra
alternativa. Enquanto sobreviviam, elas não poderiam
deixar de pagar os operários, porque fechariam na semana seguinte, não poderia deixar de pagar os operários,
por_que fechariam na semana seguinte, não-poderiam
deixar de pagar os seus fornecedores, porque elas também sem matérias-primas e sem inswnos básicos, encerrariam as suas atividades, para elas só existia esse caminho, quando seus caixas não permitiam que pudessem
cobrir as suas despesas- e não podiam cobrir, porque
as despesas fmanceiras chegavam a representar 80% e até
90% dos custos de produção ~ a outra alternativa seria
o fechamento. Das que não chegaram a fechar, o seu endividamento foi elevado exponencialmente pela multa de
50%. pela correção e Õs juros. CorreçãO monetária, mult_as e juros que incidiam uns sobre os outros e elevavam
os valores numa v_ertigem extraordinária. Se a anistia
que proponho não ocorrer então, cerca das trezentas e
tantas mil empresas, que hoje são inadimplentes com o
fisco federal, não terão condições de sobrevivência.
Impõe-se que seja tomada uma medida de emergência.
Sugeri que esses débitos fossem perdoados, não para se
somarem os resultados desse perdão ao capital dos que
já são donos da einpresa e que, portanto, têm um patrimôniQ. Sugeri que esses recursos perdoados, passando
do ativo exigível para o ativo não exigível dessas empresas, viesse, portanto, a se constituir no seu capital.
Transformados em ações ou quotas de capital, os tributos anistiados incorporar-se-iam a um fundo que seria o
fundo de participação da forca de trabalho no Brasil.
Este projeto tramita nesta Casa, Sr. Presidente. ~um
complemento do projeto financeiro, porque nós recuperaríamos de um momento para outro mais de 300 mil
empresas que estão e:rn dificuldade no .Brasul e, além de
recuperá-las, criarfamos um fundo de participação no
qual se integrariam todos os trabalhadores do BrasiL Foi
prevista tambén& criação de um fundo de desenvolvimento da empresa nacional que previa utilizar o resultado obtido com a taxaÇ,ão dos faturamentos para captalizãr as empresas, que se dispusessem a investir atendendo
as diretrizes prioritârias, estudadas pelo próprio Governo. Esses recursos investidos sob a forma de ações formariam o capital, da massa trabalhadora, incorporando
as ações subscritas no Fundo de Capitalização Social a
crédito do PIS ou FGTS da força de trabalho. Nós tería~
mos um regime com todas as características do regime
capitalista em que a livre iniciativa continuava inteiramente amparada e protegida, um regime em que cada
um escolheria o caminho da sua própria vida, do seu interesse em se dedicar a tal ou qual atividade rentável, todavia, a massa trabalhadora participaria também do enriquecimento coletivo,_ O process_o alcançaria o mesmo
resultado que por outras vias ocorreu nos países que se
desenvolveram na Europa e na América do Norte. As
populações trabalhadoras naqueles pafses puderam crescer economicamente.. Os países que hã cem ou hâ duzentos anos fizeram a primeira reforma industrial, alcança~
ram o primeiro patamar de riqueza, e, mais do que isso,
depois que eles cresceram, continuaram a prosperar e a
crescer, ainda mais, às custas das regiões mais pobres; a
princípio, explorados pelo colonialismo, pelo imperialismo e, agora, pela manipulaçãO do saber, da tecnologia,
das finanças, dos mercados e pela ação das transe multinado,nai~ ..
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Diante dessa realidade, no Brasíl, portanto, para que
os nossos trabalhadores venham a participar das

empre~

sas, recebendo uma parcela _de recurso que lhes ajudassem a viver, além do salário baixo que têm, teriam queesperar, talvez, duzentos ou trezentos anos. No andar de
cima, de onde nós estamos, há alguém que absorve uma
parcela do _nosso esforço, uma parcela da nossa renda,
uma parcela do nosso trabalho.
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. CID SAMPAIO Senador Jorge Kalume.
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Com muita honra, nobre

O Sr. Jorge Kalume- Não pude conter a· meU entusiasmo com esta idéia também pioneira de V. Ex • Efetivamente fortalecendo as empresas, estaremos fortale-cendo a 'economia. Fortalecendo a economia nacional,
estararemos também dando mais trabalho ao nosso povo. V. Ex' não está falando só. Tenho certeza de que esta
Casa à aplaude, o Brasil inteiro aplaudirá, amanhã, de~
pois de concretizada esta magnifiíca idéia._ Parabéns,
mais uma vez.
-O SR. CID SAMPAIO - Muito obrigado 3.
hobre Senador Jorge Kalume.

V:

Ex•,

De forma que, Si-. Presidente, Srs. Sehado~_~s, as proposições- consUbstanciadas no projeto que tramita nesta
Casa são complementares do pacote financeirO que sugeri em janeiro de 1985. Dilia oaquela época: elimine-se a
correção monetária, congelem-se os preços, os salários,
até dezembro de 1985 e tabelem-se os juros. Essas ni"edidas foram propostas há mais de uma ano atrás. E de lá
para cá as empresas vieram se an:astando pagando juros
astronômicos, não conseguindo majorar os seus preços
na proporção dos custos influenciados pela desvalorização diária do cruzeiro e- inflados pelo efeito n_mltiplicador dos próprios juroS- e â6s tributos. Asfixíados pelos
custos financeiros e-·comosdébitos fiscais crescendo exponencialmente pelo efeito acumulado das multas, dos
juros e da correção essas empresas hoje precisam de um
tratamento adequado. Muitas dessas empresas inadimplentes, fecharam no curso desse trajeto. Se tudo tivesse
sido feitO Um anO arites;-o-s males acumulados sería~ menores. Hoje, com a euforia<ie termos vencido a inflação,
a euforia da inflação zero que o Brasil todo festeja com
urgulho do seu Presidente, precisamos não s6 p-reservar a
estrutura económica c-ombalida'" pela crise, como
prepará-la e adaptá-la para atender também o objetivo
social que nas estruturas_m_odernas assegura _ ~ bemMestar
geral e ao mesmo tempo reativa a economia. Se tivésse·
mos posto em prática todas essas medidas_ I?- O- c_Qmeço de
1985, estar[amos festejando com a participação dos trabalhadores brasileiros não só a inflação zero-quantO a iritegração da força de trabalho na estruti,J.ra produtiva
como ocorre nas economias desenvolvidas._ Estaríamos
construindo uma sociedade em que toda população que
vive do trabalho ganharia também do capital. Só nas sociedades em que a devisão da renda é de tal modo eqUitativa, que assegure a todos a possibilidade de participação
e uma vida digna, em suma, urria vida feliz, só nessâs sociedades, repito, existe paz, existe paz durad_Qura.
Não é outra a razão porque, nos países economicamente modernos, o confronto ideológico perde terreno
cada dia, mesmo alimentado pelas grandes potências empenhadas em luta hegemônica.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta hora
me dirijo a esta casa para regorijarMme pela idéia do Diretor da Ârea Externa do aanCQ Central de ajudar a integrar a América, criando uma nova moeda e um fundo de
compensação. Quero também ter a oportunidade de reiM
terar ao Governo da República, ao Senhor Presidente e
aos Srs. Ministros que também complementem as medidas financeiras, que adotaram, com essas alternativas económicas e sociais a que acabo de me referir.
Elas urgem, não só p"ara evitar que muitas iniciativas
afetadas pela crise que sufucou o Brasil pereçam cOmo
para propiciar qUe as gerações de hoje e aS gerações de amanhã também tenha vez e ainda possam viver num País
livre, onde haja justiça, num País igualitário, onde todos
tenham acesso ao bemMestar e à felicidade. Muito Obrigado. (Muito bem! Palmas.)

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
CID SAM!'A/0 EM SEU DISCURSO)

Autoriza o Poder Executivo a implementar mediM
das para a criação de uma Moeda e uma Câmara de
Compensação LatinoMamericanas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~> Fica o Poder Executivo, em acordo com o-s
demais pa-ises da ALADl, autorizado a adotar as medidas necessárias à instituição de:
a) uma moeda com poder liberatório limitado ao pagamento de transações realizadas entre si pelos países da
ALA DI;
b) uma Câmara de Compensação vinculada à ALAM
DI, destinada a promover o ajuste semestral das contas
de comércio entre os respectivos países, à base de lastro
metálico.
Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contiário.
Justificação
O Tratado d~ Montevidéu, que, em 1980, instituiu a
Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração (ALA DI), é um quadro jurídico aberto e flexível capaz de inúmeros desdobramentos tendentes ao aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento, harmónico e equilibrado, de nosso continente.
Entretanto, as potencialidades deste documento não
se têm evid~nciado na prática latino-americana, t~ndo
em vtsta que obstáculos de ordem econômica, politica e
- jUrídica contribuem para retardar atitudes mais ousadas
e efetivas na via da integração regional.
A proposição, que ora apresentamos ao Congresso
Nacional, visa a contornar uma dificuldade de ordem
jurídica que, freqílentemente, frustra ou paralisa qualquer medida inovadora neste setor.
Na verdade, nem sempre os atas internacionais subscritos pelo Executivo encontram, posteriormente, o necessário respaldo nos parlamentos nacionais dos paises
membros das organizações multilaterais.
Por esta razão, e prevendo dificuldades e atrasos futuros, estamos propondo, de modo inovador, que o Congresso Nacional dê ao Poder Executivo de nosso País
uma autorização prévia, com vistas a permitir-lhe implementú todas as medidas necessárias para a criação de
uma Câmara de Compensação Latino-americana, em
fase de projeto no âmbito da ALADI.
Com tal atitude queremos demonstrar uma inequívoca
vontade polftica de ver aperfeiçoado o nosso processo-de
_ integração, que necessita medidas inovadoras e audazes
tendentes a reverter a situação atual de recessão, carência e forte endividamento externo em que se encontram
os pafses latino-americanos.
Entende.g~os que a nossa região poderia ser quase
auto-suficiente no suprimento de suas necessidades se
pudesse dinamizar o comércio continental, _de modo a
garantir-se uma dimensão mercadológíca capaz de induzir o processo de desenvolvimento tecnológico de que
tanto carece.
Estamos certos de que os trabalhos atualmente empreendidos com vistas à criação de ~ma Câmara de
Compensação e de uma moeda latino-americanas, com
poder liberatório, inicialmente, limitado às transações
entre os países membros da ALADI produzirão o efeito
desejado de incentivar o comércio recíproco entre nações
Vliiithas e contornar os problemas de liquidez das moe. -aas-latino-americanas.
Estamo:,; convencidos, igualmente, de que um grande
impacto político seguir-se-ia aos posiüvos efeitos económicos d.a medida, pois evidenciaria a vantade deliberada
de nossos países de aumentar o seu peso relativo no
diálogo internacional onde, individualmente, não_ têm
feito ouvir as suas vozes.
Estamos encaminhandO, conjuntamente, para instruir a justificação, a convocação feita .pela Comissão de Relações Exteriores do Senado às suas congéneres nos países membros da ALA DI, cr ternário da reunião, a declaração conjunta dela resultante e o pronunciamento feito
em Montevidéu pela delegação do Brasil.
Sala das Sessões,
. - Od Sampaio.

Brasília, 10 de outubro de 1985
Rdaüvamente i:lO convite feito através de nossa carta
datada de 5 de setembro do corrente ano para reunião
em Brasília - Brasil vg dos dias 21 a 24 de outubro vg
dos Presidentes das Comissões Exteriores dos países
membros da ALA DI vg vimos informá-lo que por motivos de força maior a reuniao foi adiada pt Por considerarmos o encontro grandemente útil aos interesses comuns de nossos países vg proximamente nos dirigiremos
a Vossa Excelência consultando sobre a nova data para
realizaçao dessa reunião pt Com elevado apreço vg Senador Cir Sampaio vg Presidente Comissão de Relações
Exteriores Senado Federal - Brasil pt - Senador Cid
Sampaio, Ramal 4093.
TEMÁRIO

I" Estudo da conveniência de tornar mais dinâmico o
mercado sulMamericano (pa(ses membros da ALADI):
a) possibilidade de expansão do comércio inter sulamericano;
b) possibilidade de expansão de atividades produtivas
complementares entre os diferentes países com vistas a
vencer as dependências continentais;
c) estudo da possibilidade de criação de um fundo de
compensação e de moeda convênio;
d) estu.do de meios capazes de assegurar a liquidez do
intercâmbio comercial sul-americano.
29 Estudo de posições que possam ser comuns aos poderes legislativos sobre a dívida externa.
DECLARAÇÃO CONJUNTA DOS
REPRESENTANTES DAS COMISSÕES DE
RELAÇÕES EXTERIORES DOS PA!SES
MEMBROS DA ALADI:
Os representantes_ das Comissões de Relações Exteriores dos Países membros da ALADI: Senador Ciro humboltd da Bolívia, Senador Cid Sampaio e Senador virgílio
Távora, do Brasil, Senador Miguel Santamaria Dávila, da
Colômbia e Deputado Leonidas Plaza Verduga, do Equador, reunidos na Cidade de Brasília, aos quatro de abril
de mil novecentos e oitenta e seís, estimulados pelo desejo de dinamizar o processo de integração regional e convencidos da necessidade de utilização adequada do imenso potencial económico da América Latina, em beneficio
do interesse comum e de seus povos e visando a sugerir
medidas concretas que implementem com êxito o Tratado de Montevidéu, que instituiu a ALADI, em 1980,
DECLARAM:
I - que deve ser instituída uma moeda regional, com
poder liberatório limitado ao pagamento de transações
comerciais realizadas entre os Países latino-americanos,
bem como uma Câmara de Compensação destinada a
promover o ajuste semestral das contas de comércio exterior regional.
11 -Que recOmendam a formação de um grupo de
trabalho, constituído por peritos designados pelos Países
rriembros da ALADf para que se proceda, no prazo mais
curto possível, às investigações aprofundadas e necessárias capazes de fornecer os elementos constitutivos das
mencionadas moeda e Câmara de Compensação.
III -Que a-dívida externa deve ser uma questão prioritãría para o Governo de seus Países e que, neste particular:
l-Nenhum Pais deve comprometer, para fins de paM
g_amento do serviço da dívida externa, uma soma de diviM
sas superior às suas reais possibilidades.
As parcelas anuais de pagamento da dívida externa
não podem inibir o c-rescimento econômico, nem colocã·
lo em nível inferior ao que prevalecia à época da contratação da dívida.
2- O reescalonamento_ da divida externa em parcelas
será feito de modo proporciOnal aos compromissos assumidos. levando-se em conta o desempenho económico de
cada pais.
3- O serviço da dívida externa deve ser reduzido proporcionalmente à queda dos_preços dos produtos de ex-portação de cada país em relação à data da constituição
das obrigações.
4- As taxas de juros devem ser estabelecidas sem flat
commission e com spread máximo de 1%.
IV- Que os governs latino-americanos devem promover acordos integracionistas destinados especialmente
aos setores prioritários, de maneira a forjar uma infra-
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estrutura econômico~tecnológica na Amêrica Latina, a·
través da harmonização de legislação específicas.
V- Que é imprescindível envidar esforços para o incremento das relações econômicas entre os _Estados
latino-americanos e propugnar pelo estabelecimento de
uma nova ordem econômica internacional, que possibilite justiça e eqOidade nas relações econômicas.
VI -Que, como Parlamentares signatários desta Declaração, se comprometem a divulgar em seus Países de
origem as sugestões e propostas constantes deste documento, de modo a sensibilizar indivíduos, governos e
parlamentos, com vistas à. formação de uma uníssona
vontade política e de uma opinião pública favorável a
causa integracionista. ReComendam que os princípios e
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conceitos inteuacioriistas sejam inseridos nos currículos
escolares em termos de conscientizarem as populações
da América Latina do interesse c2ntinental da integração.
-

\iü -Sugerem ainda que sejam realizadas, anualmente, sob o patrocínio das Comissões de Rt:lações Exterior'es dos Parlamentos Latino-Americanos, reuniões
semelhantes de seus representantes, podendo ser a próxima no primeiro semestre de mil novecentos e oitenta e
sete, na Colômbia, conforme proposição do representante deste País.
VIIl- Que confiam no êxito desta missão de conscientização de seus povos para que as tdéias constantes
desta Declaração venham a inserir-se, futuramente, num
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texto de tratado multilateral, que transforme a região
latino-americana num mercado coeso e integrado, compatível com a 'sua força econômica e capaz de manter um
diálogo paritário com países ou grupos de países industrializados.
Feito na Cidade de Brasília, aos quatro de abril de mil
novecentos e oitenta, e seis, com Yersão em português e
em espanhol, ambos os textos igualmente autênticas e de
idêntico teor.
Pela BolíYia: Senador Ciro Humboldt
Pelo Brasil: Senador Cid Sampaio e Senador Virgíli~
Tá;ora
Pela Colômbia: Senador Miguel santamaria Dávila
Pelo Equ~dor: Deputado Leonidas Plaza Verduga.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
CAPITAL FEDERAL

ANO XLI - N• 040

SÁBADO, 3 DE MAIO DE 1986

r---------SENADO FEDERAL--------,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 49, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do. Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 335.280,95 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta cruzados e noventa e cinco
centavos).
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2° da
Resolução n• 93, de 1I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de credito no valor de Cz$
335.280,95 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta cruzados e noventa e cinco centavos), correspondente a 11.059,33
Obrigações Reajustáveis do Tésouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da QRTN de Cr$ 30.316,57, vigente em
março de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à modernização da rede básica de saúde, do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen·
tral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 2 de maio de 1986. -

Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage!li, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 50, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de CzS 3. 780.503,76 (três milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e três cruzados e setenta e
seis centavos).

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato do Sul, 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 Cz$ 3.780.503,76
(três milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e três cruzados e setenta e seis centavos), correspondente a 76.533,25 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, juilto à Caixa Econômica Federal, esta n~a qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, destinada à implantação de centro de triagem e aquisjção de veículos, no Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 2 de maio de 1986. -

Senador José Fragelli -

Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragellí, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 51, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 4.611.102,38 (quatro milhões, seiscentos e onze mil, cento e dois cruzados e trinta e oito
centavos).
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$
4.611.102,38 (quatro milhões, seiscentos e onze mil, cento e dois cruzados e trinta e oito centavos), correspondente a 208.548,46
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional---, ORTN, considerado o valor nominal da ORTN_de Cr$ 22.110,46, vigente em
dezembro de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à ampliação da rede de águas pluviáis e de esgoto sanitário, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 2 de maio de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, eeu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 52, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, a contratar operação

de crédito no valor de CzS 10.210.650,36 (dez milhões, duzentos e dez mil, seisecentos e cinqüenta cruzados e trinta e
seis centavos).
Art. l' É a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$
10.210.650,36 (dez milhões, duzentos e dez mil, seiscentos e cinqUenta cruzados e trinta e seis centavos), correspondente a
222.445 UPC, consíderadoo valor nominal da UPC de CrS 45.901,91, vigente em julho de l985,junto ao Banco do Estado de
Pernambuco, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à elaboração de estudos, projetas e execução de investimentos programados em áreas selecionadas, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 2 de maio de 1986. -

Senador José Fragelli -

Presidente.
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Ata da 5611- Sessão, em 2 de maio de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragel!i e Marcondes Gadelha
ÃS 14 HORAS E 30 M!NUIOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichilesFábio Lucena-- Raimundo Parente- Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio
Chav~ - Gabriel Hermes- Alexandre Costa- João
Castelo- Américo de Souza- Carlos Alberto- Mo_acyr Duarte- Marcondes Gadelha- Milton CabralCid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeíra - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Lomanto Júnior- Nelson Carneiro- Alfredo CamposGastão Müller- José Fragclli- Lenoir Vargas- Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A lista de presença acusa o comparecimento de 28 Srs_ Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deu~. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretário irá proceder à leitUra do Expediente.

E lido o

seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 87, de 1986
Dispõe sobre isenção do imposto de renda para o
lucro de pessoa física, na conferência de bens como

subscriç-ão de capital.
O Congresso Nacional decreta:

Att. r~ Ê isento do imposto de renda o lucro obtido
por pessoa física, na transferência de imóvel a pessoa
jurídica, paru subscrição de capital.
Parágrafo único. A isençãó prevista neste artigo não
se aplica:
a) se a pessoa jurídica, nos 5 (cinco) anos anteriores
ou subseqUentes à data da incorporação do bem a seu
patrimônio, restituiu capital aos sócios ou ao titular mediante redução do capital social;
'
b) st: o beneficiário alienar sua participação societária
nos 5 (cinco) anos posteriores à subscrição.
Art. 2!' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autóC;rafos de Pfojeto de Lei sancionado:
N'>' 107/86 (n"' 129/86, na origem), de 30 de abril do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câ.m{lra n"'
206, de 1983 (n'>' 77/83, na Casá.- de Orlgem), que outorga
ao Presidente Getúlio Vargas o título de "Patrono dos
Trabalhadores do Brasil".
(Projeto que se transfo'rmou na Lei n~ 7.470, de 29 de
abril de 1986).

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O Ex-

pediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.
Secretário.

Ê lido o seguinte

l'>'~

O Decreto-lei n'>' 1.641, de 1978, tributou o lucro obtido pelas pessoas fisicas na alienação de imóveis com alí_qu ota de até 25%.
No conceito de alienação a referida lei incluiu:
..As õperações que importem na transmissão ou
pt?messa de transmissão, a qualquer título, de imóveJS ou na cessão ou promessa de cessão de direjtos
à sua aquisição, tais como as realizadas por: compra
e venda, permuta, adjudicação, dação em pagamen~
to, doação, desapropriação, procuração em cauSaprópria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos à aquisição
de imóveis e contratos afins em que haja transmissão de imóveis ou cessão de direitos à sua aquisição" (árt. i"'~ S 'l:l1 item II).

Dada a abrangência do conceito acima transcrito, é
evidente que a incorporação de imóvel por pessoa física,
ao patrimônio de pessoa jurídica, inclusive empresa individual, para lins de subscrição de capital, configura alie-nação para os efeitos fiscais.
Todavia, a conferência de bens para integralização de
capital é, tipicamente, uma operação de risco e r1ào de lucro imediato. O subscritor de capital está colocando seu
P•ltrimônio cm jogo, tendo em vista que não recebç: moeda em contraprestação ao imóvel transferido mas, sim,
ações ou cotas de capital, cujo valor está na dependência
do de.~cmpenho da empresa ou do capricho das Bolsas de
Valores.
Nii.o é correto, portanto, falar-se em lucro quando
ocorre a troca de im óveJ por ações ou cotas subscritas, jã
que a contraprcstação recebida tão-somente assegura ao
subscritor o direito de participar dos lucros sociais, as~'
sim como do acervo da empresa, em caso de liqUidação.
As hipóteses que permitiriam falar de lucro estariam
circunscritas aos casos em que o titular das ações ou co~
tas viesse a ser reembolsado do respectivo valor, seja me~
diante venda de sua participação societária a terceiros,
seja mediante retorno de seu capital, restitui do pela própria empresa.
Em tais hipóteses, a incorporação dos bens à empresa
funcionaria como passo intermediário para efetivar a
alienação do ímóveJ a terceiros ou à própria empresa, gerando recursos em moeda corrente, em favor do subscritor de capital. Por isso mesmo, o Projeto exclui do seu
âmbito as operações que assim sejam conduzidas, determinando que sofram elas a incidência de que cogita o citado Decreto-lei n!' 1.641 .
O Projeto cuida de beneffclar com isenção do imposto
de renda apenas aqueles casos em que tenha ocorrido
mera troca de im_óvel por ações ou quotas de capital
subscrito e em que o sócio assuma, ele próprio, os riscos
in6rentes aos investimentos empresariais, isto é, quando
não haja transações outras, das quais se possa induzir
que o beneficiado tenha conseguido efetivar a realização
de lucros ao oferecer seu imóvel em subscrição de capital.
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O' 1Jlér1f0-do Projeto não se resume, porém, em araSTã:i" .
a tributação sobre lucros inexístentCs: ele contribui, tam-

bém, para a capitalização das empresas, favorecendo em
conseqUência a aceleração do d~nvolvimento Cconômico e o aumento de empregos. No regime a tua(, a pessoa
fisica que tenha seu patrimônio em imóveis teria de pagar como que um ágio para investir em determinada empresa, pois que a conferência dos bens em subscrição de
capital implicaria pagamento de imposto de renda de
25% sobre lucro imobiliário, embora o interessado, por
receber tão-somente ações ou cotas, não tenha os recursos necessários para arcar com o pagamento do tributo.
Com a ise"nçào or:i CQnCedida, tais estorvos são defi.nitivwnente eliminados.
Com esses esclarecimentos, espero contar com o apoio
dos meus ilustres pares para a aprovação do presente
Projeto que, a toda evidência, contribui para o aprimoramento do sistema tributário nacionaL
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1986. -João Castelo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.641,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978

Altera a legislação do lmposto sobre a Renda das
pessoas tisicas

ria, óCôrrido_ dia 23 de abril, na capital paulista, vitimado
por pertinaz doença e sepultado em Belém, onde pontificava e gozava da estima de todos os segmentos da sociedade paraense, motivo pelo qual sua morte foi profundamente sentida
Era Diretor-Presidente do Grupo Liberal, abrangendo
jornal, TV e _rádio, verdadeiros instrumentos vocacionados e voltados em defesa da grande área poJ: ele amada,
valendowlhe, por isso a Permanente admiração de quantos ali vivem.
Rómulo Maiorana foi, no universo amazónico, uma
fulgurante estrela, pelos relevantes serviços prestados
através do seu império de- cõriiuilicações. _Obstiitado, talentoso e sensível ao seu semelhante, qualidades que haveriam de identificá-lo a vencer as procelas do meio ainda incipiente e alçá-lo ao topo da montanha onde mantinha desfraldada a bandeira do seu merecido sucesso,
__ mesmo porque, e disso estava ciente, "os dias prósperos
não vêm por acaso; nascem de muita fadiga e persistência".
O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex' concederia um aparte,
nobre Senador Jorge Kalume'?
O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex~com imensa
honra, nobre Senador Gabriel Hermes.

-···············································---- ----o- Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, já tivemos,

Art. ]\' ConstitUi rendimento tiibutâvel o lucro apUrado por pessoa física em decorrência de alienação de
imóveis, nu que ex__ceder a Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) no ano-base.
9 i"' No cuso de pessoa física equiparada à empresa
inJividual, nos termos dos Decretos-leis n"' 1.381, de 23 _
de dezembro de 1974, alterado pelo de n"' I .510, de 27 de
dezembro de 1976, o áfsPoSto neste artigo somente será
aplidvd aos imóveis não alcançados pela equiparação e
àqueles não ~amputados na apuração do lucro da empresa.
~ 2"'
Para os efeitos do disposto neste artigo
consideram-se:
I - imóve"iS: os bens definidos no artigo 43 do Código
Civil;
11- alienação: as opemções que importem na transmissão ou promessa de transmissão, a qualquer tftulo, de
imóveis oU ·rúi-Cessão ou promessa de cessão de direitos à
su;.~ aquisiçüo, tais como as realizadas por: compra e venda~., permuta, adjudicaçUo, daç::Jo em pagamento,
doaç::Jo, desapropriação, procuração cm causa própria,
promessa de compra e venda, cessào de direitos ou promessa de cessão de direitos à aquisição de imóveis c contratos afins em que haja transmissão de imóveis ou cessão de direitos à sua aquisição.
( Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de_Filwnças.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadclha) - O
projeto lido será publicado e remetido às comissões comw
pctentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I"-Secretário.
-Ê lido o ::;cguinte

REQUERIMENTO
N• 85, de 1986
Requeiro, nos termos do artigo 282 do Regimento Interno, a anexação dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei do" Senado n"' 104, de 1983; e
-Projeto de Lei do Senad.o: n<:> 15, de 1985.
Sala das Sessões, em 2 de maio. de 19_8_6_.- Alberto Silva, Presidente da Co_missão de Legislação Social.

com a palavra do Senador Aloysio Chaves, a nossa e de
vários outros companheiros de muitos Estados, oportunidade de lembrar neste Senado o falecimento de Rómulo Maiorana. Agora, coloco dentro do discurso de V. Ex•
aquilo que ocorreu e vem ocorrendo no Pará. Foi uma
-das poucas vezes em que vi uma manifestação de pesar
unânime, desde as classes mais humildes até aquelas
mais qualificadas do Estado em todos os setores. Rõmulo Maior a na não foi apenas o hom~ o empresário que
construiu uma grande empresa funcionanáO nos três
c:.rmpos da comunicação; rádio, televisão e imprensa.
Não, ele foi também um organizador perfeito e que soube fa.Ler o seu empreendimento, todo ele útil na divulw
gação das coisas do Pará, sem se chocar, nobre Senador,
com os demais órgãos da mesma linha de trabal[1o. E
mais, soube colocar os seus empreendimentos a serviço
da coletividade, tanto no campo da divulgação geral,
como nesse campos mais dificil da política, sem se deixar
magoar, sem ferir. De forma que as palavras de V. Ex•,
hoje, lembrando mais uma vez Rõmulo Maiorana, é louvável. Foi um grande brasileiro a serviço da Amazônia e
teve felizmente, ainda como bom empresário, a capacidude nas nossas observações, de deixar organizado uma
continuidade do empreendimento que ele em vinte anos
cresceu e fez transformar, não num dos maiores da Amazônia, mas num dos maiores e mais bem organizados do
Brasil, a ponto de termos oportunidade de ouvir, aqui, a
Rádio Liberal e receber no Rio de Janeiro ou aqui em
Brasília diariamente, o seu Jornal O Liberal, que nos
traz sempre presente o nosso Estado, com todas as suas
ocorrências de cada dia. Como vê V. Ex•, tínhamos que
_ter saudade desse homem, que conheci no dia quase que
chegou ao Pará - como Presidente do Banco já tive
oportunidade de dizer e ele corajosamente chegando ali
pá,ra iniciar as suas atividades. Atividades essas que, ao
cohciuir, posso dizer: Honro o sistema de comunicação
do meu Estudo; honro Rômulo Maiorana e nos deixa feliz de verificar que ele deixou tudo isso entregue, agora, a
companheiros que ele criou sob a orientação de sua companheira D. Déa e de seus jovens filhos que aos poucos,
eJe foi preparando, talvez numa antevisào de que o seu
tempo nU o fosse maior do que o que foi e, assim, possam
continuar a sua obra.

Concedo a palavra ao primeiro- orador íiúicrttõ, o
nobre Senador Jorge Kalume.

- O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador G~b~i~l
Hermes, efetivamente a Amazônia nestes últimos meses
foi golpeada com a perda de dois ilustres filhos; primei·
ro, o Diretor da Provinda, o nobre exwSenador Milton
Trindade que V. Ex• já pranteõu desta Jribuna, e, agora,
para nossa surpresa também, a Amazônia e o Brasil perder"am Rômulo Maiorana, que foi um homem que soube
c_onstruir império através de um trabalho honesto e dinâmico. Mui to obrigado a V. Ex~ por este _seu aparte.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias a Amazônia viu, estarrecida e impow
. tente, o desaparecimento do jornalista Rômulo Maioraw

O SR. JÚRGE KALUME- Nobre Senador Aloysio
Chaves, vou ouvir V. Ex• com muita honra .

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Orequerimento lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do Diã nos termoS regimentais.
----

QS!· Aioysio Cbaves- V. Ex• me conc_ede um aJ?arte'?
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õ Sr. AIOySiO Chaves- Tive oportunidade no dia em
que ocofreu o falecimento de Rômulo Maiorana, em São
Paulo, de registrar em sessão extraordinária do Senado
esse triSte ·aconteéímento que enlutou a sociedade pa~
raense e retirou do nosso meio um empresário vitorioso,
competente, capaz, lúciQ.o, empreendedor, dinâmico,
que, partindo de U:m modestíssimo jornal que comprou
no Pará, criou todo um sistema de comunicações, como
já foi acentuadõ POr V. Ex• e pelo SenadorGrabriel Hermes. Viajei para Belém no mesmo avião em que ia a
família de Rô.mulo Maiorana, a quem me ligava hã muitos anos uma grande amizade, estreita amizade, uma fraterna amizade com sua esposa e filhos. Seu corpo foi ve-lado em Belém e sepultado horas depois. Mas o sepultamento de Rômulo Maiorana foi, em Belém, o maior
acontecimerito depois do sepultamento de Magalhães
Barata, chamando·a atenção de quantos assistiram aos
funerais desse jornalista, a presença do povo na missa, o
cortejo fúnebre no cemitério. Isso porque Rômulo Maiorana era um homem que ajudou a muitas pessoas, a muitas instituições de caridade, a muitas organizações existentes no Pará, e o fez de maneira discreta, silenciosa sem
ostentação. Mas recolheu a gratidão dessas pessoas, desw
sas instituições. Nessa oportunidade, já assumiu a direção desse complexo de comunicaç_ões a sua esposa, a
Sr~ Déa Maiorana, que apoiada por todos seus filhos
agora dirige todo o sistema de comunicação Rômulo
Maiórana. Çonheçowa também e sei de suas excepcionais
qualidades; qualidades morais, capacidade de trabalho,
determinação, firmeza na sua decisão, e estou certo,
como todos os meus conterrâneos, que ela vai manter
esta organização no mesmo nível e com a mesma eficiência com que sempre funcionou até hoje. Ficaram para a
posteridade o exemplo e a obra de Rômulo Maiorana~
Ambas serão, sem dúvidas, engrandecidas pelo trabalho
de sua esposa e de seus filhos.
O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Aloysio
Chaves, sabia que V. Ex• já havia expressado o sentimento do povo que V. Ex~ digna e honrosamente repre.'ienta
nesta Casa. E eu, como amazónida, porque Amazónia se
confunde, não poderia deixar de ocupar esta tribuna para, igualmente com V. Ex~. expre.<>.<;ar o sentimento do
povo acreano. Muito obrigado a V. Ex~
Sua morte consternou profundamente sua digna
família, o povo e o empresariado planidários; e a nós,
que h<i muito tempo nos identificamos com a legião de
seus admiradores, consola-nos afirmar que pe.<;soas da
sua estatura não morrem, pois permanecem eternizados
na obra desenvolvida e construída. Por isso dizemos ao
jornalista 'Rômulo Maiorana, Requiescat in Pace. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) ~Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo esta tribuna para corrigir uma ii:Jjustiç-á e faúr
algumas sugestões. O jornal Correio Braziliense de hoje
publica coluna assinada pelo jornalista Jo~o Emílio Fal~
cão sob a epígrafe: "O menino e a política", onde se fazem severas críticas a uma suposta desídia dos políticos
em geral e dos parlamentares, em particulares, em particular, com relação às questõeS de saúde pública neste
País.
Parte o respeitável periodií>ta de dois fatos reais e graves na área da saúde: a ausência de soro antiofídico na
Capital da República, que levou à amputação da perna
do garoto Edwan Lopes, e o surto de dengue na região
de Nova Iguaçu, mais o risco de incidência de febreamarela.. E.cOJlduz o seu raciocínio com insistente ironia para
concluir pelo total alheiamento do Congresso Nacional
em relação a esses problemas, pela razão muito simples
de que eles não propiciam rendimentos eleitorais.
Passamos a palavra ao próprio jornalista, tomando alguns tópicos do seu trabalho. Inicia escandalizando~se
com a situação do Pais pelo fato de que:
No limiar do Século XXI, na Capital da Esperança, Edwan Lopes da Costa, de oíto anos, teve
amputada sua perna esquerda, abaixo do joelho,
porqut: n1io havia soro antiofídico. Quase um sêculo
após Oswaldo Cruz, a febre amarela e o dengue, ca-
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racterísticas de _cubata, são encontradas em nossas
cidades maravilhosas.
Díz o jornalista que;
''O quadro, poré!ri, não atormenta determinadas
consciências."
E que ele assiste., precisáinet:tte, daqui do Comité de
Imprensa do Senado Federal ac,d_esenrolar desse drama,
·
e vai mais longe dizendo que:
A perna de Edwan nã9 é u~a_questão nacional,
nem política. Nacional se a saúde do povo fosse um
problema .do Governo e se· este tivesse qtie res~on~
der, porque se m·orre ou se pe'rde uma- perna pqr pi~
cada de cobra na Capital da República. Ninguém é
culpado, também, se o "aedes aegypti", voltou, com
a fe:bre amarela e o dengue.
Também não é uma questão política porque Edwan não tem, ainda, l8 anos·e, portanto, não pode
votar. Não ê sequer um cídadão. Fosse eleitor e encontraria milhares de candidatos e de parlamentares
angustiados com seu drama. t só por iSto, não por
desinteresse ou falta de tempo, que ninguém debateu no Congresso o desamparo em que se encoritra·o
Instituto Butantã, a política de saúde.
Compreende-se que a perna de um nào-eteitor
seja uma preocupação menor. Os políticos estão discutindo assuntos graves.
E segue no mesmo tom e no I!lesmo estilo, dizendo:
Enquanto não for um cidadão, não puder votar,
Edwan nada poderá fazer. Ninguém lhe fará sequer
uma promessa ou visita ao leito do hospitaL
Por trás deste episódio pungente, por trás do surto de
dengue cm Nova lguaçu, na iminência da reurbanizaçào
da febre amarela neste País, estaria a responsabilidade
coletiva dos políticos e do Congresso Nacional.
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o jornalista se moveu pelos melhores propósitos, que a sua intenção foi exatamente provocar os brios, suscitar o
espírito público, desta Casa, para ver estes problemas na
Ordem do Dia, conclamar de alguma forma a que noo.
voltemos para um tema que sistematicamente tme sido
colocado na quinta gaveta, não ne:cessariamente por esta
Casa, como vou provar logo em seguida.
Mas, Sr. Presidente, credito, logo de início, ao jornalista João Emílio Falcão a absoluta boa-fé no seu trabalho; descarto qualquer intenção de ferir o Congresso Nacional, mas isso não me Ura o direlto de, fazendo justiça
a esta Casa, defender o nosso trabalho, que foi o trabalho de toda uma Comissão Mista que já discutiu este assunto exaustivamente quando do encaminhamento da
Proposta Orçamentária de 1985, para vigorar em 1986.
Sr. Presidente, fui relator da rubric;a Saúde do Orçamento da Repil:blica em 1985, e já naquele tempo alertei
o Congresso Nacional, o Poder Executivo, a imprensa e
a consciência deste País para a iminência de um surto de
dengue e mais remotamente de febre amarela no Brasil.
Naquele tempo. Sr. Presidente, esta matéria, embora
fosse de extrema gravidade, não merec;:eu uma linha se-quei da imprensa deste País. Não vi em nenhum jornal
qualquer referência a este assunto, ao menos pelo exótico; ao menos pelo bizarro; ao .menos por se tratar de
dengue, uma doença absolutamente desconhecida em
nosso meio, uma doença de cu bata, como alude o jornalista João Emílio Falcão; ao menos por ãtender àquela
regra das escolas de comunicação, que diz que a notída é
quando o homem morde o cachorro e não quando ocachorro morde o homem.
Alertamos, Sr. Presidente, com todas as letras, com
toda a clareza, há um ano, para esses episódios que hoje
estamos vivendo.
Passo a ler, em testemunho da verdade, um tópico do
meu parecer perante à Comissão Mista de Orçamento,
exatamente no capítulo Saúde, para mostrar, não necessariamente minha dedkação, mas a dedicação desta Casa, o trabalho' dos assessores, que conseguiram captar
este fato com muita antecedência e preparar o País para
não termos este pânico, esta preocupação, este intenso
cuidado que aflige a Nação brasileira na hora presente.
Não é um documento qualquer, Sr. Presidente, insisto,
é o parecer da Camisão JVIista do Orçamento da República. Não tivemos nenhuma resposta do Ministério
da Saúde, tampouco nenhuma nota na imprensa, mas
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dissemos com toda a clareza, precisamente, o seguinte,
no meu parecer', à página 6:
Com relação ao controle da Febre Amarela, fatos recentes agudizaram o problema, escrevemos
isso o ano passado Sr. Presidente. Voltamos a viver
o risco de suã urbanização pela presença do vetoro mosquito Aedes aegypti- em várias cidades brasileiras, entre elas o Rio de Janeiro. Além da febre
--amarela, o mosquito acima transmite também uma
doença pouco conhecida no País, o Dengue. Surgindo em forma de epidemias, o Dengue pode trazer
inúmeros prejuízos ao País, do ponto de vista social
e econômico. O programa de controle da Febre
Amarela Urbana implica na eliminação do vetar do
Território Nacional, além de outras atividades, tais
como a vacinação.
Como não se dispõe de vvacina contra o Dengue,
dizíamos nós o risco de epidemias do mesmo só desaparece se o mosquito for eliminado. No entanto
esta tarefa se torna dia a dia mais difícil pelas dimensões das cidades modernas e pela necessidade de
países vizinhos também desenvolverem esforços
para erradicar o vetor dos seus territórios. No momento, além do Brasil, na América do Sul, o P.arag~,Jai, Bolívia, Peru, Colómbia, Venezuela, Equador
e- i Guiana estão infestados pelo Aedes aegypti. Este
plano continental não é fácil de ser conseguido pelas
diferentes prioridades em saúde pública de cada país
e a exigüidade de recursos. De qualquer forma, é necesário que o Brasil esteja preparado para enfrentar
uma eventual epidemia de Dengue e, mais, remotamente, de febre amarela urbana. Isto exige elevados
montantes de recursos. No entanto, estão previstos
apenas Cr$ 218,2 bilhões naquele tempo era cruzeiro para o controle da febre amarela em 1986.
Sr. Presidente, acho que não poderíamos ter sido mais
claro na nossa advertência, acho que cumprimos o nosso
dever. Se este Congresso é a vocalização, é a expressão
âo sentimento nacional, a imprensa deve certamente ser
os seus olhos. Se a imprensa não viu esta advertência, eu
concluo, Sr. Presidente, que somos todos responsáveis e
que estamos, todos, no nosso "barco" e que não pode
apenas se jogar sobre o Congresso o labéu da desídia, do
descaso e da indiferença.
O Sr. Aloysio Chaves- Permite V._Ex~ um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Com muito

prazer.
O Sr. Aloysio Cbaves - Ouço, com muita atenção,
como toda a Casa, o oportuno discurso de V. Ex• Como
V. Ex' o faz, também eu louvo a iniciativa do jornalista
João Emili.o __ Falcão, porque entre outros méritos tem
este de permitir a avaliação do trabalho desta Casa, através deste parecer de V. Ex•, agora enfatizado à trlbuna
do Senado. A divulgação mostra como realmente o Senado tem acompanhado esses problemas de saúde pública. Mas, por outro lado, agravaram-se esses problemas
de uma maneira cruel nestes últimos dois anos. Não falo
mais em Doença de Chagas, não falo mais em esquistossomose, não falo mais da leishmaniose, mas V. Ex• sabe
que a própria paralisia infantil, com a vacinação em
massa para a cobertura da população, começa a despont<Jr de novo em algumas regiões do Brasil. Veja V. Ex' o
caso do Aedes aegypti que foi erradicado no Brasil num
trabalho memorável, notável, que consagrou nossos médicos ...

O SR. MARCONDES GADELHA- Desde 1957.
O Sr. Aloysio Chaves - ... os nossos especialistas em
saúde pública, dando-lhes justo e merecido renome. Nós
havíamos ab_olido com Oswaldo Cruz a febre amarela,
que fechara o Rio de Janeiro e outros portos das principais cidades_ do Brasil ao comércio e ao contacto com o
mundo. Tudo isto está ameaçando de retornar. Esta é a
verdade. O problema de saúde pública no Brasil
agravou-se de maneira brutal. Há necessidade de uma
medida heróica, urna medida enérgica, uma medida de
profundidade, decisiva, do Governo, para debelar esta
ameaça, para afastar esta ameaça. O quadro da malária,
há poucos meses e ainda recentemente voltei a insistii-,
inclusive junto ao Superintendente da SUCAM, retratando a situação em vários munícipioS do Pará, sobretudo em áreas de garimpo, onde a malária está prattcamen-
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te dizimando a população, tanto na região do Xingu,
como na região do Tapaj6s. A imprensa registra, todo
dia, a avassaladora penetração da malária em Rondônia,
o mesmo ocorre no Acre, ocorre no Amazonas e em outras regiões do BrasiL A proliferação rápida do Aedes •~
gypti vai nos trazer a febre amarela, não só aquela febre
:imareta silvestre, que nunca se conseguiu erradicar, mas
a febre amarela urbana e agora esta epidemia de dengue.
v. Ex•, ao focalizar este problema com propriedade e
competência, não só como Parlamentar, mas também
como médico de renome, V, Ex~ está prestando mais um
serviço ao Senado e ao Pais. Estou certo, também, que o
serviço prestaao por nós é importante, porque chamou a
atenção da opinião pública, vai chamar através do pronunciamento de V. Ex~, e de outros que se farão no Congresso Nacional, para a gravidade excepcional da saúde
pública no Brasil.
O SR.MARCONDES GADELHA- Sem dúvida. V.
Ex~ tem absoluta razãO e tambêm o seu aparte tem uma
importánciamuito grande, na medida em que V. Ex• coloca o problema da febre amarela e do dengue como apenas a ponta, o iceberg para uma situação muito mã.is grave, muito mais geral que atinge toda a situação de saúde
e toda a itrea de saúde. Quero dizer a V. Ex• que essa
preocupação também foi nossa quando lavramos o nosso parecer e colocamos a debilidade da nossa estrutura
de cuidados com a saúde públicu como apresentando
pontos de vazamentos em inúmeros aspectos, a partir inclusive, nobre Senador, da própria expressão do MinistêTio da Saúde enquanto dotação orçamentária.

O Sr. Alojosio Cha'r'es- V. Ex~ tem inteira razão. A
dotação orçamentária do Ministério da Saúde vem sendo sempre insuficiente para atender as necessidades
mínimas deste setor em todo o Brasil. Eu poderia até sugerir, numa emergência desta, se V. Ex~ m~ permitisse
mnis esta interrupção, que o Governo se socorresse do
F AS, se socorresse de recursos dos programas especiais
que têm para o Fundo Social, como V. Exf lembrou,
para atenuar essa dificuldade, para minorar essa situação realmente gruvíssima que hoje está se alastrando
por todo o País.
O SR. MARCONDES GADELHA -Alguma atitude
emergencíal está sendo tomada. Ontem mesmo, anteontem, perdão, foram transferidos recursos do Ministério
da PrevidênciaSocial para o Ministério da Saúde, a fim
de atender ao problema do Aedes aegypti, o problema de
febre amarela e do dengue, recursos da ordem de 2,8 bilhões de cruzados, ou sejam, trilhões antigos. Agora,
veja V Ex~ a procedência da nossa análise: naquele tempo nós criticamos, pois, para o Ministério da Saúde,
para rubrica febre amarela, arbovirose, em geral, foram
alocados apenas 218 milhões de cruzados, quer dizer,
para tratar o problema, depois de instalado, temos que
multiplicar es.ses recursos .dez vezes e, naquela ocasião,
não tivemos acuidade, mesmo quando alertados. Infelizmente, o Congresso Nacional não podi<1_alterar as rubricas do orçamento, mas na parte ...

O Sr. Aloysio Cbat'es- Permite V.Ex• reforçar o que
diz?

O SR. MARCONDES GADELHA - Ouço V. Ex•.
O SR. Aloysio Chaves- Veja V, Ex• que os exames
estiio sendo feitos no Sul do País, na Fundação Oswaldo
Cruz; e no Evandro Chagas, no Pará. O Instituto Evandro Chagas está comemorando 50 anos, mas é uma das
instituições mais notâveis neste País. Lá estão dentistas
de diferentes países: ingleses, americanos, brasileiros.
Pois bem, o Instituto Evandro Chagas tem passado por
graves dificuldades financeiras, tem tido o seu trabalho
extraordinariamente reduzido, limitado, e o campo dessas arbovíroses é imenso na região amazónica. O Instituto Evandro Chagas. só o Instituto, já identificou mais de
60 arbovírus na Amazônia, que eram antes inteiramente
desconhecidos. Pois bem, este trabalho extraordinário,
tão importante, recolhem as lâminas que vão ao Evandro Chagas para análise final- este trabalho importante, infelizmente, tem sofrido colapso, tem sofrido hiatos
por falta de recursos de dotação orça[lle:ntâria. Precisa~
mos concentrar recursos na área de saúde. Saúde e educação são dois pontos prioritários e fundamentais para o
desenvolvimento deste País.
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O SR. MARCONDES GADELHA -Só para ilu_strar
este aparte de V. Ex~ Os cuidados com febre amarela,
dengue, erradicação do Aedes agypti ê uma ação, uma
atividade intensiva de mão-de-obra, extremamente intensiva de mão-de-obra para a pulverização, para a fiscalização, para a vigilância. Só para V, Ex• ter uma idéia,
em 1928, quando a população do Rio de Janeiro era de
apenas de I milhão e meiQ de habitantes, Clementina
Fraga precisou de lO mil guardas sanitários para debelar
um surto de febre amarela naquela cidade. Hoje, a SUCAM dispõe, no Rio de Janeiro, de apenas 600 guardas
sanitários. Então, é essa a situação para a: qual nós alertamos, não apenas para essa rubrica, mas para a situação
do Ministério, como um todo. É bem verdade, Excelência, que o Ministério teve a sua dotação aumentada em
números reais de 1,2 para cerca de 14 bilhões de cruzados. Mas, se V. Ex• colocar isso em parâmetros internacionais, vai.ver que isso é irrisório. Quaforze bilhões de
cruzados representam apenas um bithão de dólares e isso
é apenas a nossa despesa mensal com os juros da dívida
externa. Isso é para V. Ex• ter uma idéia da ordem de
grandeza, quando tratamos de um problema desta magnitude, a inexprcssividade dos recursos com os quais
contamos.
O Sr. Jorge Kalulne- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA- Pois não! Ou_ÇO
V. Ex•

O Sr. Jorge Kalume- O estimado Senador, colega e
amigo, está ocupando a tribuna com uma dupla autoridade: a de médico e a de politico,-cujas profissões se confundem no que tange à sensibilidade. V. Ex•, fazend~
essa defesa do seu trabalho na ComTSsãO de Orçamento,
veio por uma razão. V. Ex• quebrou a sua modéstia com
a razão, por causa da livre imprensa, com esse trabalho
consciencioso que o jorllaHsta João Emílio Falcão publicou no Correio Braziliense de hoje, intitulado "O menino
. e a política." Creia-me que, quando o li, hoje, pela manhã, eu me emocionei. Fiquei triste em saber que no Brasil de hoje, no Brasil de 130 milhões de habitantes, com
tantos laboratórios, com um orçamento de 650 trilhões
de cruzeiros ou 650 bilhões de cruzados, vem uma
criança dessa a perder ou sujeitar-se a perder as duas pernas- segundo a informação que estou tendo - por falta de soro antiofídtco. Nem nos s(:ringais -da Amazônia
acontece isto- isto é, verdade- porque os seringueiros
sempre trazem consigo ou guardam nas suas barracas o
Específico-Pessoa, um remêtlio antigo; fabricado quase
que artesanalmcnte, nos laboratórios da Amazônia. Portanto, é inadmissível que esteja acontecendo isto neste
Brasil de hoje e a crítica feitã jJelO jornalista foi das mais
valiosas. Não fosse_ essa crítica, nós não saberíamos do
seu trabalho na Comissão de Orçamento. Portanto, louvores a V. Ex' por ter chamado a atenção do Gover_nQ
com muita antecedência, com a sua autoridade de médico e, também, de política e louvores ao Jornalista João
Emílio Falcão que também está chamando, das autoridades e dos brasileiros para este caso profundamente
grave. Aliás, quero completar dizendo que V. Ex' poderia permitir-se e fazer incluir no seu pronunciamento esse
artigo do ilustre Jornalista João Emílio Falcão, pela sua
validade e pelo seu valor.

O SR. MARCONDES GADELHA - A sugestão jõ
está aceita, nobre Senador, e quero dizer que acompanho
V. Ex~ no louvor ao trabalho do Jornalista João Emílio
Falcão. Não há nesta minha atitude nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, senão a tentativa de esclarecer...
O Sr. Jorge Kalume -

V. Ex• ressalvou muito bem.

O SR. MARCONDES GADELHA -

... o impasse

em favor do Congresso Nacionã.I.
O jOrnalista tem absoluta razão qUando trata com h1dignação de que a finafs do Século XX, em plena capital
da República, da cidade por suposto mais moderna do
Mundo, com traçado geométrico exemplar, com belos
palácios, aos quais, aliás, ele se refere, uma criança ainda
morra por picada de cobra, ou, o que é pior, que nós não
tenhamos nenhuma esperança de, a curto prazo, podermos repor os nossos estoques de soros antiofídicos. Essa
situação é por demais grave, e eu chamo a atenção da
Casa e do próprio Presidente do CongressO Nacional no
_sentido de que precisamos convocar ao Congresso Na-

donal_o Diretor do Instituto Butantã, o Professor Willy
Beçak, porque de suas afirmações to_das elas também,
atlrmo, eivadas de honestidade profissiOn-al, intelectual e
de absoluta boa-fé, mas nos dá uma informação desesperadora de que somente dentro de três anos é que teremos
regularizado o estoque de soro antiofidico, antibotrópico e anticrotálico neste _País.
O Sr. Jorge Kalume- Por que V. Ex' não sugere que
seja importado? Então, irão morrer brasileiros por falta
de sOro antiofídico, é o que estou deduzindo d_o discurso
de V. Ex•?
O SR. MARCONDES GADELHA- A pergunta de
V. Ex• é procedente em parte. Não é possível importar,
porque os soros são muito específicos. Cada país tem um
determinado tipo de cobra, e mesmo dentro do mesmo
gênero e: da mesma famí~ia, dentro da mesma ordem taxionômica de dassificação, o veneno produzido e seus
efeitos são diferentes. Portanto, o soro curativo também.
Dentro mesmo do próprio País, o Brasil, há diferenças
entre a cascavel, a jararaca do Amazonas e aquela doEstado de São Paulo.
Então há uma especifiddade muito grande no tipo de
cobra, no tipo d_e_agente peçonhento, o que impede a importação. Os países vizinhos que poderiam ter situações
semelhantes, Paraguai, Bolívia, Uruguai etc., não produzem o soro antiofídico.
De modo que nós temos que, na verdade, resolver os
nossos próprios problemas.
O Sr. Jorge Kalume- Quer dizer, que a solução é dinheiro, é verba.
O SR. MARCONDES GADELHA - Esse é um
problema especificamente nosso.
Agora, veja V. Ex", tudo é trágico por causa da época ...
O Sr. Jorge Kalume- Como é que não se aloca recurso suficiente até como emergência?
O SR. MARCONDES GADELHA - Não adianta
recursos de emergência·. Nós prCdsamos ver na seqüêOcia, na cadeia de produção do soro onde estão os obstáculos por mais recursos que nesta hora nós venhamos a
carrear. Infelizmente, houve wn lapso, houve um erro,
houve um equívoco, houve um atraso, houve um esquecimento dos poderes públicos em relação a esta questão.
Digo a V. Ex" que ninguém sabe sequer qual é o número
de acidentes por agentes peçonhentas neste País, quantas
mordidas de cobras, quantas pessoas precisam por mês
ou por ano. E de tal maneira_graveesse problema que eu
digo a V. Ex• que no Instituto Butantã faltam cavalos
para a produção de soro, o trabalho é ainda muito rudimentar, eu diria a V. Ex• quase que artesanal. E difícíl o
Instituto Butantã vir a responder por toda esta demanda
de soro, mas alguma coisa nós podemos e nós devemos
fazer. Só há um fato que digo a V. Ex•, absolutamente
inaceitável: é um desafio ao intereSse público neste País
que nos conformemos em só termos um estoque de soro
antiofídico regularizado neste País dentro de três anos.
Isso é absolutaniente inaceitáveL
O Sr. Jorge Kalume- Estou compreendenc~o, Ex• Só
para ajudar V. Ex~. a questão é que o Instituto Butantã e
o Instituto Oswaldo Cruz pararam no tempo. Não evoluíram.

O SR. MARCONDES GAD~LHA - Infelizmente, o
Butantã, o Vital Brasil, no Rio de Janeiro, infelizmente
- VA Ex.' colocou muito bem- estão parados no temQ9. Essa é a realidade. Então, nós poderíamos, nobre Senador Jorge Kalurne, diminuir a pressão sobre o Instituto Butantã, descentralizando- eu não diria a produção
de soros - mas nós poderíamos criar inúmeros serpentúrios por este País afora, e extrair in loco, o veneno,
liofilizá-lo e enviá-lo para o Instituto Butantã. Essajâ seria uma primeita etapa que resolveria grande parte dos
problemas do Instituto Butantã.
Porque, acredite V. Ex•, lá também falta cobra. Com
tunta cobra _solta por este País, aponto de terem sido encontradas numa escola de Brasília 30 cobras, faltam
cobms no Instituto Butantã. Falta. veneno, por incrível
que pareça. Então, se nós extraíssemos o veneno no
Amazonas, aqui em Brasília, na Paraíba, e o enviássemos- já liofilizado para o Instituto Butantã, nós Teso!~
veríamos uma grande parte desse problema.
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]\tl:,ts digo a V. Ex~: a mais importante do que tudo isso
cu acho que é ouvir a autoridade competente. Acho que
compete a este Congresso convocar o Profes_sor Willy
Beçak, Diretor do Instituto Butantã- V. Ex~ me acena
para que eu faça a formulação da proposta eu farei em
tempo oportuno, nobre Senador José Fragelli - para
que nós possamos compreender porque é que, em plena
segunda metade do séc:ulo XX, esse problema ainda
aflinge os nossos periodistas e a opinião pública. A situação é caótica, estranha, nós ainda podemos passar
três anos à mercê dessa incómoda posição de não termos
.como atender e de pe.'lsoas virem a morrer de picada de
cobra e de outros agentes peçonhentas.
A situução é tanto mais grave na medida em que nós
precisamos expandir, ampliar a nossa fronteira agrícola,
na medida em que nós precisamos ocupar os campos e
até esse fator de insegurança pode gerar efeitos psicossociais negativos.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• poderia sugerir, como
médico, que se formasse uma comissão que fosse visitar
o Butantã, o Oswaldo Cruz e o Ezequiel Dias, só para estudar esse assunto e levar sugestão ao Poder Executivo,
mas com urgência urgentíssima, para que se resolva esse
problema, se dé a estrutura necessária para que os nossos
cientistas possam corresponder aos nossos anseios e deles também. É uma sugestão que apresento, neste momento, a V. Ex' e ao Senado Federal.

O Sr. Alysio Chaves- Uma comissão esPecial para
estudo porque teirios, no Regimento Inte-rno, as previsões das CPJ, que não é o caso, e das comissões especiais
para estudo de determinado problema. Acho que este
não só coin relaçãO ao soro antiofídico mas com i'elação
a esses problemas de saúde pública, ele é tão premente
que justificaria que o Senado tomasse a iniciativa de
constituir uma comissão especial para estudar este
problema.

O SR. MARCONDES GADELHA - Acolho, com

sati.o;;façào a prOposta de V. Ex• e afirmo que tomarei iniciativas neste sentido, pedindo ao Sr. Presidente que
mande constituir a comissão especial, tanto para ouvir
autoridade competente como para realizar todos o_s estudos necessários a uma agilização de soluções neste campo.

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Ouço V. Ex•,

nobre Senador Mário Maia.
O Sr. Mário Maia - V. Ex• está sendo mui to feliz em
enfocàr o problema inspirado na denúncia que o jornalista João Emílio Falcão faz, neste instante, à Nação
através do jornal Correio Braziliense. Tem razão, V. Ex',
como já foi dito por outros aparteantes, ao trazer o
problema, e mais razão ainda o jornalista em trazê-lo
publicamente porque, em verdade, nota-se que os institutos encarregados da confecção de soros vêm sendo
paulatinamente abandonados. O Instituto Butantã, o
Instituto Vital Brasil - eu era estudante de Medicina
quando o Instituto Vital Brasiljá,era carente dos recursos públicos e era um Instituto que elaborava várias
substâncias, principalmente soros; e essa seção de produção de soros antipeçonhentos foi fechada por falta de
recursos, de auxílios materiais. Imagino que este caso específico do soro antiofidico é wna questão puramente de
recursos· que devem ser alocados a estes Institutos, porque os elementos principais na cadeia da formação de soro, V. Ex~ sabe, são dois~ o cavalo e a cobra. O animal
cavalo existe em abundância em nosso território nacional, inclusive sabe-se que são abatidos até para o consumo de sua carne. Portanto, não é a fa!ta da espécie cavalar que impede a formação de soro~ E, também, as
cobras são inúmeras por este território nacional; da
Amazônia ao Rio Grande do Sul. Mas, o que tem se verificado ultimamente é que tem ficado à mercê- do Instituto colocar como aviso: quem encontrar co_bras, por
acaso,.e que as possa capturar vivas, que as encaminhe
aos Institutos, para que elas possam ser objeto de estudos científicos e da coleta do veneno, quando os Institutos deveriam ter verdadeiras falanges de pesquisadores e
de homens treinados para capturar, pelo Brasil afora,
cobras para serem então mantidas em cativeiro, -das
quais, periodicamente, se extrai o veneno para poder formar- através da injeção do veneno no sangue do cava-_
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lo, obter os anticorpos necessários para poder formar o
soro tão necessário. Essa reclamação, esta falta que está
ocorrendo aqui é notória no Braslt inteiro. Hâ pouco
tempo, nos hospitais do Estado do Acre, também passamos pelo mesmo vexame pelas mesmas preoCupações,

quando algumas vítimas picadas de cobras, ao chegarem
aos hospitais, não havia soro para lhes ser aplicado e é
ele o remédio específico para neutralizar o veneno. Portanto, acho que hoje, nesta tarde, V. Ex', ao enfocar esse
assunto comentando o artigo-denúncia do jornalista
João Emítio Falcão, está prestando um grande serviço, o
que talvez seja o início de providências que Possam ser
despertadas, para que o Poder Executivo aloque recursos
com abundância, para que este mal seja realmente erradicado ou colocado fora de nossas preocupações. Muito
obrigado a V. Ex'

OSR. MARCONDES GAOELHA.:.. NobreSenado~r
Mário Maia, creia-me, a situação parece irreal, absurda,
mas a verdade é que falta cavalo e falta _cobra no Instituto Butantà. Num determinado período, o Instituto ...
O Sr. Mário Maia- Falta no Instituto mas não falta
no Brasil, foi o que falamos. Então, precisa-se de dinheiro para comprar cavalos e pagar homens para capturar
cobras.
O SR. MARCONDES GAOELHÂ- O Instituto Butantã se val~u, em algum temp'o, do Exército Nacional,
que lhe cedm os cavalos, tendo inclusive dificuldades
para alojá-los, porque as terras de que dispunha, a sua
fazenda era, infelizmente despreparada, não tinha cOndições para acomodar esses animais. Também o problema da cobra é absolutamente verdadeiro. Tenho a impressão de que não basta aumentar a oferta destes animais para o Instituto Butantã. Acho que há necessidade
de uma descentralização na produção do soro. E nest~
ponto a iniciativa aqui do Governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira, de criar aqui, em
Brasília, um centro de produção de soro antiofídico, é
uma iniciativa respeitável, e que deve ser estimulada. No
entanto eu me fixo mais na idéia de que não complete~os em cada seccional, em cada centro regional, todo o
CiclO da produção de soro, mas que cheguemos, pelo me-nos, em uma etapa inicial, à extração do veneno in loco e
enviá-lo para o Buta~tà. Isso aumentará, inclusive, a eficiência do próprio soro, porque ele terá uma especificidade muito grande, pois haverá um soro específico para
.as cobras do Amazonas, haverá um outro pata as cobras
do Centra.-Oeste, que insisto, embora sejam da mesma
família, produzem efeitos com graduações diversas. De
modo que essa descentralização sCtfã uma atitude saUdável. Mas mais importante ainda, fnsísto, é ouvirmos o
Diretor do Instituto Butantã.

O Sr. Ga-Stão Mülier-.::... Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador'!

O SR. MARCONDES GADEUIA-Ouço V. Ex•.
nobre Senador.
O Sr. Gastão Müller- SeQ.ador Marcondes Gadelha,
V .. Ex~ está dando uma aula sobre o problema. Mas não
se1 se esqueceu, voluntária ou involuntariamente, de um
ponto séri~ c grave: os jornais, vou repetir aqui, os jornais de Brasília, dizem que houve displicência quanto ao
tratamento do jovem. Tanto que eu li nos jorna·is que
estava-se abrindo processo, para ver qual é o médico culpado, e tal. De modo que é um outro ponto a cnfocar.
Seria falta de um espírito mais humanitário daqueles que
atendem aos doentes, no primeiro ·mom~nto, na emergência, nos nossos hospitais. Pelo menos é o que os jornais dizem.
-..

O SR. MARCONDES GADELHA- Não, eu tenho
a impressão de que o problemà se deveu mais precisamente à faltu mesmo do soro antiofidico, porque ele tem
que ser aplicado, no máximo, até quatro horas depois da
picada. O problema da urgência no tratamento é de fun·
damental importância para o desfecho do quadro.
Mas Sr. Presidente, eu acho que Deus escreve certo
por linhas tortas. De qualquer forma, esta situação nos
leva a uma discussão mais ampla sobre a situação de saú~
de neste P.dís. t preciso colocar a saúde num grau de im':"
portância que tem as questões polftica.S ou económicas,
de um modo geral. Nós discutimos o pacote Cconômico
com tanta veemência, nós discutimos a organização partidária do País com tanto interesse, com tanto empenho,

DJÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

e por-que não esse, que diz respeito à vida das pessoas,
da sua estabilidade tisica, psicológica e sacia!? A saúde
cuida, precisarrierite, do elemento fundamental ao desenvolvimento de qualquer país, que são os seus recursos
humanos. Precisamos ter uma população válida. E eu
não vejo, Sr. Presidente, essa discussão ser levada a muitos fóruns pelo País. Quero crer que, com esse trabalho
do jornalista João Emílio Falcão, a imprensa contrai,
também, uma responsabilidade de conduzir esta discus-

.

s~.

Estamos às vésperas de uma Assembléia Nacional
Constituinte. E o tema saúde pública, corit relação à Assembléia Constituinte, em quantos slndiciitos -tem sido
discutido, em quantas universidades, em quantas_ prefeituras municipais, em quantas entidades de classe essa
questão tem sido discutida?
Louvor se} a feito, Sr. Presidente, à Comissão AfonsO
Arinos, que ainda está preocupada com a Assembléia
Nacional Constituinte no Brasil. Um tema que sucitou
tanta controvérsia, tantos apaixonados debates, infelizmente, hoje, está virtualmente abandonado. Mas, a Comissão Afonso A ri nos cuida, ainda, do tema Assembléia
Nacíonal Constituinte, com todo o zelo, com todo o cuidado, com todo o desvelo. E, dentro da Assembléia Nacional Constituinte, há um capítulo de saúde pública que
foi designado, que foí entregue a uma Comissão deres·
peitáveis médicos do Brasil, os quais já encaminharam
ao rrrofessor Afonso Arinos o resultado preliminar de
suas discussões.
Eu não poderia deixar de aproveitar aqui a·endeix8.tra2.ida pelo jom~Hsta João Emílio F~\d\o, para dizer
que nós temos que ampliar o debate so~resaúde pública,
vis-ando já a Assembléia Nacional Constituinte.
Tenh_o e~ mãos um documento preliminar, que aco·
ffii, a princípio, que achei judicioso, que achei adequado,
pelo menos como hipóte.~e de trabalho, como base para a
discussão, para o recebimento de sugestões e de emen·
das, e pura o qual peço o registro ri'esta Casa, o ex.ame
c-úidaáOS.o do jornalista João Emitia Falcão, da imprensa, e dos nossos pares, para que nós tenhamos um ponto
de partida para uma discussão efetiva que venha a colocar crri termos, de uma vez por todas, este assunto que
jli.z-esconcuao, c que apenas aflora quando há o risco de
uma imi~~ncia d~ uma epidemia, seja de febre amarela,
seja de poliomielite, seja de dengue.
O trabalho, Sr. Presidente, é um trabalho sucinto.
Tem·apenãS-duas laudas e meia,_e eu peço a V.Ex' que
mande registrar nos Anais. É o -documento preliminar do Comitê Consultivo
Sobre Saúde da Comissão de -Estudos Constitucíonais.
Está assinado pelos professores Adib Jatene, de São Paulo; Aloysio Carripos da Paz, de Brasília; Bertholdo Krusc, de Recif~ Cláudio Macieira, de Brasília; Emílio
Grinbaum, de Belo Horizonte; Germano Mostardeiro
~onow, de Porto Alegre; Ivo Pitanguy eJosimar França,
do Rio de Janeiro; José Carlos Seixas, de São Paulo;
Mílton Miranda Fraga, do Rio de Janeiro; Mozart
Abreu e Lima, de Brasília, e Nelson Rodrigues, de São
Paulo.
O teXto é o seguiilü:, Sr. Presidente:
· - "A saúde, definida como um estado...

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli. Fazendo soar as
campainhas.)- Eu pediria para V. Ex~ abreviar, porque
já passamos quase JS minutos do tempo do nobre orador. Se V. Ex~ pudesse .abreviar .•.
~-~0

SR. MARCONDES GADELHA-

Ê a última ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas são algumas laudas!
O SR. MARCONDES GADEUIA - São duas lau·
·
·

das e meia.

O SR. PRESID~NTE (José FrageHi) -Se V. Ex' pudesse abreviar, com o espírito de concisão, que é tão característico de V. Ext..~

O SR. MARCôND]lS GADEUIA- Eu peço. então.
que seja registrado na íntegra ...
O SR. PRESIDENTE C!osé Fragelli)- Mas V. Ex'
pode abreviar, por favor!

O SR. MAR CONDES GADELHA- Muito bem! Eu
peço, então, que seja registradO. E abrevio, dizendo do
que trata o problema.
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Define a Saúde Pública e estabelece a saúde como um
dever do Estado, uma obrigação do Estado em relação à
população, considerando-se, ainda, a necessidade de universalizar e dar eqUidade aos serviços de saúde. Para is~
so, propõe um sistema de saúde unificado, federativo de
natureza e responsabitidade pública; admite a participação da iniciativa privada, sob a forma de concessão;
estabelece que, para financiar esses servíços de saúde, é
necessário a constituição de um fundo de pelo menos 6%
do Produto Interno Bruto do Pais, oriundos da Receita
Fiscal vinculadas da União, Estados e Municípios, do recolhimento da classe trabalhadora, da contribuição em-·
prt.-sarial e de percentual da arrecadação lotérica. Diz
que esse fundo será gerenciado por um Ministério único,
e administrado por um colegiado representativo da sociedade; estabel~e que o sistema deve criar um vinculo
emocional, racíonal e cultural, com os recursos humanos, ou seja, com os médicos, que a ele estão ligados. Impõe que o Estado cuide, também, da produção de insumos crítiCos, ou seja, ~quipamentos, materiais para diagnóslicos e tratamentos, medicamentos e correlatas. Por
fim, chama a atenção para a inclusão, no sistema de saúde, d<ts atividades de fiscalização e controle sanitãrio a
serem exercidas em todos os níveis pela Organização de
Saúde.
Peço que seja publicado, na íntegra, este documento e
que ele sirva. também, como ponto de partida para uma
nova visão sobre o futuro deste País na área de saúde,
para que nós nã-o tenhamos que repetir este discurso nos
anos que estão por vir.
Sr. Presidente, este é um Pais dadivoso, este é um País
que promete uma qualidade de vida magnífica- para os
Seus filhos. Mas,_ Sr. Presidente, só poderia terminar, ironicamente, da maneira como João Emílio coloca: "Este
País, realmente, promete muito, é um paraíso. Mas diríamos, como Millôr Fernandes:- Respeito o Senhor, mas
não a sua Obra. Que paraíso é este que tem cobra?"
(Muito bem? Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MARCONDESGADELHA EM SEU DISCURSO:

PRESIDENCJA DA REPÚBLICA
COMISSÃO DE .ESCUDOS CONSTITUCIONAIS
Comitê consultivo sobre saúde da Comissão de
Estudos constitucionais- (Documento preliminar)
A Saúde, definida comõ- um estado de bem-estaifisico, psíquico e social é direito de todos. E condição necessária a este bem-estar garantir as pessoas a satisfação" da
suas necessidades fundamentais, ou seja, de alimentação
de mor11dia, de salubridade ambiental, de acesso ao saber e ao trabalho.
Ê dever do Estado assegurar a universalização e eqlli·
da de deste direito. Para isto, além do atendimento às necessidades básicas da população, deve ser instituído um
sistema de saúde unificado, federativo, de natureza e res·
ponsabilidade públtca. As ac;ões destes sistema deverão
s~r proporcionados, prioritariamente, pelos. órgãos
públicos.
,
Este sistema pode incluir, sob forma de- concessão, a
iniciativa privada.,!__ com privilegiamento das instituições
filantrópicas de real gestão com unitária. A participação
de toda a sociedade no planejamento e gerência do sistema de saúde, é candiçào e.<:;sencial para seu aperfeiçoa·
menta democrático e adeQuação dos serviços à realidade
sociaL
Para financiamento deste sistema deverá ser constituído um fundo úniCo que represente pelo menos 6% do
PIB, composto das contribuições originárias, entre outras, das seguintes fontes:
- rec_eita fiscal vinculada da União, Estados e
Municípios;
-recolhimento da classe trabalhadora, deduzida da contribuição previdenciária vigente.
-contribuição empresarial em função de seu fa·
turamento~

-percentual da arrecadação lotérica.
Este fundo será gerenciado por um único Ministério e
administrado por um colegiado representativo da socied<Jde. O sistema estabelecerá relações especiais de trabalho que garantam um v__j_nculo efetivo- racional, emocional e cultural - dos recursos humanos do sistema
com a população atendida. Tal vinculação proporciona-
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rá estímulo permanente à iniciativa pessoal e ao aprimoramento científicO-e técnico, pressupondo condições de
trabalho que assegurem remuneração condigna, reconhecimento do mérito e educação continuada.
A natureza dos serviços de saúde exige que o Estado
estabeleça condições especiais de controle de ordem económica e técnica, para ã pesquisa e a produção de insumos críticos (equipamentos, ni.ateriãis-para&agnóstícó e
tratamento, medicamentos e correlatas) do sistema de
saúde.
A universalização dos serViÇos prestados equanimemente, a toda a população, implica na regiomllização e
hierarquização dos mesmos, e necessariamente na participação da comunidade. lmplica também na descentralização do poder decisório para as diferentes instânciaS
governamentais (federal, estadual e municipal), de_ ?lodo
que os representantes dessas esferas de poder-e d3 sOCíi- -dade civil participem igualitariamente, em qualquer nível
do processo decisóriO.
Incluem-se no sistema de saúde proposto as atividades
de fiscalização e controle sanitário, a serem exercidas,
em todos os _nNe_ís, pela organização de saúde.
Assinam: -Dr~ Adib Jatene- Dr. Aloysio Campos da
Paz Júnior - Dr. Bertholdo Kruse Grande de ArrudaDr. Cláudio de Pádua Macieira.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL- AL. Pronuncia
o seguinte discurso. Se-m revisão do oradOr.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, folgo que esta sessão esteja sendo
presidida pelo eminente Senador José Fragelli, Presidente efetivo da Casa, porque minhas primeiras palavras são
de louvor a V. Ex~, Sr. Presidente, por sua atitude corajosa de cortar os jetons daqueles Co-ngressistas, Senadores e Deputados, que faltarem às votações do Congresso.
Disse, V. Ex•, numa das últimas sessões, que hã muitas
dezenas de proposições aguardando votação, proposições que requerem o quorum de 2/3 de Congris:Sístas
para serem votadas. Também a cada dia novas outras
proposiçõeS vêm junliif:Se àquelas e, portanto, aumentar
o rol dos compromissos da Casa. A Lei Maior, aConstituição, condiciona que o jetOit- eu até diria: o famigerado jeton- está condiCionado a nossa participação nas
votações, segundo prescreve o§ 39 do art. 33 da ConStituição.
Faltar às votações e receber o jeton é, portanto, evadirse da Constituição, embora evadir-se sem precisar usar
helicóptero, corno fez o Escadinha, há poucos meses,
para fugir da prisão da Hhã Grande.
Na verdade, eminentes colegas, o que não podemos é
escolher quais os textos constitucionais que nos julgamos
obrigados a cumprir e que textos aChamos que estamos
desobrigados de cumpri-los, pois que, conforme o§ 19-do
art. 153, da Con.Siítuição, ... todos são iguais perante a
lei". Todos, inclusive os da lei. Muito obrigado. (Muíto
bem! Palmas.)
O SR. PRESlDENTE (José Fra8:elli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - sr:--Presidente, Srs. Senadores=
Participando na apresentação das propostas do
PMDB de Mato Grosso à Convenção Nacional, apresento, hoje, Sr. Presidente, Srs. SeQadores, as Propostas
n9s 4 e 5 que se referem a sugestão de modificações no
··Estatuto e Programa" do PMDB, bem como, pela oficialização da "Política de Reforma Agrária" e "Plano de
Estabilização Económica'', para1elamente, a outros programas de cunho político e social que estão e outros que
ainda vão ser implantados, segundo o programa da "Aliança Democrática".
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste
dos Anais, as duas Propostas assinaladas:

PROPOSTA 1'1' 4
PROPOSTA
....
Que a Comissão Executiva a ser eleita, cm IS dias, instale uma Com-isSão Especial, destinada a apresentar, em
60 dias à deliberação do Dire:lório Naciõnal, uma proposta de modificação do "Estatuto" e "Programa" do
Partido.

Justificação·
Várias modificações nos planos institucional e político
já ocorreram sem que o Partido se adaptasse formalmente a ess_as transformações.
A atual conjuntura aconselha que se faça _isso agora,
mesmo para que a discussão interna do assunto oriente o
Htom" da campanha eleitoral, fixando posições que se
cristalizarão na Constituinte.
-(Aprovada por unanimidade em reunião da Executiva
Regional)

PROPOSTA N' 5
PROPOSTA
Que o Plenário aprove um voto de congratulação e
apoio especial ao Exm'i' Senhor Presidente da República,
pela oficializaç1io da Política de Reforma Agrária e do
Plano de Estabilização Econômica e demais programas
de cunho político e social que vem implantando, seguindo o _pro.grama da Aliança Oemocrát_ica_.
Justifica.ção
Embora as Hderanças partidárias dos vários segmentos da militância política venham se manifestando favoravelmente às medidas mencionadas, é preciso que o partido fortaleça sua implementação .e co11tinuidade, com
manifestação formal a respeito.
(Aprovada por unanimidade em reunião da Exec_utiva
Regional)
Era o que tinha a dizer. _(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -'-- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gaivão Modesto.

O SR. GAL VÃO MODESTO (PMDB- RO. Pronlirlcia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto a esta tribUna para trazer mais provas dãS de·
núncias que aqui fiz no dia 9 do corrente mêS, mostrando
a_ipcompetência do Governo Ângelo Ai:tgelin à frente
dos destinos de rondônia.
Desta vez trago ao conhecimento da nação o pronunciamento do ilustre Deputado Estadual Heitor Costa,
que no dia 18 de abri! do corrente ano apontou as falcatruas que se processam nas Centrais Eiêtricas de Rondônia - CERON, o qual passo a ler:
Senh.or Presidente, Senhores Deputadas: Na qualidade de líder do PDT nesta Casa venho, não sem constran·
gimento, denunciar falcaliuas e irregularidades .no tralo
da coisa pública, por parte de órgãos governamentais do
nosso Estado.
_ E venho constrangidO porque já não é novidade a
onda de corrupção e irresponsabHidades que assola o
Governo do Estado.
Infelizmente o nosso Estado, na Nova República, somente tem sido destaque nac;ional pelos escândalos, pelas _corrupçõe.c;, pelas irre.c;ponsabilidade.c; e pela incompetência dos seus dirigentes.
Jamais, em qualquer época da nossa história, ocorreram tantas denúncias de fraudes, de locupletamentos, de
depredação da coisa pública, de corrupção administrativa, quanto no Governo Angelo Angelin.
E o meu constrangimento neste momento, deve-se ao
fato de que, a exemplo das denúncias que farei, todas
têm fundo de verdade.
Mas na qualidade de parlamentar, investido que estou
na função de fiscalizador dos atas governamentais, e de
dCtetlSõr- dã -classe trabalhadora não posso calar ante as
verdadeiras falcatruas que se verificam nas Centrais Elétricas de Rondônia- CERON.
E a primeira delas repousa em aditivo contratual celebrado entre a CERON e a SATHEL- Usinas Termo
e Hidra Elétricas S.A.
.-:\,ditivo este celebrado em evidente ilegalidade__causando prejuízo de, somente até janeiro 86, de Cz$
4.472.57_0,00_ (quatro milhões, quatrocentQS e setenta e
dois mil, quinhentos e setenta cruzados)!!
E iSto mediante aditivo contratual NULO de pleno direito, veZ que contraria frOntalmente o Decreto-lei
2.284/86, que estabeleceu o congelamento de preços e o
choque heterodoxo na economia nacional.
E não houve qualquer pudor no assalto aos cofres
públicos! Tudo foi feito às claras, talvez na certeza de
impunidade, o que não acontecerá, desta vez, pois temos
toda a do_curnentação comprobatória da fraude, e toma-
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remos as medidas judiciais cabíveis, com a apuração das
responsabilidades.
A falcatrua teve início em 18-5M82, quando foi celebrado contrato entre a CERON e a firma SATHEL, para
compra, pela CERON, de energia elétrica da Usina Termoclétrica à lenha, instalada em Ariquemes, pertencente
à SATHEL.
A cláusula déciriüi terceira deste contrato estabelece o
valor da tarifa de energia elêtrica, a ser pago pela CERON, em Cr$ 14,80/kWh (quatorze cruzeiros e oitenta
centavos por quilowatt-hora).
A cláusula décima quinta deste mesmo contrato e_sta~
bclccc a forma de reajuste da tarifa, rezando reajuste se,.mcstral, nos meses de janeiro e julho de cada ano, de
:acordo com as variações da OR TN.
Devidamente aprovado pelo Departamento Nacional
de Ãguas e Energia Elétri~a- DNAEE, o contrato foi
posto em execução, vindo a CERON pagando normal~
mente, havendo os reajustes na forma contratada.
Até então tudo normal. Ocorre que; erri 18-3-86, portanto, depois da publicação do Decreto-lei 2.283, de 282-86, e do Decreto-lei 2.284, de 10-3-86, foi celebrado
Termo Aditivo, que, entre outras alterações destacam-se:
a) a cláusula décima terceira foi modificada, estabelecendo novo valor para a tarifa, em julho/85, de Cr$
819,37 kWh (oitocentos e dezenove cruzeiros e trinta e
sete centavos por quilowatt-hora).
Vale ressaltar que, por força dos reajustes normais do
contrato original, o valor do kWh, em julho/85, era de
Cr$ 649,76 (seiscentos e quarenta e nove curzeiros e setenta e seis centavos).
Portanto, o Termo Aditivo teve efeito retroativo! Absurdo, ilegal e imoral tal Termo Aditivo!
b) A mesma cláusula décima terceira foi alterada no
tocante ao reajuste das tarifas. O reajuste que, originalmente, era semestral, com base na varíaçào das ORTN,
passou-a-·senrrenrnl, com base nas mesmas ORTN, que
na data da assinatura do termo já não existiam, por força
dos Decretos-leis n9s 2.283 e 2.284!
Vejam, Senhores Deputados, o absurdo_ desta tratativa: foi firmado um termo aditivo, estabelecendo cláusulas escandalosamente desyantajosas para a CERON,
vinculando__ reajustes a indice já extinto- ORTN, e, o
que não é menos gmve, com efeitos reatroativos a julho/85)
A conseqüência prática dessa negociata, é a obrigaçãõ"
da CERON de pagar as diferença<> das tarifas, a partir de
julho do ano passado. E para que os ilustres pares tenham idéia, a firma SATHEl, dois dias após a assinatura
do termo aditivo, emitiu a Nota Fiscal-Fatura de Prestaç1io de Serviços nc;- 019, série única, no valor de CzS
4.472.570,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e
dois mil, quinhentos e setenta cruzados), referente a
•·reajustamento de tarifa e _correçào morretâria mensal
pelas ORTN, referente ao fornecimento de energia elétrica no período _de_julho de 1985_ a_ janeiro de 1986, de
acordo com a cláusula décima terceira do primeiro termo adítivo assinado em 18-3-86, e demonstrativo anexo", conforme se lê da discriminação da nota mencionada.
Vê-se, pois, a dimensão do assalto aos cofres públicos
cometidQ pela CERON, em conluio com a SATHEL
E tudo devidamente documentado. Ofereço aos ilustres Senhores Deputados fotocópias do contrato original, do termo aditivo, da nota-fiscal da SATHEL, bem
como de recibo no valor de CzS 3.000.000,00 (três rríilhões de cruzados), datado de 20-3-86.
Não perderam tempo os assaltantes dos cofres públicos! Tramaram o assalto, e, em dois dias apenas, jâ levantaram Cz$ 3.000.000,00.
É necessária a apUração das re.<>po,..~~l,iJidades. Urge o
saneamento da Administração Púbth,., a fim de se ex·
purgar esses cancros malignos, sugadores dos recursos
do Estado!
Mas não é só, Seilhores Deputados, A esteira de irregularidades e falcatruas na CERON con-tinua.
A mesma firma SATHEL é figurante nesta nova traM
ma criminosa que pao;samos a relatar:
Em 5-9-85, a CERON Celebrou contrato com a
SA. THEL, para a compra de um Grupo Gerador de
1.250 K VA, pelo valor de Cr$ 1.406.000.000 (hum bilhão
e quatrocentos e seis milhões de cruzeiros).
Neste contrato, a SATHEL obrigava-se a entregar o
grupo gerador em perfeitas cndições de operação, bem
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como, na cláusula quarta do contrato, dava garantia de
munutenção, correndo todos os custos por conta da
SATHEL.

E ainda, a cJáusulu sexta, subi tem 6.1 estabelece a possibilidade da CERON em considerar rescindido o contruto em caso de, durante o período de garantia, o grupo
gerador apresentar defeito de difícil recuperação, ou prazo de recuperação superior a 45 (quarenta e cinco) dias.
Ocorre que, apesar de celebrado o contrato em setembro do ano passado, tal grupo gerador nunca funcionou!
E perguntariam Vossas Excelências: a CERON rescindiu o contrato e se reemholsou__ da quantia de Cr$
1.000.000.000 (hum bilhão de cruzeiros), que jã houvera
despendido, acrescidos_ de juros de I% ao mês, e coríeCãO -com base na variação das ORTN'?
Pasmem Senhores Deputados; Nàol
Pelo contrário, A CERON celebrou com a Díe"sel Engines Llda., contrato de compra de um gerador de 1250 _
K VA, pelo valor de CrS 416.000.000 (quatrocentos e dezesscis milhões de cruzeiros), para que fosse acoplado ao
grupo gerador adquirido da SA THEL.
E conforme se vê de Memorando datado de 21 _1_86 ,
apenas CrS 218.000.000 (duzentos e dezoito milhões de
cruzeiros), foi descontado do pagamento da SATHEL.
Assim, senhores DepJ.!tados, mais uma vez lesados os
Cofres Públicos. Ressalii-_s_e c!_Ue ambas as aquisições foram efetuadas sem a competente licitação pública,
alegando-se urgência. ConfOrme se vê, eis que 0 contrato
foi celebrado em setembro do ano passado, e até hoje
não executado, não há qualquer urgêncial
Mais uma vez a falcatrua está às claras. Os dois cootratos e o memorando mencionados estão à disposição
dos Senhores Deputados.
Continua o desfile das falcatruas. A corrupção saúda
povo e pede passagem.
0
Em 19·3-85, através do Pe-dídO de Fornecimento n9
209/8 5 , encaminhado à ftrma Elétrica Comércio e Representações Ltda. em 1o_ 4_85 , a CERON adquiriu diversos materiais elétric<:>s· Ü_1:1razo de entrega variava entre 30 e 45 dias após o receEiiinCn-to do pedido de fornecimentQ.

Conforme item 23 do pedÍdo de fornecimento, constavam 2.750 lâmpadas de vapor mercúrio de 80 W ao
preço unitário de CrS 20.658. Entretanto o Diretor Administrativo Arnaldo Lopes Martins Filho autorizou o
reajuste da lâmpada, através do Memorando_
DAD/123/85, para CrS 32.000, oil sejá, com _majoração
de 54,90% do preço iniCíar proposto pela firma. O valor
pago a mais por este item foi, na época, de CrS
31.190.500.
O material do ítem 23 foi recebido _com atr"ã.SO de" 52
dias e a CERON deixou de cobrar uma multa deste item
no valor de CrS 9.152.000.
O material do item 85 foi recebido com atraso de 19
dias e a CERON deixou de cobrar uma multa no valor
de Cr$ 3.358.858.
O material do item 19 foi recebido com atraso de 6
dias e a CERON deixou de_ cobrar uma multa de CrS
29.951.
O material do item foi rCcebido com atraso de l3 dias
e a CERON deixou de cobrar uma multa de CrS 229.756,
totalizando CrS 43.9061.065, de prejuízo para a empresa-.
Operação devidamente documentada, através de fotQcópiaS do Pedido de Fornecimento nQ 209/85~ doMemorando DAD/123/85, e das Notas Fiscais com os com-provantes das datas de recebimento das mercadorias.
Por último, fechando com chaVe de ouro este desfile
campeão das falcatruas e irregularidades, apresentamos
a pérola da verba de representação, no percentual de 34%
estatuído aos diretores da CERON.
Tal verba, completamente, ilegal, não atende o disposto no Decreto-Lei Estadual nQ 048/83, que disciplina os
limites de remuneração mens-al dos servidores, empregados e dirigentes das Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista sob o controle acionário do Estado de
Rondônja_
Chegamos ao final do espetáculo. Assistimos ao desfile ~as mais desvairadas e ineS"Crupulosas falcatruas operadas na CERON.
-E o que torna mais bizonha a situação é a argumentação da diretoria da CERON, de que é impossível o aumento salarial dos seus funcionários, em virtude da legislação em vigor.

Piada de mau gosto, Senhores Deputados. Conforme
tivemos oportutlidade de demonstrar, o que menos se
respeita ria CERON é a legislação, a moralidade administrativa, em detrimento do erário.
Gostaríamos de nos solidarizar com o movimento dos
funcionários da CERON, e congratularmo-nos com a
Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indú.strias
Urbanas do Estado de Rondônia, que nos propiciou os
documentos comprobatórios desse desfile de falcatruas e
safadezas na CERON.
Era o que tinha a dizer."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O que aqui troux.emos no começo do mês, não sãÕ de-- núncias infundadas; a corrupçHo continua desenfreada
em nosso estado; o caos transforma Rondônia em um
Estado precário; a situação de tensão social impera nos
vários segmentos da sociedade e a responsabilida~e é de
_quem? Ctaro que da administração Angelo Angelin.
Quando de nosso pronunciamento a respeito das irregularidades do Governo do Senhor Ângelo Angelin,
aponü.1mos fatoS de como estão se processando as instalações de usinas hidrelétricas em nosso Estado, mas 0
que fulamos não quer dizer que somos contrArias à cons·
trução dessas usínas; ao contrário, silbemos _que o
problema energético do Estado é calamitoso, inclusive a
~s~~~~ possui problemas em todos os municípios do

Mas, Sr. Presidente, Senhores Senadores, o Deputado
Ore.'>te:> Muniz, em pronunciamento na Câmara dos De-putados, quis nos criticar afirmando que o nosso discur~o "foi uma brincadeira e uma piada de mau gosto",
conforme declarou em entrevista ao jornal O Estadào,
do dia 12 de abril último. Não, Senhor Presidente, Se~
nhores Senadores, o que denunciamos- não é brincadeira
de mau gosto e prova cabal do que afirmamos vem a ser
coi"robor"ada com o pronunciamento do nobre Deputado
Estadual Heitor Costa, conforme acima demonstramos.
-Não é a primeira vez que venho a essa tribuna para falar sobre o problema energêtico em meu Estado. Lembro
que em julho e dezembro do ano passado, em pronunciamentos. apontei a necessidade da construção das hidrelétricas de Samuel e Ãvila, como solução para alguns municípios do Estado e, inclusive, clamei contra as ameaças
di! corte de verbas pi!ra que a ELETROBRÁS concluisse
a UHE de Samuel._
Então pergunto mais uma vez, sou contra as hidrelétricas em meu Estado?
!'Jào, Sr. Presidente, Srs. Sen.adores, o que quero é que
o poVo rondoniense goze dos beneficias da energia elétrica, sem que sofra obstáculos de defeítos do Governo. O
que queremos é combater a corrupç~o.
P:or outro lado nos preocupam fatos que ocorrem diaría!!l_~~--~1!1_!!9SSOS municíp(os; queremos evitar o que
___:_aconteceu no Município de Cacoal em 1984, em que a
popula_cào local, revoltada com o atendimento da CERON, depredou e incendiou os prédios da Prefeitura·e
~ du CERON
_ Alertamos Para os fatos das situações nos Municípios
de Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, que
nos enviam telex_ e documentos apontando as dificuldades e riscos que ocorrem naqueles municípios devido aos
grupos geradores existentes estarem obsoletos e sem con-di(.;ões de gerarem energia suficiente para as demandas
locais.
Por_tanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Ângelo
- Angelim não for substituído urgenteinente naquele Governo, o povo de minha terra irá padecer de um cancro
maligno por cerca de mais nove meses.
Era o que tinha u dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR.ALFREOO CAMPOS (PMDB- MG. PrÔnuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
..
- ~
Ocupo hoje a tribuna, um dia depois- do.-'-'Dia do Tra~a!ho", para saudar aqueles que, com seu esforço cotidiano, sustentam o desenvolvimento deste País: os trabalhadoreS br~ileiros. Ontem, no seu dia, estive na cidade
~~_lpatinga, justamente em palestra para os trabalhadores em seu sindicato, aliás o maior do meu Estado.
Quero lembrar, em primeiro lugar, que a classe trabalhadora, responsável direta pela geração da riqueza nacional, foi também o segmento social mais penalizado
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_ nos anos recentes, aquele ao qual foi imposta a parcela
maior de sacrifícios, No transcorrer do regime_ autoritário, assistiu o trabalhador à perseguição de seus líderes, ao cerceamento da ação de suas entidades representativas e, sem instrumetÍtos para reagir, à queda progressiva do poder de compra de seu salário e à deterioração
de suas condições de vida.
No momento de sua implantação, a Nova República
assumiu dois compromissos fundamentais perante a
classe trabalhadora: implementar uma politica económica não recessiva, que produzisse o crescimento indispensável ao incremento do emprego e dos salários, e assegurar ampla liberdade de organização profissional e sindical, requiSitO básiCO d-e qualquer ordem democrática.
Hoje, decorrido pouco mais de um ano do fim do regime
autoritário, é hora de avaliar o que foi realizado dos
compromíssos assumidos e o que ainda resta por fazer.
No que se refere ao nível de emprego, a situação, embora longe ainda de satisfatória, experimentou melhoras.
Ocorreu efetivamente a retomada do crescimento econômico e com ela a expansão do nível de emprego. De acordo corn informações do Ministério do Trabalho, foram
gerados, em 1985, 960 ffiil empregos no setor urbano organizado, 650 mil no setor urbano não organizado e 190
mil no setor agrícola, o que perfaz um montante de 1,75
milhão de novos postos de trabalho. Esse número
refletiu-se numa queda de 24% na taxa de desocupação,
com relação a 1984, nas seis principais regiões metropolitanas do País.
A Nova República procurou inverter a tendência, predominante nos últimos 25. anos, da queda real dos salários. Essa diretriz pautou a política salarial adotada
para os setores público e privado, assim como os critérios de fixação do salário mínimo, que observou, em
1985, um crescimento real de 10% em relação a seus valo~
res no mesmo período de 1984. No setor privado, o estímulo à livre negociação redundou na elevação dos salários reais. A fundação IBGE e a FIESP acusam um
crescimento de 8% a 15% no salário real médio pago pela
indústria em 1985.
No campo das relações de trabalho, foram logrados
avanços significativos, como a anistiamento aos líderes
sindicais que haviam tido seus mandatos cassados pelo
regime a!"lterior. O Governo, ao revogar a Portaria nQ
3.337, qi.i_e prOibla assúCíaÇão de carãter intersindical, reconheceu o dü:eito da CUT e da CONCLAT à existência
legal. Nenhuma entidade sindical sofreu a -intervenção
do Ministério do Trabalho. É- certo que ainda se encontra vigente toda a legislação trabalhista utilizada pelo regime autoritário. No entanto, o Poder Executivo anunciou a éfabOração de Projeto de Lei que regula as negociações coletivas, em especial o direito de greve. No Congresso Nacional, tal Projeto será objeto de debates.
Finalmente, cabe aqui lembrar o recente Plano de Estabilizaç~O da Economia, que veio atender algumas antigas_reivindicaçõey da classe trabalhadora. Além do congelam.ento de preços, foram instituídos pelo Decreto-Lei
n~ ?-.284, de 1986, a escala móvel de salários e o segurodes_emprego, A correção automâtíca dos salários pelo
lndice de Preços ao Consumidor sempre que este ultrapasse a marca dos 20% resguarda o trabalhador do eventual fracasso da estratégia antiinflacionãria. Por sua vei,
o seguro-desemprego, se bem que de alcance e duração
ainda limitados, constitui avanço inegável se comparado
à. situação presenté e ponto de partida para uma legislação futura mais abrangente.
Se_nhores, não é minha intenção fazer crer que a situaçao atual é a desejável. Sabemos que o processo de recuperação do nível de emprego apenas teve início e que 0
desemprego ainda é a realidade de parcela expressiva da
P_<?PU~açã_o. Sabemos que os salários mal co'meçam a retomar o poder de compra que lhes foi retirado nos últimos anos. Sabemos que o salário mínimo ainda está dist~nte de se_u valor no final da: década de cinqUenta e é obvtamente msuficiente para atender às necessidades do
traba~ha~or. e seus familiares, como manda o dispositivo
constttuctanal. ~(lbe~os~ enfim, que ainda está de pé
t~?_d,9 UJ? ~arpo de_ lets que tolhe a liberdade de organizaçao smd1cal e a hvre negociação entre patrões e empregad?s. Há m~ito a~nda por fazer. Quero apenas externar
aqut que a sttuaçao dos trabalhadores, neste primetto
ano de Nova Repúb~ca, não permaneceu estagnada. E
que as mudanças venficadas apontam na direção do que
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a Nação -como um todo deseja: ampla liberdade de organização sindical, salários dignos e emprego para todos.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou suspender a presente sessão. Já tivemos presentes 12 Srs.'Senadorcs mas, no momento, temos apenas 8 Srs. Senadores.
O § 3"' do art. 180, diz:
"Art. 180
.. ....
. ...................
§ 39 Em qualquer fase dos trabalhos, estando
no Plenário menos de li (onze) Sen.adores, o Presidente suSpenderá a sessão, fazendo acionar as campainhus durante 10 (dez) minutos e, ao fim desse
prazo, se permanecer a inexistênCia âe número, a
sessão será definitíVamCnte encerrada.
De acordo com o Regimento Interno, vou suspender a
sessão por tO minutos, fazendo soar as campainhas para
a chamada dos Srs. Senadores, a fim de prosseguirmos a
sessão.

(Suspensa às 15 horas e 54 minutos, a sessao é Ft!àherta às 15 horas e 58 minutos.)

11

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n974, de 1982 (n~'4.196/80, na casa de origem), que
modifica a redação do art. 20 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, tendo
-PARECER FAVORÁVEL, sob no 870, de 1984, da
Cõffiíssão:
--de Constituição e Justiça.
6
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de L_ei do
Senado nQ 289, de 1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o Instituto de retrocessão e
dá outras providências, tendo
PARECERES; sob n• 1.020 e 1.021, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
-juridicidade, com emendas que apresenta_ de n'l's I a 4CCJ, e voto em separado do Senador Nelson Carneiro;
;...... de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da
Comissão de Constituição e Justiça.

ORDEM DO DIA
SUBSTITUTfVO AO-FIWJETO DE -LEI
DO SENADO No 246, DE 1985 - DF
(Em regime de urgência- art, 371, b, e 188, III,<'
Do Regimento Interno)
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado n'~' 246, de 1985-DF, que altera
a Lei n<:> 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe
sobre o estatuto dos policiais-militares da polícia militar
do Distrito Federal, c dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob _n'l'_ 336, de 1986, e orais, das Comissões:-de Reda~ào, oferecendo a redação dO vencido;
-de Constituição e Justi~a- 2Q pronunciamento: favorável às emendas de Plenário; -do Distrito Federal - 29 pronunciamento: favorável
às emendas de Plenãrio.

7
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n{> 64, de 1980, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que altera a redação do§ 3Q do.art. 99 da Lei n'~'
5.889, de 8 de junho de 1973, que dispõe sobre a entrega
da moradia pelo trabalhador em decorrência do desfazimento do contrato de trabalho, tendo
PARECERES, sob n'~'s 481 a 484, de 1985, das Comissões:
-de Constitui~ão e Justiça, }9 pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridícidade; 2Q pronunciamento:
pela constitucionaiídade e juridicidade do Substitutivo
da Comissão de Legislação Social;
-de Legislação Social, favorável, nos termos de substitutivo que oferece; e
-de Finanças, favorável ao Substitutivo da Co_míssão
de Legislação Social.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto_ de Lei do
Senado n{> 238, de 1981, de autoria do_ Senador Humberto Lucena, que introduz alteração na__ Co_ns_.oliQ.ação das
Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, .sJ?b n'~'s 593 e 594, de 1984, das Comissões:
---_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, e, quanto ao mêrito, favorável com emendas que apresenta, de n<:>s I e 2-CCJ; e
-de Legisla~ão Social, favorável ao projeto e às
emendas da Comissão de Constituição e Justiça,

2

Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 67, de
1986, de autoria do Senador Helvídio Nunes, sOlicitando
tramitação corijuiüa para os Projetas de Lei do- Senado
n"'s 175, de 1984, e 6, de 1986, de autoria, respeCtivamen~
te, dos Senadores Carlos Chiarelli e Nelson Carneii'O, e o
ProjCtO -de Lei" da Cârriira n'~' 131, de 1984 (n'~' 459/79, na
casa de origem), que alteram dispositiVO da Consoli~
dação das Leis do_ Trabalho.

3
Votação, em turno únicO, -do Requerimento n'~' 76, de
1986, de autoria do Senador Alberto Silva, solicitando
tenham tramitação conjUnta: OS- -Picijetos de Lei da Câmara n'~'s 204, de 1983 (n"' 4.969/81, na casa de origem),
233, de 1983, (n<:> 318/75, na casa de origem), 252, de
1984 (n{> 3.031/84, na casa de origem) e 132, de 1985 (n<:>
3.157/80, na casa de origem), e o ProjetO de Lei do Senadon{> 81, de 1983, de autoria do Senador Itamar Franco,
que dispõe sobre aquisição de casa própria,
4

DiScussão,-em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nQ 92, de 1981 (nQ 3.820/80, na casa de origem), que
acrescenta parâgrafo ao art. 659 da Lei nQ 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 381, de 1983, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto dt:- Lei do
Senado n<:> 49, de 1984, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que dispõe sobr.e a obrigatoriedade de manuntenção de conta corrente em nome das pessoas que percebem salário ou provento através de estabelecimento
bancário oficial, e dá outras providências,_ tendo
PARECERES, sob nQs 806 e 807, de 1985, das Comissões:
- de Constituição e J ustica, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Fioantas, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
( Lcvanta-JE' a sessão às 16 horas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSTOTHAVES NA SESSÃO DE 30-4-86 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia
dis_c_urso.)- Sr. Presider:tte, Srs. Se~a~ores:
A- Associação Comercial de Santarém, entidade fundadu _em janeiro de 1945, vem prestando grandes e relevuntcs scryiços_ à_ economia dessa região.
Patrocinou, recentemente, pleito de quatorze prefeitos
das regiões do Médio e Buixo Amazonas, Xíngu e Tapajós, encaminh<~do ao Governador do Estado, contendo
reivindicação que nos parece justíssima e, portanto, de
atendimento inadiável.
Como se trata de estud1) elaborado por técnicos, muito bem fundamentado, a~ompanhado de informações e
dados estatísticos, vou lê-lo, para que conste dos Anais
do Congresso Nacional, como parte central deste pronunciamento:

o

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reab_el'fa-a sessão.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional
eslá convocado para uma sessão ã realizar-se hoj~. às de~
zoito e trinta horas, destinada à leitura da Mensagem
Presidencial n'~' 35, de 1986-CN.
Sendo evidente a falta de quorum, vou encerrar apresente sessão, designao_do para a sessão de segunda-feira a
segui-nte

Maio de 1986

DiSCussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n<:> 250, de 1983, de autoria do Senador Nelson
Cãrnl::Tro, que altera dispositivo da Consolidação das
~eiS ~o Trabalho, para o fim de garantir imunidadt:. aos
dirigentes sindicais, tendo
PARECERES, sob n'~'s 418 e419, de- {985, das COmissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
10

Discussão, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do
Senado n<:> 283, de 1983, de autoria do Senador Nelson
CarneirO, que a1tera dispositivo da Lei n'l' 6.592, de 17 de
novembro de_ 1978, para o fim de permitir a acumulação
da pensão especial nela prevista com _pensão previdenciãria, tendo
PARECERES, sob no 100 a 102, de 1985, das Comis-

sões:_
....:... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mêrito, favorável, com emenda que
apresenta de n'~' 1-CCJ;
-de Legisla~ão Social e de Finanças, favoráveis ao
p-tojeto e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça.

s_~guinte

ASSOCIACÃO COMERCIAL DE SANTARÉM
Seâe própria: Praça da Bandeira, n~' 565
Fundada em 14 de janeiro de 1945
ConsíderUdu d~ utilidade pública do Estado pela
Lei n9 114 de 15 de dezembro de 1948
Considerada de utilid<ide Pública do Munnicí}:lio de Santarém,
pela Lei n{> I 16
de 31 de dezembro de 1948
lnsc. doCGC (MFJ 05.103.551(0001-0T
End. Telg. Associação- Caixa Postal, 30- Telefone:
552-2633
Santarém - Estado do Pará

Em 6 de janeiro de 1957, ainda na Capital Fede~
ral nu cidade do Rio de Janeiro (DF), o Presidente
da República sancionou a Lei Federal n'~' 3.173, que
criou u Zona Frunca de Manaus-AM. Somente em
28 de Fevereiro de 1967, através do Decreto-lei n~'
288, foram efetivados medidas que deram reais condi<iões álillpbntução do projeto.
2. Os limites da J.reã fixada para a ZOna Franca
de- Manaus demarcada pelo Decreto-Federal nQ
-61.244 de 28 de agosto de 1967, representava, territorial mente, uma parcela ínfima do Univeiso ama- zOrííc-6. Em 15 de agosto de 1968, o Governo Federal tomou medidas complementares através do
Decreto-lei n<:> 356, estendendo os benefícios ftScais
da Zona Franca de Ma naus à Amazônia Ocidental,
constituída pelos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Território Federal de Roraima, o que vinha
de encontro aos objetivos maiores do projeto de
ocupação da Amazônia, conforme se observa na exposi_ç~o de motivos remetida ao Congresso Nacional, quando da ratificação do Decreto-lei nQ 356 de
que a Zona Franca estava beneficiando uma área
restrita, em detrimento ao homem do interior; de
outro lado o êxodo _rural para Ma naus, devido as faciliaades oferecidas, desestimulava a ocupação permanente c produtiva de outras áreas da Amazônia,
como os espaços vazios e as área~ piOneiras e de
fronteiras. As medidas e diretrizes fiXadas para a
Amazônia Octdental melhoraram sua infraestrutura económica, com crescente aumento de padrã_o de vida naquela área, seja pela abertura de novas fronteims agrícolas, s_eja pelo fluxo turístico havido em Ma naus, ou outros fatores, todos, entretan-
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3.5- Arcas com grandes yazios demográficos e
, inupr9vcitávcis, seja pela falta de uma definição
científica de m-elhor aproveitamento dessas terras,
seja pela índefiniçào de uma política agropecuária
própria para a Região;
3.6- São municípios com ocorrências minerais
significativas, especialmente nas zonas de produção
de ouro (Tapajós), cujos custos na ~ompra de equipamentos e máquinas tornam os projetas, por vezes,
inviáveis;
3. 7 - Apesar de outras inúmt!ras considerações
que possam ser feitas, são regiões com as mesmas
·- carli.tterísticas geográficas, demográficas, ecológicas. sociais, cUlturais, de renda e condições de vidas
equivalentes, semelhantes às regiões da Amazónia
Ocidental, dos rios Madeira. Negro e Acre.
4. Se .;onsiderarmos o conjunto dos municípios
paraenses das Regiões do Baixo Amazonas, Tapajós
e-parte do Xingu, teremos a seguinte população e
áreas:

to, ligados de algumã maneira àque!_e _empreendimento governamentaL
.3. Observa-seque a.s áreas da Amazônia OcldCnta[, objctivo do Decreto-lei nl' 356 de 15 de agostO de
1968, guardam as mesmas características com outras regiões amazôniCilS; rriã:S--ilã6 lncluídas no
Decreto-lei nt? 356. As áreas das regiões do Baixo
Amazonas, Tapajós e- Xing·u, ã.presentarri idênticas
características sócio-econômicas das áreas pioneíras
definidas para a Amazônia Ocidental, como sejam:_
3. I - Loc<llizaçãci no interior da Amazônia e
isoladas dos grandes centros de produção e consu-

mo do Pais;
3.2- Atividades econômicas incipientes voltadas para o comércio de produtos adquiridos de outros Estados~ cxtraçào vegetal. mineral e exploração
agrícola, pecuária e pesca, ainda cm nível primário
do ponto de vista tecnológico;
3.3- Transporte aêreo ou fluvial, com predominância deste último, para transporte de carga, principalmente com o precário, estado das estradas federais existentes na Região, nos últimos dois anos;
3.4- O a.cesso de toda população dessas microrregiões com áreas da denominada Amazônia Ocidental através do rio Amazônas e seus afluentes
principais;

E, aqui, Sr. Presidente, junta-se um quadro minucioso
e detalhado, que ilustra estu exposição, e apresento para
ser transcrito, porque fuz parte integrante deste pronunciamento:

Q U A D R O
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S. Verifica-se que a definição geográfica da Amazônia Ocidental foi fixada nos limites do Estado do Amazonas com o Estado do Pará, ao que tudo indica, tendo
sido obedecido esse critério, pela facilidade de demarcação geográfica- caso contrário esses limites deveriam
estender.se às regiões homogêneas, embora espaçadas
pelas grandes distâncias, como, por exemplo, as microrregiões do médio Amazonas Paraense, Tapajós e parte
da microrregião do Xingu, que coincidentemente constituem as áreas do Parâ Ocidental.
A Associação Comercial de Santarém, o Clube de Diretores Lojistas de Santarém, as Prefeituras Municipais e
demais entidades signatárias deste documento, encaminham ao Governo do Estado este pleito cujo conteúdo
básico, é ter a extensão dos beneficias fiscais e,tistentes
na Amazônia Ocidental para as regiões do Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós (MunicípioS de: Faro, Juriti,
Oriximiná, Óbidos, Santarém, Aveiro, Itaituba, Monte
Alegre, Alenquer, Prainha, Altamira, Sen. José Porfirio,
Almeirim, Gurupá e Porto de Moz), especificamente
constante de:
1

-

l -Isenção do IPI (Imposto sobre Produtos lndustrializados):

l.l -Sobre produtos nacionais consumidos ou
utilizados na Amazônia Ocidental, desde que industrializados nessa área, em projetas aprovados pela
SUFRAMA ou adquiridos através "da mesma ou
de .seus entrepostos", com as proibições já estabelecidas {fumo, bebidas, armas e munições).
12- Produtos elaborados com matérias· p-rimas
agrícolas e extrativas vegetais de produção nacional
noS estabeleCimentos industriais, localizados na
Amazônia Ocidental e aprovados pela SUFRAMA.
2 -Isenção do Imposto de Importação e de ImpostO SjProdutos Industrializados sobre:
21 - Produtos de procedência estrangeira.
oriundos da Zona Frunca de Manaus e que derem
cntruda nu Amazônia Ocidental, para utilização
ejou consumo naquela região, constante dos seguintes produtos:
a) Motores marítimos, de centro e de popa, seus
acessórios e pútences, bem como outros utensílios
empregados na atividade pesqueira, exceto explosivos e produtos utilizados em sua fabricação:
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b) Máquinas, implementas e_c_ansumos utiliza·
dos na agricultura, pecuária e atividades afins;
c) Má_quinas para construção rodoviária;
d) Mãquinas, motores__ e acessôrios para instalução industrial;
e) Materiais de construção;
O Produtos Alimentares; e
g) Medicamentos.

2.2- Produtos fabricados na Zona Franca de
Ma naus, consumidos e utilizados na Amazônia OcidentaL

Sr. Presidente, esta listagem, este elenco pretende apenas- como foi antes fund:tmentado e justificado- estender a essas mícrorregíões do médio e Baixo Amazonas os mesmos beneficias já dados à Amazônia Ocidentul.
Sob o ponto de vista geográfico, temos a mesma regiào natural complexa, a mesma identidade geográfica
de solo, de clima, de relevo, de sistema fluvial, de economia, enfim, de todas as características que identificam
essa região. Apenas foi estabelecido um critério naquela
oc-usiào, através de decreto~lei, de certa maneira arbitrário, de utilizar os limites já definidos entre os Estados
do Pará e do Amazonas. Posteriormente, o próprio Governo Federal ampliou a área da Amazônia Ocidental,
para efeitos da Zona franca de Manaus, incluindo Rondônia, Acre e o Território de Roraima. Reivindicam esses Municípios, sob o patrocínio da Associação Comercial de Santarém, que esses limites se estendam e incluam
microrregiões com as mesmas características e as mesmas condições das_ demais parcelas que constituem a
AmaLônia Ocidental para os beneficias da Zona de Manaus. Precisamos estimular o progresso e o desenvolvimento dessa~ áreas, não só através do Programa POLOAMAZÚNIA, infelizmente minimizado nos seus
efeitos, reduzidos os se_us recursos, e, portanto, com con__seqüéncias ainda limitadas. Através de medidas desta natureza, com a m,esma ori"entaçào que levou à constituíção
d<.t Zona Franca e a aimp\iaçào dos limites da Zona
Franca, precisamos incluir, as microrregiões do Médio e
Baixo-Amazonas Tapajós e Xingu na Amazônia-Ocidental, integrada atualm!!nte por trés Estados e um Território. Justifica-se plenamente se estendam tais benefícios
a esses Municipios do Pará. É a mes!1la região geográfica, ê a mesma g~grafia-._Apenas os limites das unidades
polítieo-"i.ldministrutivas é que são diferentes, mas a geografi_:.l é idêntica, os problemas são os mesmos, e asolução_ deve ser a mesma.
O Sr._/oCge Kalume- Pennite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço, o nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalu111e - Eminente S.enador Aloysio
Chaves, propositadamente deixei V. Ex.' chegar ao final
da defesa que estfl fazendo da Amazônia, como sempre
trazendo-nos subsídios os mais valiosos. Comungo com
a idéia de V. Ex~. Ê preciso, efettvamente, quebrar esse
dique entre a Amazônia O~idental e parte da Amazônia
Oriental, porque os problemas são comuns. Tod<ls essas
flreas são incipientes. lá apresentei alguns projetas de interesse du Amazónia Legal. Um deles, a que V. Ex• na
Comissão de Constituição e Justiça, deu o seu apoio,
com a isenção do Imposto de Renda e aplicação do incentivo das pe.'isoas físicas e jurídicas em empresa~ vincu~
!adas à SUDAM, em_toda a Amazônia Legal, quer dizer:,
até o purb.le\o 16, em Goiús. Outro projeto nosso, de envergadura, visa à criação de mais de uma Zona Franca,
no extremo do Estado do Acre, no noroeste do Acre, na
Cidade de Cruzeiro do Sul. Quando criada a Zona Fran~
ca e Manaus foi incompreendida por l:llguns segmentos
da sociedade brusileira. Hoje, todos estamos aplaudindo
o benfeitor, o inspirador da idéia. Manaus não tinha
quase expressão. Manaus vivia do seu fastígio, do seu
pas~ado. Hoje é uma Capital Ululante, ativa, com mais
de um milhão de habitantes, dando dinheiro, inclusive,
para o Erârio, através do IPI, através do ICM e atravês
do Imposto de Renda. Louvo V. Ex~ e pode contar com
o meu apoio e, posso dizer, com o apoio unânime desta
Casu, porque todos nós, brasileiros, temos a obrigação
de amar a Amuzônia, que é parte integrante do Brasil.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Agradeço a V. Ext,
nobre Senador Jorge 1\.alume, o aparte, que se reveste de
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dupla autoridade. Primeiro, como Senador, representante do Acre; segundo, como homem da Amazónia que conhece profundamente os seus problemas, e tem desvelada dedicação a essa Região demonstrada através da farta, abundante contribuição que se tem apresentado neste
Senado em favor do desenvolv:imento do Acre e da Amazónia, como um todo. Sabe V. Ex~ q~e essa_ divisão é arbitrária, Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental. Arbitrária e injusta, nõóre Senador Jorge Ka\ume, porque
a Amazônia tem servido de pretexto para que outras regiões- e nisto não vai uma crítica, mas registro o fato
- tenham se utilizado de benefícios Concedidos à Amazônia, com a affiPllãÇão, com a eXtensão desses benefícios, que se diluem por. uma área muito maior do que,
muitas vezes, a área exclusivamente amazónica. V. Ex•
sabe que, quando se constituiu- a aiüiga-"SPVEA, hoje
SU DAM, fez-se delimitação arbitrária, criando-se a
Amazónia Legal, que é realmente uma ficção, uma coisa
inventada, sem base e sem consistência, porque não tem
suporte, nào tem fundamento científico; Ari:la_~ónia Legal, para incluir uma parte do Maranhão, grande parte
de Goiás, uma parte de Mato Grosso. Mais tarde, com
essa divisão que se pretendeu consagrar, criou-se a Amazónia Oriental - voltada para o oceano, banhada pelo
Atlântico, não apenas-pela posiÇão geográfica eSpiclal,
mas para justificar a prínleira, Amazônia Ocidental. Mas
quando se descobre no seio da terra paraense a grande
província mineral de CarajáS,-a--mars rica do Brasil-, Uma
das mais ricas do Mundo, quando se monta o grande
Projeto Carajás, imediatarrieiife ·as limites, para efeitos
fiscais e de incentivos, são dilatados para incluir o Maranhão, Goiás e até o Piay(, qúer Para as apliCações tiOSetor mineral, quer para aplicações no setor da_ agropecuária.
Ora, essa região do Baixo Amazonas, intermediária,
está pruticamente, em -1erinos geográficos, irüercálãdã
entre a parte ocidental- aquela que confina com os países da chamada Pan-Amazônia - e a parte oriental,
debruçada sob_re o oc~no. O meio de fomentar o progresso, o desenvolvimento dessa região é associando-a
aos benefícios que resultam- da institufção da ZOna Franca de Manaus, como se estenderam esses limites; com
todo o acerto, com toda_ajusfiçli, para amparar e beneficiar o Acre, Rondônia e Roraima.
Portanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores~ o-apelo dos
Mu.nicipios do Baixo Amazonas, que estão enumerados
nessa exposição e que vou citar expressamente: Santarém, ~~ruti, Faro, Alenquer, Aveiro, Altamira, Gurupá,
Almemn, Senador José Porfírio, ltaítuba, Prainha, Õbidos, Oriximiná, Monte Alegre- este apelo, patrocinado
pelu Associação Comercíal de Santarém, e encaminhado
por intermédio do Governador do Estado do Pará é
justíssimo.
'
E espero que o Governo Federal ordene esta revisão
no mais curto espaço de tempo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

(')ATO DO PRESIDENTE No 197, DE !985

~

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in~
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competêne:iaque lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~ 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo número 014527 85 5
Resolve aposentar, voluntariamente, Eteotério Rodrigues, lnspetor de Segurança Legislativa, Classe "Única",
Referência NS-16, do Quadro Permanete do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso
I, alínea "a", da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429,
inciso I, 430, incisos lll e V, e 414, § 4'>•, da Resolução SF
n<.> 58, de 1972, e artigo 2~>, parágrafo único, da Resolução
SF n"' 358, de 1983, e artigo 3~>, da ResoluçãoSF n~ 13, de
1985, com proventos integrais, correspondentes ap vencimento da Classe "Especial", Referência NS-19, e a gra-

tificaçãó ·adicion.al por tempo de serviço a que faz jus,
limite previsto nO a"rtigo 102, § zr;; da Cons-tituição Federal.
Senado Federal, lO de setembro de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ob~erV?dÇI.O

(•) Republicado por haver saído com incomçi3esno DCN, (Seçiic 11), de
12-9-!15.

(')ATO DO PRESIDENTE N• 205, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inCiso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~ 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo número 014633 85 O
Resolve aposentar, voluntariamente, Jurandyr Barbosa Leite, Adjunto Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-18 do Quadro Permanete do Senado Federal,
nos termos dos artigos tO!, inciso III, e 102, inciso I, alínea "a", da Constitui<:ào da República Federativa do
Brasil, combinudos com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF n~?
58, de 1972, e artigo 2<:>, parágrafo único, da Resolução
SF n~ 358, de 1983, e artigo 3<:>, da Resolução SF n~> 13, de
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto no artigo 102, § 21', da Constituição Federal.
Senado Federal, 11 de setembro de 1985.- José- FraM
gelli, Presidente do Senado FederaL
(•) Republicudll por huver saído com incorreç1'ics noDCN, (Seção li), de
12-9-85.

(')ATO DO PRESIDENTE NO !9, DE 1985

? ~Presidente

do Senado Federal, no uso das atrib_UJçoes que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97, inIV, do Regimento Interno e de acordo com a delegaçU~ d~e corytpetência que lhe foi outorgada pelo Ato da
C:omtssao D1retora n~'2, de4 de abril de 1973, e tendo em
v1sta o que consta do Processo número 001623 86 9
Resolve aposentar, voluntariamente, Raul de Oliveira
<:oel.ho, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Refe-rencw NS·25 do Quadro Permanete do Senado Federal
nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102 inciso I alí~
nea "a", da Constituição da República F~derativ~ do
~rasil, com?in_ados com os artigos 428, inciso II, 429, inctso I, 430, mc1sos IV e V, e414, § 4~>, da Resolução SF n<:>
58t de I 972, e artigo 21', parágrafo único, da Resolução
SF n!' 358, _de 1983, e a~tigo 3~>, da Resolução SF no:> 13, de
I 985, com proventos mtegrais, acrescidos de 20% e a
gratificação a?ic.ional P?r tempo de serviço a que fa~jus,
o.bs~r~ado o ltm1te previsto no artigo 102, § 29, da Conshtulçao Federal.
Se_ nado Federal, I I de março de 1986.- José Fragelli,
Pres1dente do Senado Federal.
CISO

(*) Republicadll pur haver sai do com incorreções no DCN, {Seção H), de
12-3·36.

(')ATO DO PRESIDENTE No 38, DE 1986

? _Preside_nte

do Senado Federal, no uso das atribuu.;oes que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso. I\:', do Regimento Interno e de acordo com a dele- gaçà~ de co~petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
<=;om1ssão D1retora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
VJSt~ o _que c~nsta do Processo n"' 003033 86 4, resolve
r~cmdtr, por JUsta causa, o contrato de trabalho do serVJd~r M.anoel Luiz da Silva Neto, Agente de Segurança
Leg1slat1va, Classe "A" Referência NM-18, do Quadro
de Pes:soal CLT do Senado Federal, a partir desta data.
Se.nado Federal, 8 de abrH de 1986. -José Fragelli,
Pres1dente do Senado Federal.
(*) Republicado por haver saído com incor;eção no DCN, (Seção 11), dc 24-

4-!:H>.

Maio de 19%6

(')ATO DO PRESIDENTE No 39, DE 1986:
O Presidente rlo Senado Federal, no uso das .i.tribuições que lhe confei-em os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competênCia que lhe foi outorgada pelo Ato n~'
2. de 1973 e re:>;·igorada. pe_to"Ato n~' 12, de 1983, da Comissão Oiretora e_ A vista dO disposto na Resolução n'
130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime juridico da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantiu por Tempo de Serviço de Lucíana
Studart Uns de Albuquerque Andrade, para o emprego
de Assessor Técnico, com o salário equivalente ao vencimento do cargo DAS·3, a partir de 18 de março de 1986,
com lotuçào e exercfcio no Gabinete do Senador José
Lins.
Pr~=i~~~~e.Federal lO de abril de 1986.- José Fragelli,

0
) Republicado por havt:r saldo com incorreções no DCN, (Seçào 11), de
12·4·86.

(

(')ATO DO PRESIDENTE No 41, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no _uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-gação de_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 004192 86 9, aposentar,
voluntariamente, Alfeu Magalhães Mendonça, Técnico
Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos 101, inciso III e 102, inciso I, aHnea "a", da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, incisa· I, 430, incísos IV e v_, e 414, ~ 4Q, da Resolução SF n~' 58, de I 972,
artigo 2~>, parágrafo únicO, da Resolução SF nl' 358, de
1983, e artigo 31• da Resolução SF n~> !3, de 1985, com
proventos integrais, acrescidos de 20% e a gratificação
adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o
limite previstO no artigo 102, § 2~>, da Constituição Federal.
Senado Federal, 10 de abril de 1986.- José Fragclli,
Pr~idente.

{~)Republicado por haver saido com incorreçàono ncN,{Seçll.o Il),dc 12·
4·H6.

ATO DO PRESIDENTE No 45, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo nl' 004156 86 2
Resolve aposentar, voluntariamente, a servidora Edith
Balassini, ocupante do cargo em comissão de Diretor da
Secretaria Legislativa, Código SF~DAS~IOI.5, no cargo
isolado de provimento efetivo de Diretor, Código SFa
DAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos tçnn_os dos artigos 101, inciso III, parãgrafo único, e
102, inciso I, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos I e V, 437 e 414, § 4~>,
416, da Resolução SF n9 58, de 1972, artigo2~>, parãgrafO
único, da Resolução SF n~ 358, de 1983, artigo 31' daResolução SF n9 13, de 1985, artigo 2~', § 2~>, da Lei n~ 6.323,
de 14 de ubri1 de 1976, e artigo I~> do Decreto-lei nl' 2.270,
de 13 de março de 1985, com proventos integrais, acrescidos da_ Gratificação de Representação e da Gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus.
S~nado Federal, 2 de maio de 1986.- José FragelJi,
Prcs1dente do Senado Federal.

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11

TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1986

CAPITAL FEDERAL

ANO XLI - N• 041

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
r-ATA DA 2• REUNIÃO, EM5DEMAIO DE

-
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Inexistência de quorum para a abertura da

sessão.
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1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima

sessão.
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1.2- ENCERRAMENTO
2-DISCÜRSO PRONuNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

-.....=-bo

S-r. SenadOr-Milton Cabral~ proferido

na sessão de 30-4-86.

Reunião, em 5 de Maio de 1986

4• Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE PRE,
SENTES OS SRS. SEN4DORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Fâ.Oio
Lucena - Gaivão Modesto - Aloysio Chaves Ga_bri~l H~r:mes - Jtêlis Gueiros -Alexandre Costa ""7""
~astelo - Américo de Souza -João Lobo - Cesar Cais - Marcondes Gadelha -Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Lourival
Baptista- Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Itamar
Franco- Murilo Badaró- Gastão MUller- José FragelH - Carlos Chiarelli - Pedro Simon ...:... Octâvio Cardoso.

. ÓSR. PJiESI.Ó~NTE àosé F~aielli)- A lista de pre- Sença acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores. Entretanto, não há em Plenário o quorum mínimo regimental para a abertura da sessão._ ~ _
Nestas -condições, vou encerrar .a presente reinião, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO
SENADO
No 246, DE 1985 - DF
(Em regime de urgê9-11ia -

art. 371, b, e 188, III,
~êgimento Interno)

·Votação, cm turno suplementar, do substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado- n9 246, de 1985-DF, que altera
a Lei n'~ 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe
so.bre o estatuto dos policiais-militares da polícia militar
do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9 336, de 1986, e orais, das Co~
. missões:
~de Redação, oferecendo a redação do vencido;
- de Constituição e J ostiça - '29 pronunciamento: favorável às emendas de. Plenárioj
-do Distrito Federal- :Z9 prqiQlnciamento: favorável
àS emendas de Plenário.

z
Votação, eni turno único, do Requerimento n9 67, de
1986, de autoria do Senador Hehp.Jio Nunes, solicit3ndo
tramitação conjunta para os PrqJetos de Lei do Senado
n9s 175, de 1984, e 6, de 1986, dedutoria, respectivamenw
te, dos Senadores Carlos Chiarelli e Nelson Carneiro, e o
Projeto de Lei da Câmara n" I3l, de 1984 (n' 459/79, na
Casa de oiigem), qtie alteram 1dispositivo da Consolidação das leis do Trabalho.

1984 (n9 J-:ô3ij84, na Casa de origem) e 132, de 1985 (n'
3.157f80, na Casa de origem), e o Projeto de Lei do Senado n'<' 81, de 1983, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre aquisição de casa própria.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 92, de 198 I (n 3.82dj80, na Casa de origem), que
acrescenta parágtafo ao art. 659 da Lei n' 5.869, de II de
janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 381, de 1983, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça.
5

3

, Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Çâmara n~" 74, de 1982 (n~' 4, 196/BO,.na Casa de origem), que
·modifica a redação do art. 20 da Lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 870, de 1984, da
Comissãd: ·
-de Constituição e Justiça.

·votação, em turno (mico, do Requerimento n'i' 76, de
1986, de autoria do Senador Alberto Silva, solicitando
tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei da Câmara n~'s 204, de J!)gj (ri~ 4.%9j8I, na Casa-de origem),
. 233, de 1983. (n' 318/75, _na Casa de origem), 252, de

Discussão, em primeito turno, do Projeto de Lei do
Senado n' 289, de 1979, de autoria do Senador Humber-

6
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to Lucena, que dispõe sobre o Instituto de retrocessão e
dá outras providências, tendo
PARECERES; sob n• l.ü20 e 1.021, de 1983, das Co-

missões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com emendas que apresenta de n~'s 1 a 4CCJ, e voto em separado do Senador Nelson Carneiro; e
-de Finanças, favOrável ao Projeto e às emendas da
Comissão de Constituição e Justiça.

7
Discussão; ·em priinei!O 1Urno, dõ" Projeto de Lei do
Senado nl' .64, de 1980, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que altera a redação do § 3~> do art. 9'1 da Lei n~>
5.889, de 8 de junho d~ 1973, que dispõe sobre a entrega
da moradia pelo trabalhador em decorrência do desfazi~
mento do contrato de t_rabalho, tendo
PARECERES, sOb n~'s 481 a 484, de 1985, das Comis-

sões:

Anual

_

•

-de Constituição e Justiça, 1~' pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade; 2~> pronunciamento:
pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo
da Comissão de Legislação Social;
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que oferece; e
-de Finanças, favorável ao Substitutivo da Comissão
de Legislação Social.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei_ do
Senado n~' 238, de 1981, de autoria do Senador Humberto Lucena, que introduz alteração na Consolidaçã_o das
Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n~>s 593 e 594, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, e, quanto ao mérito, favorãvel com emendas que apresenta, de n'i's I e 2-CCJ; e
-de Legislação Social, favorável ao projeto e às
emendas da Comissão de Constituição e Justiça.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 250, de 1983, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho, para o fim de garantir imunidade aos
dirigentes sindicais, tendo
PARECERES, sob n~>s 418 e 419, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
~-de Legislação Social, favoráveL
lO

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado nl' 283, de 1983, _de autoria do Senador Nelson

Carneiro, que alterà dispositivo da Lei n'i' 6.592, de 17 de
novembro de 1978, para o fim de permitir a acum-ulação
da pensão especial nela prevista com pensão previdenciária, tendo
PARECERES, sob n~'s 100 a l02, de 1985, das Comissões:
-·-de ·constituiçãO eJustiça, pela constitucionalidade e
~uridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que
apresenta de n<? 1-CCJ; e
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis ao
projeto e à emenda da Comissão de ConstituiçãO- e Justiça.
11

Discussão, em pririleiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~> 49, de 1984, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que -dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de conta corrente em norpe !ias pessoas que percebem salãrio ou provento através,de estabelecimento
bancário oficial, e dá outras providênCias, tendo
PARECERES, sob n~>s 806 e 807, de 198-5, das Comissões:
_
- de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 58 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MILTON CABRAL NA SESSÃO. DE 30-4-86 E (!UE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Pronuncia o
seguinte di.!j,_curso.) - Sr. Presiden"te, Srs. Senadores:
Transcorreu, a 22 último, o Dia da Comunidade LusoBrasileira, marcado por promoções de caráter cultural,
reunindo portugueses e brasileiros,_conscientes de que há
ainda muito a fazer para ampliar as relações e institUcionalizar organismos que transformem em fatos concretos
os desejos em ambos os lados do Atlântico.
Em Ponte de Lima, Portugual, realizou-se Hm encontro bastante oportuno e sumamente interessante: professores universitários brasileiros e portugueses debateram,
num ciclo de conferências, temas comq, ·~o Br~ileiro na
Ribeira de Lima como Agente Literário'\:'-A Imaginação Social Jesuítica no Brasil do Século XVII",, ''Relações Culturais entre Brasil e Portugal" t;:, "A Casa Brasileira do Século XIX".
Organizado em colaboração com a Universidade do
Porto. o programa comemorativo do Dia da Comunidade Luso-Brasileira, em Ponte de Lima, teve o sentido peculiar de conduzir-no~ ao exame de sugestões há muito
lançadas e apl~ud,idas, mas deixadas sem aplicação prá!í-

ca. Discutiu-se, por exemplo, a implantação de uma universidade não curricular, em que fossem estudados desafios do futuro, tais como as fontes alternativas de energia, a pesquisa das doenças tropicais, a defesa da língua
portuguesa e o ambiente cultural por ela proporcionado
em nações colonizadas pelos portugueses a partir do ciclo das grandes navegações. Essa univerSidade sul generls
funcionaria no âmbito da Fundação Cultural BrasilPortugal, "recomendada pelo Congresso das Comunidades Luso-Brasileiras há dois anos, no Rio de Janeiro. A
finalidade dessa Fundação seria estabelecer mais um elo
na vasta corrente de interesses comuns entre os povos de
fala portuguesa.
Ou;r_~ ÍJliCi!!!iV<!_ dfl Il}aÍQ_r Ímp~rtânCÍI:l. é :i CfÍaÇãOL~m
cada Casa _legislativa dos dOis países innãos, de uma Comissão Parlamentar Luso- Brasileira, que poderia, em algum tempo futuro, evoluir para ser uma Comissão Mista
Interparlamentar, de carâter permanente, com atribuições específicas :Para opinar e propor medidas que
ampliem e fortaleçam a Comunidade Luso-Brasileira.
Esta magnífica idéia, Sr. Presidente, que poderia, depois,
ser extensiva aos demais paises de idioma português, nos
foi sugerida por deputados portugueses de diversos partidos políticos.
Uma outra idéia debatida, que deve ser transformada
em realidade, é dar a consistência devida à comunidade
luso-afro-brasileira. Esta deve ser ampliada, em sentido
Vertical e horizontal, objetivando à cooperação e ao desenvolvimento dos países _de idioma português de todos
os Continentes. t absolutamente necessária- e eu peço
a atenção dos Srs. Senadores - essa integração, porquan\o os países africanos que alcançaram independência mi década de setenta não podem ficar alijados de uma
Organização que, efetivamente, tornar-se-â um centro de
importantes decisões e de influência internacional, não
só no campo cultural, mas, e sobretudo, no campo da
economia.
O Sr. Aloysio Cha\'es -

Permite V. Ex.• um aparte?

__Q____8R._MILTON CABRAL nobre Senador.

Com todo o prazer,

O Sr. Aloysio Chaves- Para louvar a iniciativa de V.
Ex.•, a idéia que está apresentando perante o Senado, fruto de entendimentos que vêm sendo promovidos no Brasil e em Portugal entre os parlamentares ·das duas pátrias. Uma primeira etapa, já consolidada c_om a formação -de um grupo de Ungua Portuguesa, mas que se
precisa ampliar para um grupo parlamentar que possa
atuar de forma decisiva no âmbito da União Interparlamentar. Posso dar o meu testemunho de que na 75• Conferencia da União lnterparlamentar, recentemente realizada na Cidade do México, ouvi dos portugueses, mais
uma vez, apelo no sentido da formação desse grupo de
amizade que V. Ex• tanto t{m patrocinado dentro do Senado brasileiro. Não há, talvez, forma mais adequada

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

j\'!aio de 1986

para assinalar o transcurso desla data consagrada à co~
munidade luso-brasileira, por uma leí de iniciativa legis~
lativa do pranteado Senador Vasconcelos Torres, do que;.
dar esse grande passo que V. Ex• estâ sugerindo. Acredi~
to que o Brasil deve, em primeiro lugar, estreitar cada
vez mais os seus laços cqm Portugal e demais países d,e
Língua Portuguesa, para formar wna comunidade políti~
ca que tem a mesma Língua e os mesmos laços étnicos.
Congratulo-me com V. Ex~ por esta iniciativa e tenho
certeza de que ela encontrarâ todo o apoio do Senado

FederaL

O SR. MILTON CABRAL -

Agradeço a V.

Ex•.

nobre Senador Aloysio Chaves, pelo seu apart~, que me
leva a lembrar de um entendimento que mantive com o
Presidente da Assembléia Nacional de Portugal, Deputado Fernando Amaral, hã um ano, Naquele momento dei
conhecimento a S. Ex• do nosso trabaJho, do trabalho
dos Parlamentares brasileiros, cm coordenar, e organizar
um grupo parlimentar que se dedicasse a promover o estreitamento das relações entre o nosso Pais e Portugal.
E aproveito a oportunidade para fazer um apelo à Pre.sidência, com apoio deste Plênário, para que seja endereçado um convite do Senado Federal ao Presidente. da
Assembléia Nacional de Portugal, Deputado Fernando
Amaral, que foi reeleito e, creio, reconduzido à Presidência daquela Casa, para que S. Ex• venha visitar o Brasil e
conhecer o Congresso brasileiro. Tenho certeza de que,
se esse convite chegar dentro em breve à Assembléia Nacional de Portugal, nós teremos, ainda este ano, a oportunidade de aqui conferir as posições e analisar os
problemas comtms.
Continuando Sr. Presidente e Srs. Senãdores, seria
bom que tanto o Ministério da Cultura como o das Relações do nosso País promovessem ~ institucionalização
de entidades suficientemente preparadas para serem instrumentos capazes de incrementar, com eficiência, as re~
lações com os povos de Cabo Verde, de São Tomé, de
Angola e de Moçambique, de Guiné-Bissau, que falacn a
língua portuguesa, que juntos aos brasileiros e portugueses formam uma poderosa comunidade com mais de 250
milhões de pessoas, Isto significaria a abertura de um
novo espaço cultural para o idioma que é o quinto mais
falado oo mundo e, conseqUentemente, ensejaria a expansão dos negócios e a oportunidade de associação de
capitais para exploração das abundantes riquezas naturais.
É absolutamente imperioso, Srs, Senadores, neste momento relembrar os grandes nomes do passado, que marcaram com suas extraordinárias realizações a rica História das duas Nações.
A figura de Camões, o excepcional poeta, de Os Lusíadas, toma lugar de destaque; os feitos de Vasco da Gama, e outros navegadores saídos da Escola de Sagres,
não podem ficar no esquecimento. Para os brasileiros, o
Sentido geopolítico dos intrépidos conquistadores que
vieram da Lusitânia é motivo de estudo e de orgulho,
pois a decisão daqueles bravos- cuja inteligência e heroísmo levaram nossas fronteiras praticamente ao sopé
dos Andes, apesar do Tratado de Tordesilhas - possibilitou que as áreas conquistadas pelo sangue luso ficassem
na demarcação que os mapas -de nossos dias apresentam.
O Se. Aioysio Chaves- Permita-me intervir mais uma
vez no seu pronunciamento, nobre Senador?

O SR. MILTON CABRAL nobre Senador Aloysio Chaves.

Com muito prazer,

O Sr. Aloysio Cha'Ves- Para juntar às palavras de v_.
Ex• a minha exaltação à obra a'dmírãvel que os portugueses realizaram no mundo. Portugal sente-se, por sua
própria configuração geopolítica, vocacionado para a
aventura dos grandes oceanos. A obra portuguesa, para
mim, cresce sempre de proporção, agiganta-se no meu
apreço, na minha admiração, à medida que estudo e
aprofundo a História de Portugal. Recordo-me de uma
observação feita por Afonso Arinos de Melo Franco
num livro admirável, entre os muitos que S. S• jã publicou, denominado "Desenvolvimento da Civilização Material no Brasil", de que, à época do descobrimento, Portugal dispunha apenas de um milhão e meio de habitantes destinados ao trabalho nos campos e à agricultura e
que povoavam, também as cidades e guarneciam suas
fronteiras, defendendo-;as contra a Espanha. Mas esse
punhado de portugueses realizou essa obra admirável
que todos nós conhecemos. A partir da Escola de Sagres,
o domínio dos oceanos e dos mares, a conquista da Âfri~
ca, o périplo africano, a conquista da lndia, que Oliveira
Martins chamava "O Minotauro", que absorvia todas as
cobiças e reservas de Portugal, este chegou a todos os
mares e lançou as sementes de uma civilização que se desenvolveu e floresceu no Brasil. Essa epopéia admirável
encontra a sua consagração na obra insuperável de "Os
Lusíadas", de Camões, que V. Ex' acaba de mencionar.
Não desejando me alongar, mas, como um vaticínio das
relações, no futuro, entre Brasil e Portugal, disse em uma
conferência feita no dia 20 de abril de 1983, na Em baixa#
da de Portugal, e que peço permissão a V. Ex• para inse#
rir também no seu discurso:
A peripécia lusitana dos anos quinhentos encontsou, em Camões, o seu cantor imortal, que não
apenas exaltou o gênio português e a magnitude de
sua fa,çanha, mas tr~nsferlu, para a própria geniaJi..
dade âa língua portuguesa. um destino civilizatôrio
que ela iria cumprir incluindo nessa aventura cultural, como aliada inseparável da Mãe lusa, a Nação
brasileira. E certamente quando, mais tarde, oBrasil puder assumir em plenitude o papel que lhe é devido na História, entãojã satdo desta sinuosa caminhada em busca do desenvolvimento, há de surgir
por certo um cantor deste novo descobrimento, já
não mais de espaços físicos nMlS de espaços espirituais, não mrus de mundos mas do próprio homem,
e na voz desse cantor hão de rissoar os ecos da epopéía camoneana, fazendo justiça ao desempenho lusitano na elevação de nossa nacionalidade e de nossa vocação como povo.
Ê este o destino comum das duas partes entrelaçadas,
unidas por uma amizade cada dia mai~ sólida e que agora, tenho certeza, vai se consolidar ainda mais com a visita que o eminente Presidente José Sarney enceta, no dia
três, a Portugal. A visita de q uatquer Chefe de Estado do
Brasil a Portugal ou de Portugal ao Brasil é sempre um
acontecimento importante e histórico e nós formulamos,
aqui; õS ~horC! votos para que o Presidente José Sarncy, com largo descortino de estadista, como um homem de espírito e inteligência, possa encontrar em Portugal motivos de inspiração para um trabalho maior no
estreitamento das relações luso-brasileiras.
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Agradeça a V. Ex•,

nobre Senador Aloysio Chaves, pela contribuição que
·vem enriquecer o meu pronunciamento com citações tão
oportunas; porquanto, de fato, ~vaca~ as figuras de
dro Álvares Cabral e Camões. duas personalidades, dOIS
tempos magníficos da história de Portugal, dois símbolos da grandeza que constitui a nação lusa, enfim, para
nós, como disse antes no meu pronunciamento, motivos
de admiração e de orgulho.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a ser comovente
a dedicação dos portugueses, tão poucos àquela êpoca,
ao enfrentarem ingleses, franceses, holandeses e espanhóis na defesa do território o_stentado pelo Brasil de hoje. Assim acontec!!u no Norte, no Nordeste, ~o Rio de
Janeiro e na Amazônia,_A epppêia da('omazôma chega a
ser de encantamento para oS' ..que se mteressam em conhet:er "O Mundo que os.Port'ugueses Criaram" e que a
literatura, tão poúco divulgadat premia só aos que se
aprofundam na pesquisa de nossas raízes.
Sem temer os perigos que o mundo amazónico apresentava à época do descobrimento e da colonização muitas vezes maiores e tremendamente sérios do que em
nossos dias - os pOrtugueses foram plantando fortes
por aquelas parage1,1s afastadas.
Os navegadoreso6e Port_ugal construíram fortalezas em
áreas quase inacessíveis, onde não existia nenhwn materiu! adequado, usando enormes lajes, transportadas por
milhares de quilómetros. E pergunto: Onde foram bu~
car aqueles enormes blocos de pedra para construir
aqueles sólidos postos de ocupação em pontos que a estratégia moderna os consideraria exatos, como estão até
,hoje distribuídos pela imensidão da selva tropical?

P:-

O Dia da Comunidade Luso-Brasileira, que nos estimula aos comentários que ora fazemos, deve chamar-nos
todos à interpretação das perspectivas que nos têm sido,
há muito, oferecidas sem qualquer aproveitamento, a
não ser o das lucubrações intelecutuais. Chegou o momento de passarmos dos devaneios para a açào prática
extremamente objetiva. A entrada de Portugal na Comunidade Econômica Européia abriu imensas perspectivas
neste sentido. E o Brasil estã em condições de ªssegura.r a
todos os irmãos de fala portuguesa vantagens recíprocas
para o desenvolvimento de inúmeros setores da tecnologia, do serviço público, e nas atividades econômicas.
Urge trabalho efetivo para que se realize a Comunidade que os protuguescs do ciclo das navegações andaram
plantando pelo mundo. Passados tantos séculos, até hoje
não soubemos explorar as imensas oportunidades que
eles, com extraordinária ousadia e intrepidez, consegui~
ram construir. E uma fantástica herança, que aí está desafiando a competência e igual determinação das ge~
rações atuais. Portugueses e brasileiros, principalmente,
terão de honrar essas trad!ções. Os parlamentares, estou
convencido, saberão cumprir a sua parte.
Em nome do Poder Executivo e externando o pensa#
menta dos brasileiros, o Presidente José Sarney estará
em Lisboa no começo de maio, para dizer a Portugal do
empenho brasileiro em dinamizar e fortalecer, no mais
amplo espectro as relações fraternais.
Ninguém melhor do que José Sarney, como Chefe da
Nação, consagrado po11tico e experimentado parlamentar, para definir e situar o entendimento que fazem os
brasileiros da indestrutível ligação com os portugueses.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

deral, e dá outras providências. (Em ·regitnC de ufgên..
cia). Votaçio adiada por falta de quc!rlm!.

SENADOR JORGE KALUME -Importação de

- ~ucrimcitt0fli"'6'77Sb, de'autona do Sr. 'Senad~
Helvídio Nuqes, solicitan~o tt,amitação conjunta
para os Projetas de Lei do Senado n~"s 175/84, e 6'/86,
>o Projeto de L~i .da Cl!mara n• 131/84 (n• 459/79,
na Casa de origem), que alteram dispositivo da Con·
solidação das L_eis do Trabalho. Votaçio adiada por
falta de quoruín.

alimentos,

1.2.1- Mensa1em do Senhor Presidente da Ropllbllca

N• ·108/86 (n• 135/86, na origem), restituindo au·
tógrat:os de projeto de lei sancionado.
1.2.2 - Leitura de projeto

- Projeto de Resolução n' 27/86, de autoria do
S'r. Senador Jorge Kalume, que dá nova redaçlo ao
caput do art. 41' do Regimento Inte!lllo,
1.2.3- Comunlcaçil.. da Pre!lldêncla

- Prazo para apresentação de emendas ao Projeto

de ResolUÇão n~' 27/86, lido anteriormente.

-Recebimento das Mensagens n9s 109 e 110/86
(n~'s 136 e 137, de 1986, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República solicita autorização

para que a Prefeitura Mnnicipal de Belém-PA c o
Governo do Estado de Alagoas possam contratar
operqções de crédito, para os fins que especificam.

1.2.4- Discu.rsos do Expediente

SENADOifLÓURIVA.i:. IM.PTISTA,

deieinbro de 1985, objeto dê pronunciamento d'o Se·
nador Jamil Haddad.

poi'dêl.,.;

gação da Liderança do PFL - Efeitos das inuntdações que se abatem sob~e as cidades de Aracaju,.
laranjeiras e Maruim-SE.

SENADOR JAMIL HADDAD, "!'mo Líder ~
Considerações sobre projeto de lefi.e':l1 tramitação na
Câmara dos Deputados, de iniciativa do Senhor Presidente da República,. que regulamenta "a Lei n9 7.453,
de 27 de dezembro de 1985, que trata do pagamCnto
de royaltiea aos Estados e Manicípios produtores de
petróleo.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Apelo à Mesa
Diretora do Senado no sentido de agilizar a trami·
tação de projeto de lei, de autoria de S. Ex•, que dls·
põe sobre a localização no território nacional de usinas nucleares.

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
- Esclarecimentos a respeito de clificuldades encontradas para regulamentação da Lei nt 7.453, de27 de

·

SENADOR MÁRIO MAIA - Ap.clG ao Sr. Mi·
niStro dos Transportes, no sentido d'e liberação de
verba para complemer:~.tação de obrás'na BR-317, no
trecho de Boca do Acre a~Assis ij,rasii-AC.
SENADOR OCTÁVIO CA[lDOSO, como Lfdcr
- Notrcia divulgada por órgão.éla Imprensa, sobre a
disposição do Sr, Ministro da Fazenda em baixar o
preço mínimo fixaQo para o arroz, soja. sorgo e algodão. Declarações· do economista Dêrcio Munhoz,
sobre falhas existentes na politica salarial adotada
pelo Governo.
SENADOR CARLOS CHIARELU, como Líder
- J;sclarecim~ntos prestados pelo Sr. Ministro
Dílson Funaro, com relação aos preços mínimos dos
produtos 'agrfcolas.
1.2.5- Leitura de projeto•
- Projeto de Lei do Senado n9 88/86, de autoria
do Sr. Senador Gastão M11ller, que institui o saláriow
profissional do Músico.
-Projeto de Lei do _$enado n9 89/86, de autoria.
.dO sr~ Senador Nelsqn Carneiro, que introduz modi·
jicação na Lei n9 6.404, de 15 de deZembro de 1976,
que dispõe sobre.as sociedades por ações, para o fnn
de melhor garantir ao sócio minoritário o direito de
fiscalizar as <;lespesas realizadas pela sociedade.
1.2.6- Comunlcaç1ies da Presidência
- Convoca_ção de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minUtos, com Ordem do Dia
que designa.
-Referente à distribuição de avulsos para instrução do Projeto de Lei do Senado n9 235/BS·DF,
vetado parcialme'nte pelo Senhor President't da República.

1..3 ~'ORDEM DO .DIA
-Substitutivo ao Projeto de Lei dO Senado n9

246/8~·-DF, que altera a Lei nl" 7.289, de 18 de de-

zembro de. 1984, que dispõe sobre o estatut·o dos
policiais-militares da Polícia Militar do Distrito Fe-

- Requerirnerrlónf-76/§~, de'autofia dÕ Sr. Senador
t\lberte Silva, solioita:ntfo ten.hln.! tramitação coqjuntã os ~Ojetos-de Lei da Cãníara ii9s 2o4/83 (n'
4.969/81, na Casa de origem) c 132/85 (n• 3.157 /flO,
.na Casa de origem), e Projeto de Lei do Senado n'
81/83, que dispõe sobre aquisição de casa própria.
Votaçio adiada por f~ta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 92/81 (n'
3.820/80, na Casa de origem), que acrescenta parA·
grafo ao art. 6.59 da Lei n• 5.869, de II de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil. DIKUssio encerra·
da, ficando. a votação adiada por fàlta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n•· 74/82 (nf
4.196/80, na Casa de origem);" que modifica a redação do art. 20 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil. Dfscusslo elleer.......
da, fic'ândo a votação adiada por f8ita de quorum •
-Projeto de Lei do Senado n• 289/79, que dispõe
sobre o Instituto de retrocessão e dâ outras provid~n
cias. D~c:u!!llio encerrada, ficando a votação adiada
por falta de quorum, após usar da palavra o Sr. Lenoir Vargas.
-Projeto de Lei do Senado n9 64/80, que altera a
redaçãa: do§ 39 do art. 99 da Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, que dispõe sobre a entrega da moradia
pelo trabalhador em decorrência do desfazimento do
coritrato de ·trabalho. Discussio encerrada, ficando a
votação adiada por faltil de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nQ 2!8/81, que intro·
duz; alteração na Consolidação ,das Leis do Trabalho.
DI'Scussio 1 encerrada, ficando a votaçio adiada por
falta de ~orum;
-projeto de Lei do Senado n9 250/83, que altera
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
para o fim de garantir imunidade aos dirigentes sindi·

I 100·

Quarta-feira 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

Maio de !986

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretor·Geral 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 CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Anual

C.$ 92,00

Semestral

C.$ 46,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso' CzS O, 17

Diretor Adjunto

Tirage,m: 2.200 exemplares.

cais. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
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por falia de quorum.
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-Projeto de Lei do Senado n!_Z83/83, que altera
dispositivo da Lei n9 6.592, de 17 de novembro de

2.2 -

especial nela prevista com pensão previdenciârhi. -Declarado prejudicado. Ao Arquivo.

-Projeto de Lei do Senado n9 49f84, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de manuntenção _de co~ta
corrente em nome das pessoas que percebem salário
ou provento através de~stabelecimento bancário oficial, e dã outras providências. D~scilssão encerrada,
ficando a votação adiada por falta de quorum.

1.3.1 -

D~scursos

ap6s a Ordem do

Pareceres encaminhados à Mesa

Comuoicaçio

2.3 -

D~a

2,3-1 ,~ .J>Jocurso após a Ordem do Dia

Redação final do Projeto de Resolução n'i'

11/86, que autoriza o Estado de Santa Catarina. a eleva·r em- Cz$ 133.593.500,00, o ril.ontante de suá dívida
conso"lidada. Aprovada. Ã promulgaçãO.

SENADOR CéSAR CALS- Redução dos limites

SENADOR N/VALDO MACHADO-Contratos

- Redação final do Projeto de Resolução

asSinados pelo Ministério dos Transportes, pararestauração de rodovias brasileiras.

n~'

22/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Co-

rumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de Cz$ 2.635.295,58.
Aprovada. Ã promulgação.
_

Necessidade

da agilizaÇão por parte da SUNAB, do conirole e fiscalização de preços no norte do Estado do Ma to
Grosso.

, - Redação final do Projefb de Resolução n~'
a __Prefei~ura __Mc~Ilic!l~~d _de -~a!-1~-'
Eslã:Eio de-Si"o Pãul~ ã. Contratar operaçãO d.-ci-&4[io no valor de CiS 4~312.389,11. Aprovada. Ã pro-

1.3:1 ~ DesJgn&ç-iO aa O"rdeui- dó-ora- .ra prõxlma
se5$âO

2.2.1 -

Do Sr. Senador Jamil Haddad, d~ que seausentarã
dos trab1!lhos da Casa no próximo dia$, para participar das comemorações do Dia da Vitória, no Rio de
Janeiro.

de aposentadoria da trabalhadora rural.

SENADOR GAS'NO'MV!-LER -

ihto~no valor oie Cz$ 1.298.997,88. Aprovada. Ã pro~r:n_uJgaçào;-

EXPEDIENTE
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.

IA- ENCERRAMENTO
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J~Cã;j,Jt~-~,j\lagÕas, :r c.óiitiãfai õp~Q!cr:'deet&

2.1 -ABERTURA

1978, para o fim de permitir a acumulação da pensão

- Redação final do Projeto de ResoluÇ'ã'o

24[86 que autoriza a Prefeitura M_unicipal de Arapi-

SENADOR JAI/iON BARRETO- Restrições do
:sinêlicato dos Trab.alhadores _na Indústria Pet~quí
miCa de Duque de Caixas-RJ, à pret~ndida privati-

zação de empresas Cst;ltais
,2,3.Z 'sessio.
2,4 -

dess~.setQr....

Designação da Ordem do Dia da próxima

ENCERRAMENTO'

3-ATos· DO PkESIDtNTE DO SENADO
FEDERAL
·N, 46, de 1986
N~'s 147, 218, 237 e 243, de 1985 (republicação)
. 4 -MESA DIRETORA

_2~/a~~-q-~e aut_oriz~

5 - LÍDERES 'E VICE-LIDERES DE PARTI'
llOS
.
.
.

m~g~ção.

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER'MANENTES

Ata da 57' Sessão, em 6 de maio de 1986
~~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~ Legis~at!lra

Presidência dos Srs. José Fragelli e Mário Maia,
ÀS /4 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorgç· Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena·Gaivão Modesto ~ Aloysio Chaves -Gabriel Hermes
-Hélio Gueíros...:..:.. Alexandre Costa- Helvidio Nunes
-João Lobo- Cesar Cais- Martins Filho- Nivaldo
. Machado - Lourival Baptista - João Calmon- "N"el-

son Carneiro - Itamar Franco - José Fragelli - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso."
O SR. PRESIDENTE (José Frilgetli) ~A lista de pre-'
sença acusa o comParecimento de 20 Srs. Senadores. Ha-'
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra~1hos.
O Sr. l'~'-Secretãrio irá proteder à leitura do Expediente,

b lido o seg)J.inte

.EXPEDIENTE
MENSAGEM DI) PRESIDJlNTE DA REPúBLICA

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N9108/86 (n~' 135/86, na origem), de2do corrente, re_ferente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 125, de 1985 (n'i'
4.969/85, na Casa de orígem), de iniciativa do Senhor
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Presidente dã._R.epúhlica, que autoriza a reversão ao Es~.
ta do de Màto Grosso do terieno
ffieri.CíOria.
·
(Projeto que.se transformou na L.ei n' 7.472, de 2 de
maio de 1986.) .
·

O-Governador João Alves Filho assumiu, pessoalmente, .o co-mando das operações de socorro e assistência aos
des'abrigados, que estão sendo alojado~ em Aracaju e em
Laranjeiras e Maruim, nas escolas públicas, onde recebem, através da FUNDESE, alimentação, agasalhos e
assistência médica.
Em c.ompanhia do Prefeito Jackson Barreto Lima, o
Gove~nàdor visitou os bairros que mais sofreram com ai _
inundaçõeS, e manifestou sua grande preocupação em
"ace da perspectiva de novas chuvas que estão ameaçando desabar.
Só na Capital, pelo menos 500 famílias estão desabrigadas e mais de 200 casas foram evacuadas nos Conjum.
tos JK e Sol Nascente, devido à ameaçá de transbordamento do Rio Poxím que passa nas imediações._
No interior, as Prefeituras de Laranjeiras e Maruim,
com o integral apoio do Governador, promoveram socorros de emergência e o atendimento da população desabrigada - cerca de 5.000 pessoas que perderam, com
as respectivas casas, todos os seus bens, e se encontram
em condições de penúria absoluta. _ .
· , A tentos às dimensões da calamidade, o Governador
João Alves Filho, o Prefeito Jackson Barreto Lima, a
J?ra Maria do Carmo Nascimento Alves - Superinten_dente da LBA em Sergipe- e a Dra Maria Izabel Nabuco - Superintendente da FUNDES E - não têm poupado esforços, integralmente dedicados aos. trabalhos que
visam assegurar a sobrevivência dos flagelados dos referidos Municípios.· Os órgãos da Administração do Estado e da Prefeitura
de Aracaju, tendo à frente a Defesa Civil, estão mobilizando no sentido de colaborar com as Prefeituras de
Aracaju e do interior - nos Municípios de Maruim e
Laranjeiras, devastados pela tr9mba d'água que caiu na·
.região, provocando o "transbordamento inesperado do
rio Comandiroba.

·que

O SR. ~RESIDENTE (Josê Fragelli)- O Expediente
lido vai ·à publicaÇão.
.
Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. 11'Secretãrio.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 27; de 1986
Dá nova redação ao "caput" do art. 4' do Regi-

mentO Interno.

o· Senado

Federal resolve:;

Art. ·f'l O caput do art. 4'i' do Regimento Interno passa a vi~orar com a seguinte redação:

"Art. 49 A posse, ato pUõlíco em que o Senador se investe no mandato, realizai-se-á, em plenário, no Senado Federal, em reunião preparatória,
Sessão ordinária, extraordinária oU perante a Mesa,
em reunião desta, nos períodOs de" reCesSO ou ditada
por qualquer outra circunstância, precedida de
apresentação, à Mesa, do diploma expedido pêla
Justiça Eleitoral, que será publicado no Diário do
Congresso Nacion~.l."
Justificação
A nossa iniciatiVa-tem em vista permitir a ..posse" ao
Suplente, convocado para substituição de Senador, em
período de recesso, durante reunião preparatória, sessão
ordínáría ou extraordiflãria.
Como redigido o art. 49 do Regimento Interno do Senado obriga ao Suplente de Senador aguardar às vezes
mais de 90 dias, para a "posse" se a vaga ocorrer em
período de rece~o.
___ ---~Saladas Sessõc!S, ~ 6 de maio de 1986. -Jorge Kalu~

O Sr. César Cais- Permite V.
Senador?

O SR. LOURIV AL BAPTIST~ nente Senador César Cais.

m_~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto que
vem de ser lido será publicado e, em seguida, ficará sobre
a mesa, pelo prazo de três sessões ordinárias, para recebimento de emendas, findo o qual será _encaminhado às
Comissões de Constituição e Justiça e í>iretora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu :,t Mensagem n~" 109, de 198~ (n~" 136f86, nà origem), pela qual o Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordocom o ~rt. 29 da Resolução nl' 93(76, do Senado Federal,
sOlicita autorização para que a Prefeitura Municipal de
Belém (PA) possa contratar operação de crédito, para os
fins que especifica.
A m~téria serã despachada às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.
O SR. PRE;SIDENTE (José Fragelli)- A Presid!ncia
recebeu a Mensie:m n~" 110, de 1986 (n~" 137(86, na origem), pela qual o1Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo
com o art. 2~"da Resolução nl' 93(76, do Senado Federal,
solicita autoriZação para que 9 Governo ·do Estado de
Alagoas possa contratar operã.ção de crédito, para os
fins que especifica.
·
A matéria serã despachada às Comissões de Economia
e de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, por delegação da Liderança do PFL.
O SR. í.ólJRIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Como
Líder, pronuncia o seguinte disc\lrso) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores: Desde quarta-feira passada que chuvas
torrenciais e ininterruptas se sucedem em todo o Estado,
provocando inundações catastróficas, cujos efeitos evidel'\ciam uma situação ameaçadora, compelindo o Governador João AlYes Filho a decretar estado de calamidade g,ública nos Municípiõs de Arai:aju, Laranjeiras e
~aruim - até agora os mais duramente atingidos, em
vtrtude do desabamento de 500 casas e do crescente número de famílias desabrigadas.

Ex• um aparte, nobre:

o

Com prazer, emi-

o Sr. César Cais- Nobre.SeD.ador Lourival Bapti~
estou atento ao discurso de V. Ext Embora dentro de
uma catástrofe, o Es.tado de Sergipe tem a tranqUilidade
de estar à frente de seu Governo um Governador q1,1e de .
acordo com o relato de V. Ex', está coordenando ações
para socorrer os-desabrigados das enchentes, conforme
acabo de escutar. Lamentavelmente, no meu Estado estamos com uma enchente de graudes proporções no Baixo Jaguaribe, e o Governador do Estado, totalmente voltado para a política partidária, não tem tido tempo de visitar essas regiões. Imagine V. Ex• que hã poucos dias estive no Baixo Jaguaribe, no Município de Itaíçaba, e vi 1
que as populações aflitas de Limoeiro e Aracati já se estavam mundando e se acomodando em barracas, mas
sempre pensando em novas enchentes, novo desabrigo,
novas promessas e nenhuma esperança de solução dos
seus problemas. Chego a Fortaleza e vejo o sorridente
Governador dando entrevistas no Espírito Santo, onde
foi exportar tecnologia de chuvas artificiais. O sentido
do meu aparte não é para relatar o pouco casb do Governador do Estado do Ceará para com as popu~ões desabrigadas, isto já. foi dito muitas vezes, e já o disse no
Estado do Ceará. O que me preocupa é que essas enchentes se repetem e não temos um planejamento, em nível de
Governo federal, que evite essas continuadas caeástiofes.
Eu já reclamava no "tempo do anterior governo,1 no Governo do Presidente João Figueiredo. Na realidade, em
todas essas oportunidades há novo transtorno, e os governadores, quando têm ação - como ~ o caso do de
Sergipe, porque a inatividade é no Estado do Cearâ- fi{;am com essa responsabilidade. Deviamos1er realmente
tJm planejamento para aquelas regiões. nordestinas que
vivem ou na seca ou nas enchentes, planejamento a longO prazo e pudessem ser feitas obras de proteção. Lá em
Aracati, por exemplo, um dique foi iniciado e não terminado. Lá no rio Acaraú, no Cearâ', precisa-se da construção de um açude, o São José, para regularizar as águas do rio Acaraú. Enfim, enchentes são previsíveis, e
obras de controle dos rios são normais. ~ preciso façamos um apelo, e o faço através do discurso de V. Ex•,
para que o"s MiniStérios que cuidam desse assunto, como
o Ministério do Interior e agora o Ministério da Irri-
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gação, ao qual o DNOS_ está incorporado, possam fazer
um planejamento de _longo prazo e realizar obras que
possam evitar os efeitos das enchentes.

Q_SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, eminente Senador César Cais. Ouvi o aparte de V.
Ex•com muita atenção. Eu e V. Ex•, que já fomos governadores, sabemos este problema como &. No nosso Sergipe, por felicidade, foram atingidas atê agora apenas
três cidades: Aracaju, Laranjeiras e Maruim. Não sei no
Ceará quantos Municípios foram atingidos. Sabe V. Ex•
que um 'governante às vezes é apanhadO de surpresa
quando ocorrem calamidades como essa inundação.
Acredito que o Goverandor do Ceará.em face do grande
número de municípios atingidos pelas enchentes, naturalmente procurou avaliar as conseqUências e tomar as
decisões indispensáveis a respeito. No caso de Sergipe,
na verdade temos um Governador atento e dinâmico,
tendo além disso um Estado menor do que o Ceará.
O Governador João Alves Filho esteve nos Municípios d,_e Laranjeiras e Maruirn, e, em Aracaju, com o Prefeito Jackson B-arreto acompanhando de perto a situação
para as devidas providências, bem como a Superintendente da.LBA eín Sergipe, Dr• Maria do Carmo Alves, e
a Dr• Maria lzabei Nabuco, da FUNDESE.
To das as providências estão sendo tomadas conforme
assinalo neste pronunciamento. Aliás aproveitando o en~jo, estou formulando um veemente apelo no sentido de
que o Governo Federal atenda a Sergipe.
Muito grato a V. Ex', eminente Senador César Cais,
pelo aparte que muito honra o meu pronunciamento.
~
Diante do exposto, Sr. Presidente, cumpro o dever de
formular o meu veemente apelo aos Ministros do Interior e da Irrigação, ao Superintendente da SUDENE e
respectivos órgãos especializados de defesa contra as calamidades climáticas, bem como ao Ministêrio da Previ..
dência e Assistência Social, por intermédio da LBA, no
sentido de que promovam a execução de providências
·urgentes, visando proporcionar ao Governo de Sergipe
os recursos indispensãveis para o controle das inun. dações, assistência às populações flageladas e a recuperação das ãreas devastadas.
Ao formular este apelo ao Governo Federal, através
dos órgãos diretamente vinculados à defesa das populações vitimadas pelas calamidades, tenho a certeza de
que o povo sergipano será prontamente atendido, no
momento em que o Estado atravessa uma situaÇão dramática, quando grandes segmentos de sua laboriosa população lutam pela própria sobrevivência.
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente Senador Jorge Kalu~e.
O Sr. Jorge Ka,.lume- Cumprimento V. Ex• ~or trazer, oficialmente, ao conh_ecímento desta Casa e, conseqUentemente, do Brasil, a inundação que dtâ prejudicando vários Municípios do seu pequenino-grande Estado de Sergipe. Devo dizer que o povo de Sergipe tem a
solidariedade desta Casa e também do meu Estado, que
somos uma decorrên~ia do Nordeste. Gostaria de acrescentar,jã que o Nordeste.é carente de água- não quero
com iSto criticãr o Governador, nem o atual nem os antecessores-, no sentido de saberem nO presente e no futuro aproveitar !;SSa benesse de Deus, para 1 quando
acontecer a seca. essa ãgua sirva para suprir as necessidades.
Isso não depende apenas do Governador, mas do cofre da Uníão, quer dizer do Ministério do Interior, através da SUDENE, para que o Estado tenha açudes suficientes para aproveitamento dessa água, que é uma dádiva de Deus, principalmente para o Nordeste, o que não
acontece na minha Região Amazônica. Desejo que V.
Ex~ continue usando essa tribuna, como o tem feito, em
defesa do Nordeste, em particular do seu Estado.

Ü SR. LOURIVAi. BAP'l_'ISTA -.Muito obrigado a
V. Ex', enlinente Senador Jorge Kalume. V. Ex• -tem razão. Hoje, Sergipe _co~ta com um sistema de adutoras,
aliás, a primeira delas iniciadas no meu g~verno, _continuadas nos goVernos subseqUentes. DeseJO nesta hora
ressaltar o trabelho do Governador João Alves Filho,
cabendo mencionar, especificamente; as barrageÍls ~
adutqras, além de empreendimentos de irrigação;
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destacando-se nesse conjunto o Projeto Chapéu de Cou<o.

:t. este, Sr. Presidente, o apelo que fazemos aos Ministros da Irrigação, do Interior e ao Presidente da LBA,
para que atendam ao Estado de Sergipe. (Muito beml
Palmas).
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao __nobre_Senador Jamil Haddad, como Lider.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ: Como L!der,
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Srs.
Senadores:
Já tive oportunídade de assinalar, nesta Casa, que a
posição do Partido Socialista Brasileiro e a minha pessoal são de absoluta independência em relação ao Go:vemo Federal e ao Governo do Estado do Rio de Janei-

ro.
Outra, porém, a atitude quando estão-em causa _os altos interesses do Estado do Rio de Janfi:i(o, que aqui te~
nho a honra de representar.
Nào posso esconder a estranheza ~sver, agora, o Senhor Presidente da República enviar P. Câmara do_s Deputados projeto de lei buscando r~ulamentar a Lei n"'
7.453, de 27 de dezembro de 198.9,'mais conhecida como
a Lei dos RQt_aUies.
A Nação acompanhou a luta qlle foi a elaboração legislativa e bem me recordo da participação ativa que nos
debates tiveram os_ Senadores Representantes do meu
Estado, sendo, inclusive, a lei oriund,a de projeto de autoria do nobre Sert_~dor Nelson Carneiro.
E-ssa iei, de importância vital para o Estado do Rio de
Janeiro, assim compreendida pelo Presidente José Sarney, tanto que foi sancionada por Sua Excelência,,em
praça pública, no Município de Campos, essa lei, repito,
Sr. Presidente, corresponde a um reclamo de justiça.
Toda a população fluminense entUsiasmou-Se corri a
conquista.
Ocorre q.ue vçto a um dispositivo da lei teria coriduzido à necessidade da regulamentação. Mas, por que razão
o Chefe do Poder Executivo, que tem regulamentado
tantas e tantas leis, por que motivo dessa feita, num tema
assim urgente e relevante, se despiu do poder regulamentar e o transferiu ao Congresso?
.
Observe o Senado que a Mensagem do Executivo nem
solicita a tramitação especial que a Constituint~ prevê-no
art. 51.
~
Na verdade, se o Senhor Presidente" da República não
quer assumir a responsabilidade de disciplinar a lei e passa tal n;lissão ao C_origresso, por que; então, não pede a
tramitação urgente, a apreciação conjunta pelas duas
Casas do Congresso, n.a forma do§ 2'> do art. 51? Tudo se
resolveria, então, num máximo de quarenta dias.
,Não consigo compreenâer esse-prOcedimeilto, Sr. P{e..
sidente, que pec:a antes de tudo pela falta de lógica. Sa~
mos todos que a pauta da Câmara dos DepUtados se encontra abl;!-rrotada. São yários, por exemplo, Os projetas
que tramitam procurando regular as eleições para a Assembléia Constituinte e os governos estaduais. É a' questão das sublegendas,. é -.a questão da propaganda, é a
questã(lâ§S coligações. Assunto de intere'Sse de todos os
partidoS e que pende de soluçã_o.
_
E, agora o Governo envia, separadamente, à Câmara,
esse projeto regulamentador da Lei dos Ron.lties, quando poderia, bastava querer, proceder à regulamentação.
Na sessão de hoje, com estas palavras, quero apenas
alertar a Casa, sobr_etudo os Representantes dos Estados
que serão mais atingidos, como o meu, para a procrastinação representada pela Mensagem do Planalto. Voltarei ao assUnto com insistência e detnoradaménte.
A resposta do Congresso só pode ser cuidar da matéria em regime de urgência ur$entíssima. Tenho fl\llda-_
das esperanças de que as Lideranças se mobilizem neste
sentido, sobretudo as que têm ligação com o Governo,
para que a presença do Senhor Presidente da República
na praça pública, em Campos, nãO caia num triste vaZio.
Com este apelo caloroso, encerro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)_- Concedo a
_ palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O acidente da Central Nuclear Soviética de Chernobyl
merece d.à Cçmgresso Nacional, particularm"tmte do Se-
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nado Federal, uma profunda reflexão. A Câmara Alta
teve um papel importantíssimo no estudo através de uma
C PI, do Acordo Brasil-Alemanha. Normalmente somos
alvo de críticas implacáveis: o Parlamento brasileiro. No
entanto, quando nos adentramos nos limites possíveis da
atual Constituição acerca de matérias importantes como
a nuclear, nada se fala.
É o caso, Sr. Presidente, Srs. Senadores-caqui, mais
uma vez, vejo-me na .obrigação de congratular-me com o
Senador Josê Fragelli- da promulgação do Decreto Legislativo n~> 3 de 1975, que dita:
HD~tennina que sejam submetidos à aprovaÇão do
Congresso Nacional todos os ajustes, atos ~ contratos
complementares do Acordo sobre Cooperação no
Campo d~ Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assinado e"nfre a República Federativa do Brasil e a Re-pública Federal da Alemanha, em Bonn, a '1:1 de junho de 1975.

Art. I o O art. !~> do Decreto Legislativo n~> 85,
de 20 de outubro de J975, que ..a.proV'à o _texto do
Acordo sobre Cooperação no CamPO dos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear, assinado entre aRepública Federativa do Brasil e a República Federal
da Alemanha, em Bonn, a 27 de junho de l975",
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo úni-

co:
~·Art. 1~>

•••.••••••••••••••••••••••••••••

:Parágrafo úniéo: Todo ajuste, protocolo, contrato ou ato de qualquer natureza que tenham por
objetivo implementar ou dar executoriedade às disPosiões do Acordo referido no caput deste artigo serão submetidos à prévia aprova:çio do Congresso
Nacional."
·
Portanto, nenhuma implementação, ajuste ç:.u protocolo•ao Acordo sobre Cooperação no Campo do Uso
Pacífico da Energia Nuclear com: a Alernap)la serão rea~
lizados, esperamos.nós, sem a participação efetiva legal
dos congressistas brasileiros. Vitória importante da àção
legislativa, num campo tão sensível a todos nós.
Sabe-se que a radioatividade é fenômeno natural que
envolVe a todos. Joliot-Curie, com a cooperação de sua
mulher, veio a descobrir três elementos radioativos: isótopos de nitrogênio, fósforo e de alumínio. Verificou
tambêm a emissão de nêutrons na fissão nuclear.
A primeira usina nuclear para a produç~ão de energia
elétrica foi a de Calder Hall, na Inglaterra, em 1956, com
92.000 kw instalados. Há êpoca, uma potência considerável.
Como ilustração, recordemos que, em 1882, Thomas
Alva Edsort inauguraVa, em Nova Iorque, a primeira usina do Mundo, com seis geradores com voltagem de 110
volts que alimentavam 7.200 lâmpadas.
Em relação à& nossas usinas nucleares, no aspecto de
segurança, aplica~se, segundo o conceito de autoridades
do setor, o seguinte: o conceito conhecido ~orno as trêS
linhas de defesa. A primeira, a existência de um projeto
em que as características ffsicas possam tornar os reatares seguros. A_segunda linha consiste na adoção de uma
série de medidas, busca~?-do suavizar as conseqiiênCias de
um acidente, como prOt'eção à segui-ança e..à saúde do
público, bem como db meio ambiente. A terceira linha
atú.aria no caso de acontecer uma falha técnica ou huma-

na.
O acidente de Chernobyl, bem como outros acidentes
anteriores, mostra que as possibilidades são perfeitamente possíveis ç não extramarnente improváveis, como pretendem alguns defensores da energia nuclear.
Em 1979, Srs. Senadores, apresentamos ao Senado,
com o apoiq dos Senadores Orestes -Quêrcia e Franco
Montara, o seguinte projeto, razão pela qual peço a
at:enção dor nobres Senadores e das Lideranças desta
Casa para: este projeto de lei, apresentado em 197_9, mas
que até hoje está sendo analisado pelas Comissõç:~ têcni~
cas da Casa, e, segundo informações da Assessoria, foi
enviad.o requerimento ao Gabinete Civil da Presídéncia
da República:

''l>_ispõe sobre a localização, no território naciohal, de· usina que opere com reator nuclear, e dâ ou·
traS _p~ovi,dênciaS":
O CongresSo Nacional ·decreta:
Art. 1~> A locali:zação, no território nacional,
de usina ql!-e opC?re com reatar nuclear, será determi':'

Maiod.: 1986
nada com a observância das seguintes margens de
cautelas e segurança:
I - fi~ação de Ârea de Exclusão - assim consideradas a que circunscreva o reatar_ nuclear, com
raios de, fio mínimo, 500 (quinhentos) metros e res-ervada à permanência de pessoas envolvidas com a
sua operação;
·

H- demarcação d~!'& de Baixa Populaçãoconsiderada como·U;tf"'a que circunscreva a Usina
Nucleal!. com raio de 40 (quarenta) quilômetros,
onde á população total não seja superior a 25.000
(vinte e ~inca- mil) habitantes;
' · UI - estabelecimento de Ârea de Afastam~to
de Centros Populacionais - assim considerada a
_qú~~circunscreva a_ Área de Baixa População, coin'o
prolo~rup.ento de seu raio, e que mantenha o reatar
_nuclear~fastado, pelo menos, 50 (cinquenta) quilômetros ~qualquer centro populacional de mais de
25.000 (vínte e cinco mil) habitantes.
Art. 2~> A Área de Baixa População deverá ser
considerada Área de Segurança, com poderes legais
e administrativos para impedir a expansão populacional e económica em seu espaço geográfico.
Art. 3~> O Poder Executivo, na regulamentação
desta lei, e tendo em vista a concessão de alvarã de
localização, prescreverá audiência ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, e à Presidência ·da República, relativamente às especifica.ções e ao procedimentos que, 'em cada hipótese,
sejam necessários ao cumprimento do disposto nos
arts. }9 e 29.
Art. 4"' As populações, das áreas indicadas no
art. 1~>, através de um referendum popular, obrigatório, manifestarão sua concordância ou não com a
construção de usinas que operem com reatar nuclear."
Sr. Presidente, o projeto foi apresentado em 1979,
quando já alguns acidentes haviam acontecjlo com alguns reatares, e não um acidente tão grave como o de
Chernobyl.
Esta, a justificativa, Srs. Senadores:
"Com o presente projeto, estamos atendendo aos
reclamos de todos os brasileiros que, no momento,
se acham justamente preocupados com a política
nuclear que se vem adotando em todo o mundo e
que, iOfelizmente,jã atinge o nosso País. De fato, oS
recentes acontecimentos que ameaçaram certas comunidades norte-americanas, com os acidentes de
Three Mile Island, serviram de alerta às autoridades
responsáveis pelos estudos de localização das Usinas Nucleares, fazendo com que agissem com mais
clautela nessas concessões, segundo critérios sempre
voltados para os fundamentos técnico-científicos do
problema.
Assim_enti!ntlendo, solicitamos ao Dr. JoSé Goldenberg, competente físico brasileiro, e Presidente
da Sociedade Brasileira de Física, que nos fornecesse um estudo científico sobre a matêria. Após consultar outros .eminentes especialistas da área nuclear, o Dr. Goldenberg oferet:eu-nos o seguinte estudo:
I - Introdução
Uma das principais vantagens do uso de reatares
nucleares é a de que podem ser colocados perto dos.
centros consumidores, dispensando, portanto, a
construção de longas linhas de transmissão para o
transporte de eletricidade, como é o caso, freqUente-:
mçnte, das centrais hidreléti"icas.
Essa vantagem, entretanto, tem que ser comparada com os riscos adicionais aos seres humanos, às
propriedades e ao meio ambiente em geral, introduzidos p~los reatores nucleares nas regiões em que
são colocados."
O Sr. Cêsar Cais -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
ouço o aparte do Senador César Cals.
O Sr. César c.Js'- Nobre Senador Itamar Franco, V.
Ex• tra~ a esta t'asa assunto da maior oportunidade e
impOrtãncía. Na realidade, o mundo inteiro- o mundo
técnico e científico- esfá numa perplexidade, diànte de
,uma decisão das mais diffcieis, porque as fontes de ener-
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gia estãO em esgotamento. Poucos são os países industrializados que ainda têm hidrelétr~cas para serem construídas. Há a exaustão das minas de carvão e, pof outro,
o petróleo também é urna fonte não renovável e, embora
se saiba que o futuro do· Mundo éa energia solar, a ~ec
nologia está muito atrasada. Não temos progredido tão
celeremente no setor da energia solar como se desejaria.
Há necessidade de grandes áreas q ~ndo se us~ o c a} o r
solar, e a célula fotoelétrica ainda tem algumas dificuldades de custo. Então, parece-me que o Mundo industrializado vai ter de optar pela usina nuclear. N!!- realidade, o
projeto de V. Ex' deVe ser discutido em profundidade,
porqu~ vejo fortes razões para isso . .As usinas nucleares,
normalmente; preocupam-se muito com os aspe~t.os de
segurança externa: são feitas em ogivas e,em edifícios,
capazes de resistir ao imp-acto de um Boeing, por_-exemplo. No entanto, foi constatado que falhas técnicas e
princípatmente humanas, podem levar a um perigo interno, de conseqüências externas, propagando radiação que
leva à morte e a defeltOs físicos até nas geraçÕes futuras.
O assunto é muito sério. Há.um ponto que não ficou claro, ou pela leitura ou pelo meu entendimento. Estou de
acordo que deve ser, de preferência em regiões não habitáveis, mesmo com todos esses cuidados. Estou absolutamente de acord9. Até se fazer uma reserva florestal ou,
então, uma reserva ecológica, para se evitar que, no futuro, seja habitada. Pelo projeto de V. Ex• cidades de vinte
e cinco mil habitantes poderiam estar nesse raio de 40
quilómetros, e até diria que estas cidades dever'iam ser
consideradas área de segurança nacional, e evitar-se que
suas populações crescessem. Esta é uma parte que não
me pareceu clara. Como se poderia evitar que essas cidades se desenvolvessem? Pareceu-me que no projeto hã
preocupação com desenvolvimento e o crescimento das
poPulações. Estou tentando discl!-tiro projeto e gostaria
de ser informado qual seria a idéia para que uma cidade
de 25 mil habitantes, que não é uma cidade tão pequena,
.não se desenvolvesse ou não tivesse um desenvolvimento
industriai e a sua população não crescesse. Quais seriam
as medidas concebidas neste projeto?

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V. Ex• a in-

tervenção, porquanto o nobre Colega é: um profundo conhecedor llão só do Prograina e do Acordo Nuclear Brasil/Alemanha como um estudioso dos assuntos nucleares.
V. Ex' aborda aspectos para os quais tento chamar a
atenção do Senado desde 1979. Estávamos praticamente
iniciando o nosso Projeto NuClear, em face do Acordo
com a Alemanha. Ao contrário do que al!ontece na' própria Europa e na região da Co-sta Leste dos Estados -Unidos - regiões com uma taxa demogrâfica bastante elevada - no Brasil ainda temos á:reas bastante isoladas,
em que as nossas usinas nucleares poderiam ser constnJÍdas. Por exemplo- e é uma opinião pesSoal, em face da
anãlise que ftz, quando Presidente da CPI Nuclear-, a
escolha do local de Angra dos Reis. Acheí, e contin_uo
afirmando, ser um local totalmente inadequado, não só
pela proximidade de uma região densamente povoadaAngra dos Reis estâ nas proximidades do Rio e de São
Paulo - como particularmente, a própria construção
das usinas nucleares exigiram wn custo elevac;ifs~imo, em
face às f~nções. Portanto, toda a escolha de Angra dos
Reis deveria e deve ser ainda condenada pelas autorida-des que pretendam dar continuidade ao Programa Nuclear.
V. Ex• nos chama ao clébate a.n1istoso, debate a"m.istoso, que precisa ser realmente esclarecido. Este ê o objetivo da minha fala nesta tarde: alertar ao Senado da República que existe um projeto~ é pr~_~So que nós, Congressistas, possamos examinar com m-aíor profundidade
a causa não só do acidente acontecido na União Soviética como também estarmos preparados para intervir,
mais uma vez, rio Programa de Desenvolvimento Nuclear Brasileiro.
No item II do art. 19 do nosso projeto, Senador César
Cais - evidentemente poderá sofrer críticas e inodificações necessárias- chamamos de demarcação de áreas
de baixa população, considerada como tal, a que circunscreva a usina nuclear num raio de quarenta quilômetros, onde a população total não seja superior a 25 mil
habitantes.
Veja V. Ex• o porque do raio_ de quarenta quilómetros,
examinado jã pelos nossos cientistas. Agora no próprio
acidente nuclear da União Soviética, praticamente n.um
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raio de 30 km- pelos menos, segundo informações que
mal chegam ao Ocidente com a veracidade e como deve-riam ser comuniçadas pelas autoridades da União Soviética -,tudo indica que nesse raio de30 km a população
foi afastac;ta, permitindo que os trabalhos de saneamento
da usina se processassem.
V. Ex• chama a atenção para um aspecto importante;
como vamos impedir o crescimento, realmente, dessas
áreas de baixa demarcação.
Esse é um fato importante. :t; por isso que volto a afirmar que essas usinas sequer deveriam estar construídas
perto -de cidades, mesmo afastadas delas cerca de 40 km,
com 25 mil habitantes. Vou mais além, pedindo_ que, se
já foram· constni.fdas, ·afastadas de em cidades com mais
de 25 mil habitantes, que seja obedecido o raio de 50 km.
Portanto, não é_ fácil controlar realmente a expansão de
uma cidade.
Mas se se coloca uma usina nuclear, não tenho dúvidas, Senador César Cais, de que a própria população hoje, com o acidente de Chernobyl, o próprio acidente de
Three Mite Island, e outros que não foram comunicados
ao Mundo, essa própria população terá receios de ali
permanecer. É por isso que se preconiia um raio de 40 a
50 km.
Justifico, ainda no meu projeto, que no Brasil não precisaríamos sequer fazê-lo. Por isso que é profundamente
condenável a construção de mais uma usina nuclear no
sítio de Angra dos Reis.
Muito obrigado a V. Ex• pela intervenção. Este projeto, que tramita no Senado da República desde 1979, precisa realmente chegar ao debate não só do Plenário como
dos Srs. Senadores.
Sr. Presidente, ..na época, ap 6s o recente acidente
ocorrido com o reatar americàno na Pennsy)vannia nenhuma comunidade verá com bons olhos a localização
de reatares nucleares nas suâs vizinhanças. O mito da segurança· absoluta dos reatares nucleares foi seriamente
afetado naquela época pelo acidente e daqui por diante
as normas de segurança relativas a eles serão certamente
.tornadas mais rigorosas".
Então, o acid~Jlte americano reflete neste momento
em que se processa esse triste acidente com o reatar nuclear soviético.
Estando no início da implantação do seu Programa
Nuclear, o Brasil pode ainda fazet certas esc_olhas que já
são irreversíveis em países mais avançados, dispondo
ainda de uma·-enoMne extensão territorial e vazios populacionais considerãveis. f3. descabido submeter a riscos
desnecessários poPulações inteiras com localizações de
reatares nucleares em áreas de alta densidade populacional. Isto pode ser inevitável com países de densidade populacional elevada, como a Alemanha, e a Costa Leste
dos Estados Unidos, mas não é certamente o caso do
Brasil.
Concluo, Sr. "Presidente, pedindo a V. Ex• solicite à
Mesa Diretora do Senado Federal a agilização desse proj~to, que é do maior interesse para o POvo brasileiro.
Creio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ser aconselhá~_
velao.Senado da República aperfeiçoar, ou mesmorejei~
tir, esse projeto de n_ossa autoria. O que não é possível é
p~rmarieCermos- estáticos a ~ão importante matéria,
quando o acidente da União So~iética assustou e apavo-rou grande parte da Humanidade.
É o apelÓ, portanto, que faço ao Senado da .República,
para que traga ao debate esse projeto de nossa autoria,
que data de 1979, e que dispõe sobre a localização, no
Território Nacional, de usina que opere com reatar nu.clear, na certeza e na esperança de que as autoridades
brasileiras não darão continuidade ã construção da Usina III, em Angra dos Reis.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR.-NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pro·
nuncia o 'Seguinte discurso.) -Sr: Presidente, Srs. Sena-dores:
O nobre SenadO"r Jamil Haddad acaba de focalizar um
assunto que preocupa hoje, tOda a população do-Estado
do Rio de Jan~ir_Q~_S_. __ Ex.~ encareceu a necessidade de o
Senhor Presidente da República, ao _enviar projeto de regulamentação dos voyalties à Câmara dos Deputados,
não o ter feito com o pedido de urgência.
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Sr. Presidente, tC:nho para mim que o Senhor Presiden~
República levou em consideração que o pedido de
urgência esbarraria com os numerosos projetas que ali se
encontram, aguardando proriunciamento. Também es-tou convencido de que ao regressar de sua viagem, o Pre-sidente José Sarney examinarã a hipótese de enViar esse
pedido de urgênCia à Câmara dos Deputados, para que a
Câmara possa, juntamente com o Senado, estudar essa
matér1a.
!3. preciso lembrar que o projeto que agora se procura
regulamentar passou isoladamente por cada urna das
Casas e, por isso mesmo, recebeu emendas no Senado_ e
na Câmara. Daí talvez tenha Sua Excelência adotado o
mesmo processo de encaminhar primeiro à Câmara e depois vir ao exame do Senado.
Presto, neste instante, um esclarecimento aos nobres
Colegas que não acompanharam mais detidamente as dificuldades em que se encontrou o Senhor Presidente da
RePública para, através de um simples regulamento, disciplinar a matéria objeto da lei que fixou os royalties. A
primeira dificuldade resultou da fixação das áreas geOe-conómicas ligadas aos municípios fronteiros às plataformas de petróleo. Era difícil disciplinar, porque o projeto
não dizia respeito apen-as ao R:io de Janeiro, mas aos "Es-tados, por enquanto, do Ceará, do Pará, do Rio Grande
do Norte, de Sergipe, da Bahia e do Espírito Santo. Daí
a dificuldade em que se encontraram ··os que estudaram
essa regulamentação de fixar qual o critério a ser obede-cido, jã que, pelo simples exame do mapa brasileiro, se
verã que a posição do RiO Grande do Norte, num extrem-o, é inteirariiente diferente daquela do Estado do Rio
de Janeiro, recuado. Isso importava na impossi~ilidade
de se: aceitar critérios comO o dos meridianos e dos paralelos, porque não se faz uma lei apenas para o Estado do
Rio de Janeiro, mas para os Estadas onde já se produz
petróleo na orla marítima e para 1àtjueles outr~s. que,
Deus permita, também o encontrem petróleo cm suas águas.
Daí, portanto, a preoe\lpação do Governo de dar uma
solução a essa matéria, confiando ao IBGE a fixação
dessas áreas geoeconôm.ícas, porque· elas serão distintas.
No Estado do Rio de Janeiro pode ser adotado um critério para frxâ-las diverso daquele que, pelas condições
geográficas, não será o mesmo ad~tado no Estado do
Rio Grande do Norte ou- no Ceará.
Além disso, Sr. Presidente, surgiram outros entraves.
O primeiro, a Câmara dos Deputados modificou o proje-to do Senado e criou um fundo especial de l% para ser
distribuído entre os Estados e Municípios e não o regulaw
mentou, não o disciPiiilou. Sr. Presídente da República
não podia regulame.ntar, não podia baixar um regula-:
menta para suprir a lei. A lei ê que tem que disciplinar
como esse fundo serã recolhido e, principalmente, como
serã distribuído. Um dos dispositivos do novo projeto
diz ex atam ente que ele será-di_stribuído como ocorr~ com
o Fundo de Participação. Esse parâmetro não foi criado
pela lei.
~da

O Sr. Jamil Haddad- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honrã.

O.Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Nelson Carneiro, sei Que foi V. Ex• o autor do projeto que propiciou
não apenas ao Estado do Rio de Janeiro- Estado que
V. Ex• representa com grande capacidade, com grande
proficiência nesta Casa- os royalties do petróleo, como
aos Estados que possuem plataforma submaiina. V. Ex•,
no inicio da sua fala, declarou que procuraria junto a S.
Ex• o Senhor Presidente da República, no seu retorno de
Portugal, procuraria fazer com que essa tramitação viesse sob a forma de urgência, para evitar justamente especulações de ordem política, que jâ estão· sendo feitas em
nosso Estado. Sou daqueles que acham que os homens
passam e os Estados ficam, e que esta é uma conquista
para o· nosso Estado, que temos a satisfação e a honra de
representar, e que V. Ex• representa com muita dignidade e com muita firmeza: nesta. Casa. Então, faço até um
'àpelo a V. Ex•, porque sabemos que o atual Governador
estâ procurando fazer-se de vítima e está na realidade,
colocando problema como se fosse uma questão prot~la
tória, visando a não dar condições para justificar a falta
de estrutura, por assim dizer, em vârios setores da vida
pública no Estado do Rio de Janeiro. De modo que faço
este apelo a V. Ex~. quejã declarou, no início do seu dis-curso, que irá procurar um entendimento junto ao Presi-
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·dente da RePública, para que a matéría'venha em regime
de urgêm:ia.
O SR- ·NELSON CARNEIRO --..Agradeço a V. Ex•
Apenas esclareço que o Senhor Pcesidente da Repúbli-

ca não tihha outro recurso senão se valer de uma lei para
complementar a anterior, porque vârias disposições
transbordam e não podem conter-se num simples poder
regulamentar do Senhor Presidente da República.
Gostaria ainda de me referir a outro aspecto. O projeto dispunha que essas importâncias devidas aos Estados
e Municfpios seriam pagas a partir do dia 19 de abril. Foi
o Governador do Estado do Rio de Janeiro quem se empenhou pelo veto a esse dispositivo. Essa disposição; que
hoje S. Ex• atribui ao PMDB e ao PFL, foi acertada no
Gabinete do nobre Líder Pimenta da Veiga, depois que a
PETROBRÁS, no final do ano passado, esclareceu que
não tinha recursos para, já no dia 19 dejaneiro;começar
a pagar os royalties. Era preciso recolher alguma ~.Por
tância, para que a einpresa pudesse pagar o devido. Daí,
fixou-se o dia J9 de abril para que se iniciasse esse pagamento, e essa deliberação foi tomada no Gabinete do
nobre Líder Deputado Pimenta da Veiga, com a presença, com o apoio e com a colaboração do então Senador Roberto Saturnino e do nobre Deputado Bocayuva
Cunha, depois de se terem entendido, por telefone, com
o 'Governador do Estado, ou ao menos assim eles aqrmaram.
Pe modO· que não .houve nenhuma conspiração do
PMDB e da Frente Liberal para evitar esse pagamento
na data fixada.
E o que resultou? Retirado esse artigo, ficou certo de
que o pagamento seria na forma do projeto aprovado
pelo Congresso, pelo Senado e pela Câmara, a partir de
19 de'janeirO. Os Municípios e os Estados não perderão
nada~ O dinheiro está sendo recolhido pela PETROBRÁS e será entregue~ oportui'lairiente, aos Estados
e Municípios produtores.
Ocorre o que é preciso dizer quais são os Municípios
que integram as áreas geoeconômicas e qual a percentagem que cabe a cada um desses Municípios. Não e somente dizer: as áreas geoeconômicas são tantas e dividir
a importância pelo número ;escolhido. Há que se levar
em' conta alguns dados. Por exemplo, o projeto enviado
'pelo Governo leva em c_onta a população. Há os que lutam para que se considere além da população, o território. Isso cabe ao Congresso fazer. O Presidênte não
poderia criar regulamentação que extr~vasava de seu poder regulamentc1dor.
Sr. Presidente, não há, portanto, nenhum propósito de
combater ou de criar emblll'aço ao Governado_r _dQ Est&do do Rio de Janeiro, senão estaríamos criando, ao mesmo tempo, embaraços aos Governadores que apóiam o
Presidente da República: do Ceará, do Rio Grande do
Norte, de Sergipe, da Bahia., do Espírito Santo. Seria, assim, apenas uma ma.hia de perseguição de que se apossou
o ilustre Governador do Estado do Rio e que justifica as
críticas que têm sido publicadas na imprensa.
Sr. Presidente, ,e:stou convencido de que o Presidente
José Samey honrará o compromisso assumido em praça
pública, Sua Excelência que foi, antes de nós, quem primeiro sustentou a possibitídade de conceder royalties ao~
Estados e MunicíPIOS fronteiriços às plataformas de petróleo. Apenas não lhe cabia se converter êm Poder Legislativç, ír Slém daquilo que a lei lhe permite, que é apenas regulamentar a lei. Estou_certo de que, assim que Sua
Excelência re~rnar ao País, tomará as providências para
que o processo corra com a maior brevidade, se as Lideranças, como espero, não se anteciparem e pedirem urgência na Câmara dos Deputados, que deve ser aceita
por todos os Partidos, já que não se trata de uma questão
pa:rtidâria, mas de um interesse coletivo·; estou certo de
que não serã preciso, qUando o Presideôte Jo~é .Sarney
retornar da sua viagem, enViar essa ini!ilSagem_~ porque a
esse tempo já as Lideranças da Câmara dos Deputados
terão tomado essa providência,
Sãó estes, Sr. Presidente, os esclarecimentos que que·
ria prestar, para que não ficasse a irilpTessão de que o
Presidente da República, ao enviar o decreto ora em exame·, ~staria apenas protelando o pagamento do que é devido, e que estã sendo recolhido pela PETROBRÁS,
para ser entregue àqueles Estados e Municípios que i'ealmente têm direito aO pagamento desses royaltles. (Muito
bem!)
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O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Concedo a
Palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR- JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Preocupado com as notícias de que o Brasil, país de 8
milhões e 500 mil quilômetros quadrados, demograficamente vazio, vai importar alimentos no valor de um bilhão e ql!inheutos miffiões de dólares, veio ao meu pensamento_ ,o coil'selho do Patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva, através; de discurso pronunciado na Academia Real de CiênCias de Lisboa,em 1815, hã 171 anos,
cujas palavras têm o sentido de eternidade ante o realismo espelhado. E para mantê~ las intocáveis transcrevi na
sua originalidade:

"Nação algutna he independente, se precisa de
sustento estrangefro: Nação alguma he rica e poderosa se o terreno onde mora 1\nda inculto e baldio: e
se a pouca agricultura que possue depende inteiramente dos esforços e desvelos unicos da classe a
mais pobre e menos intruida. Quetn:hâverã hoje tãQ
falto de rasão que possa duvidar dt!'taes verdades?"
Esta advert,ência deve ser aceita, refT'etida, convertida e
lembrada a todo momento, especialmente diante dessa
sangria nas nossas parcas divisas, contribuindo para o
aumento da áívida brasileira no eXterior. Não podemos
continuar sujeitos a programas destinados a uma prodUção agrícola próspera, quando, na verdade, são utópicoS, -pois lhe faltam ·-:objetividãde e impulso para
materializá·los. Está na hora, e para isso conctamo a to~
dos a prestarem o seu concurso, de voltarmos nossas vistas para a ·agropecuária, dando-lhe condições para
desenvolver-se em favor do Brasil, que padece de um
programa à altura das suas necessidades..
Terra não é o nosso problema, repito, falta é estrutura
para a dinâmica desse setor fundamental, inclusive ar·
mazéi;:ts, silos, juros baixos, direi mesmõ subsidiados
para o custeio de safras e investimentos, levando-se também fin~nciamentos à casa do pequenc~ agricultor e~pe
cuarista; 'para ele não perder seu precioso tempcf.,nos
meandros'da burocracia, barreira a ser eliminada. E neste elenco ·não podemos esquecer que os agrônomos,
médicos-veterinários e técnicos agrícolas devem ser convocados, remunerando-se-lhes à altura das responsabili ...
dades que lhes são afetas.
Digo-lhes que, embora pertencendo a um Partidoopo~
sicionista, não obstante o clamor, creio na boa vontade
do Governo, sob a chefia do Presidente José Sarney, que
a propósito da agropecuária foi enfático ao demonstrar a
~ua preocupação: "Não pode faltar crédito agrícOla".
'Mas no Brasil não bastam as palavras, porque elas, muitas vezes, se perdem entre as paredes dos locais onde foram pronunciadas. t necessãrio fazer valer a ordem sob
peria de o País continuar, para rrosso desalento, importando do estrangeiro; a fim de alimentar seus filhos.
E_ o Presidente Sarn~y. sentindo, a ineficiên~ia da ROlítiêa agríCola brasileira, desabafou, em fevereiro deste
ano: .. Um País deste tamanho, com esta dimensão extraordinária que nós temos, não tem até hoje, não só
uma política agrícola, mas, sobretudo, uma política de
aba~tecimento. Nós não temos estoques-. ésti"atégicos
dentro do País". E-prosseguindo: ••f: inconcebível se pos..
sa ter um País com a poputaçãof!ue_·nó$-tenios, com a
importância que o Brasil tem e que fiqUe" à mercê, a cada
ano, da safra que tem que colher sem ter a certeza de que
a safra possa atender às necessidades'.'. E arrematou; "O
País sempre terá seca; numa região ou outra ter~.enchen
te. Não vamos é ficar presos à natureza".
Esse grito, que considero da mais ilta valia, pi'e'ciSa ser
ouvido e respeitado, sob pena de, num futuro próxiino,
sermos escravos de nossa inércia. ~ inadmissível que tenhamos chegado a tal estado de _incúria. Mesmo com
atra_so de alguns decênios, vamos reagir e recuperar _o
tempo perdido.
Não é demais se dissermos que o Estado do Acre. com
suas terras f'erteis e ubérrimas, pode tornar-se, com ajuda
oficial, um grando pólo produtor, assim como a Amazô-nia, bastando para isso que sejam alcançados com uma
política condizente, · como juros baixos, garantia de
preços e respectiva compra, e o Brasil sorrirá com o investimento que oferecerá um retorno rentábil e robusto,
porque ali existem terras adequadas e água em profusão.
Mas para obter os resultados positivos preConizados é
preciso acionar os BancoS do Brasil, da Amazônia, os es-
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taduais e os particulares, e que os recursos repassados
obedeçam à mesma taxa de juros e à mesma linha de prazo supervisionados pelo Banco Central.
Cor'roborando as minhas preocupações e afiimações,
o SUpefírili:hdente do Conselho lnterministerial de
Abastecimento- CINAB- João Basco Ribeiro, declarou: ' AS importações a serem homologadas serão: 4 milhões de toneladas de milho; 65 mil toneladas de leite e
250 mil toneladas de carne - 5,-2 milhões de toneladas
de cereais ao todo". E continua: :'Até o momento (notícia do jornal Correio Brazillense do dia 3 deste mês) somente desembarcaram nos portos brasileiros 22 mil toneladas de' leite em pó". Esclarece ainda que "o propósito oficiâl é o de lançar mão da arma das importações
para bloquear qualquer pressão interna".
Declarações como estas só servem para desalentar os
produtores de todos os níveis, grandes, médios e pequenos, pois somente se justificã.riam depois de um entendimento ro:om quem produz. Ao invés de declaração- de
"guerra" a quem trabalha, vamos oferecer condições,
preenchendo o vazio existente para depois aplicar o verbo "bloquear". ~ta venia, discordo do ímpeto e do posicionamento do Dr. João Basco Ribeiro, porque, longe
de contribuir para solucionar o problema agropecuãrio,
servirá para desanimar os que vivem desse trabalho honrado e incOmpreendido.
4

O Sr.. Cesar Cais- Permite

V~

O SR. JORGE KALUME nobre Senador Cesar Cais.

Ex• um aparte?
Corri- !IJ.uito prazer,

O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Jorge Kalu~. V.
Ex•, como ~e:mpre, traz à Casa assunto de fundamental
importância, (alando neste momento sobre o crédito
agrícola, a possibilidade de se aproveitar. esse cr~dito
agrícola para fins de alimento, abastecimento, em parti·
cularÍw Acre. Fui ao interior do Estado do Ceará, Onde
'visitei seterita municfpios', ouvindo o Sindicato doS Trabalhadores Rurais. Na realidade, a burocracia sobre o
crédito agrícohi é tão grande que lã os pequenos produtores rurais norde'Stinos a ele não têm aces~o e quando
chegâ é insuficiente ou fora d'e prazo, quando não dá
mais.para utilizar a terra. É preciso desburocratizar o
crédito agrícola. Não adiantam esses recursos, porque
somente a eles têm acesso os grandes proprietários. Estou de acordo com V. Ex• se éstamos atrasados até aqui,
é preciso entrar na fase prática. Entretanto, com a burocracia exigíndo dci"jJequeno produtor, a anuência do proprietário de terra -e tantas outras coisas, nenhum pequeno produtor rural terá acesso ao crédito agrfcola.
O SR. JORGE KALUME - V. ExJ tem razão. No
início do meu pronunciamento fiz referência a este fato e·
V. Ex• veio confirmar o acerto do nosso pensamento. t
preciso desburocratizar, é preciso banir essa maldita bu·
rocracia do crédito, principalmente do crédito agrícola,
que tanto prejudica, especialmente o pequeno produtor.
O Sr•. BeneditoFerreim- Pennite V. Ex• um aparte? -

q

SR. JORGE KALUME- Com prazer.

Ó Sr. Be~edito Ferreira- Nobre Senador Jorge Kalu~· a desgraça deste País é, sem dúvida nenhuma, a ignor~~a. A ignorância, lamentavelmente, tem sido difundida à distorção dos fatos; o mascaramenta da verdade jã fez c~m _que a grande massa brasileira passasse a
entender que custo de vida é s6 alimentação. Reiteradamente, tenho mostrado, neste plenário, o p~o real da
alimentação no chamado custo de vida do brasileiro. De
qualqUer forma, quando. se fala em iriflaÇão, m·aliciosam·e-rLte confunde-se alta de custo de vida com inflação,
quando, efeito e a_ causa, sabemos ê outra. Maliciosamente piocura·se arrombar a porta que esteve sempre
aOer-ta; Qiie é a poria fraca, arrombada, do roceiro, da~
quele qu({teima em produzir e alimentar as nossas cidades, V.ê v.'~x' como écôm~a_,_hoje, a sotu:ção que o CINAB, afinãl',. qüe o Poder Executivo Federal está dando
'para resolver o problema e cortejar as massas urbanas,
mas cor~ejar de uma maneira realmente hipócrita, porque não vài resolver o problema. Na verdade, nunca se
quis resolver o problema. Quantas e quantas vezes- e
este plenário é testemunha - os Senadores, inclusive
este modesto aparteãnte, têm insistido, nesta Casa, para
que o Poder Executivo volte as suas vistas de maneira tal
a contingenciar o êXodo rural, a flxar o homem que ain-
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da estâ I~, !lla1grado os-maltr.lj.tos, malgrado_ o desapreço
da economia Urbana, e os nossos governantes, sobrelnodo nos últimos 55 anos, neste Pds, vêm fazendo tudo
para realmente enfraquecer a agropecuária; inalgrado
tudo isso, lã permanecem c;,.jnsistem em produzir. Quantas e quantas denúncias rião foram feitas aqui sobre o dizimar do nossO rebanho bovino, sobre o abate criminoso
de matrizes. Hoje a solução que se está dando é aquela,
pura e simpl6smente, da importação de carne- vamos
importar carne, e estã resolvido o problema. Esta é a solução. Vamos importar milhões e milhões de toneladas
de grãos' e estâ resolvido o problema. De outro lado vem
.a distorção, vem o mascaram ente da verdade. Sabe V.
Ex• que este País, a esta altura, não t~m m~is o problem~
que se alardeia da divisão fundiáfíã:: remos hoje, nobre
Senador Jorge Kalume, uma propriedade rural para
cada seis moradores da área rural; temos mais de seis milhões e duzentas mil propriedades rurais, mais de seis milhões é duzentos mil proprietáriOS- para os trinta e oito
nlilhõe? de habitantes que ainda insistem em morar no
campo, neste País. No entanto, para mascarar a verdade,
inventou-se que o problema era distribuir terras, quando
o problema realmente era uma politica agrícola. No entanto, ninguém fala em importar medicamentos, porque
isso desagrada às multinacionaiS, que sãO donas dos
meios de comunicação. OS nfed.icamentos podem subir 8,
10.000%, como têm subido. E será que a saúde do povo
brasileiro também não é importante ta"n.to quaitto a alimentação? Não. Ninguém fala em importar automóveis,
para contingenciar a ganância das indústrias automobilísticas internas, e que não são nacionais também.
Como bem sabe V. Ex•, niriiuém fala enl- contingenciar
os abusos· manufaturados, de um modo geral, que sào
consumidos pelo povo brasileiro. Mas fala-se em
importar-se, impunemente, alimentos num País como este, dotado de terra, água e sol, e, como nenhum país do
~undo, foi tão bem aquinhoado por Deus. De sorte,
nobre Senador Jorge Kalume,já era tempo, sejã não for
tarde demais, Deus queira qUe-não, parâssem-o"s de bancar as avestruzes, e que todos, como V. Ex•, Com a sua
experiência e com a sua coragem moral, realmente, passássemos a usar estes microfOnes, menos p-ara cortejar as
âreas urbanas, menos para cortejar o povão, menos para
falar aquilo que a imprensa quer que falemos, menos
para sermos agradáveis aos poderosos, mas falarmos as
verdades, como V. Ex~ as vem proferindo, doa a quem
doer, antes que venhamos, nobre Senador Jorge Kalume, a passar um vexame, que os nossos descendentes venham envergonhar-se de usar os nossos nomes, porque a
nossa geração política está assumindo a pesada responsabilidade de entrar para as páginas da História como
t,tma geração de omissos, omissos porque não queremos
encarar a v.erdade, omissos porque não queremos assumir o risco de co-ntrariar_ as momentâ~eas maiorias,
omissos porque, em verdade, preferimos andar a reboque da opinião pública, antes, e sobretudo, de nos preocuparmos com as futuras gerações. Est~os muito voltados - sabe V. Ex• - , desgraçadamente muito preocupados, daí este plenário vazio, daí as críticas e as admoestações mal compreendidas do nosso Presidente, porque
estamos todos muito voltadOs não para as próxhriaS gerações, mas para as próxínlas efeições. Desculpe-me" v.
Ex• ter~ me alongado tanto, mas precisava realmente desabafar, desabafar ante esses números criminosos de im_portação que se propõe fazei para coagir e para intimidar o produtor rural, quando não se faz isso para coagir
e intimidar os·poa-erosos, os que dominam e custeiam os
meios de comunicação, que petmiterii a Orgia dessa fábula de publicida,de caríssima que aí está, Porque· donos da
publicação, donos da verdade, logo, impunes e imunes à
ameaça de importação, para competir com seus prOdutos impíni.iidos e enc_ucad9s na nossa gente, como se alimentação fosse a totalidade do custo_ de vida para o povo
brasileiro. Muito obrigado a V. Exf
O SR. JORGE KALUME- Nobre SeJ:J-ador Benedito Ferreira, V. Ex• ~um expert._-Sou -um disc~pulo de V.'
Ex• nesta matéria que conhece tão bem. O s.eu aparte,
inegavelmente objetivo, veio Sintetizar todo o meu pênsamento. 1; por' isso que deíxo meu· profundo agradecimento, pel)l ajuda que V. Ex• me prestou neste momen-

to.
Já ~sse ó Presidente Washington Luís que ..governar
é abrir estradas", conquanto exata a expressão neste País
continental, direino~, num plágio •. para o Brasil de ~oje

atender suas necessid,(\des e do mundo faminto, o lema
deve também ser: criar e produzir para suprir. E: a nossa
sugestão.
O Superintendente do CINAB, em que pese meu respeito à sua linha administrativa, deve antes aprofundarse para buscar a causa do decréScimo. 'Bastará ler as razões ditadas pelo Diretor de Crédito Rural do Banco do
Brasil, Sr. Sebastião Rodrigues Júnior,-as quais merecem
apla.usos pela coragem das afirmativas publicadas peto
Jornal do Brasil, de 29 de março, as quais lerefpara iluS:
trar o meu raciocínio:
BB Quer elevar recursos para o Crédito Agrícola

Brasília- _..0 governo terá, necessariamente, de
elevar, em pelo menos 250%, os recursos destinados
ao crédito rural, se quiser que a ativiQ.ade econômica se fortaleça", afirmou o_diretorde Crédito Rural
do 'Banco do Brasil, Sebastião Rodrigues Júnior.
Desta forma o volume de recursos para o financiamento de projetas agrícolas _,incluindo as despesas de c~steio .e iJlvestimentos- deverã elevar-se
de Cd 48,887 t)iH'Iões (total aplicado no setor em
1985) para, no htínimo, Czl 122,217 bilhões, até o
final de I 986.
Sebastí~o Rodrigues_ Júnior considerou a defasagem dos recursos aplicados· no setor agrícola, nos
últimos sete anos, como responsável pelo ..atrofia:.
menta brutal" da agricultura, em nome da contenção inflacionãria.
Em 1978, informou o diretor, os recurso_s aplicados por todas as instituições fmanceiras nas operações de crêdito agrícola atingiram a i>re-Ços de hoje
-quer dizer 29 de março --Cz$123,508 bilhões.
Deste total, CzS 60,770_bilhões foram aplicados nas
despesas de custeio e Cz$ 62,734 bilhões effi investimentos.
Defasagem
Segundo Rodrigues Júnior, em I 985, as aplicações dos
recursos representaram 39% do montante fiDanciado ao
longo de 1978 quando foram absorvidos Cz$ 3(,933 bi-·
lhões, com as despesas de cUsteio agrícola, enq uãntO' CzS
10,954 bithões - apenas - destinaram-se aos investimentos do setor. "Ou seja, nos últimos sete a_nos foram
aplicados duas vezes e meia menos recursos do que no
ano de 1978 e isto se constitui numa verdadeira distorção", conclui o diretor.
Sebastião Rodrigues Júnior acha que esta distõrção tem uma explicação muito simples: a ausência de_ uma política agrícola compatível e a exi~tên
cia de dQiS orç_amentos, o da União e o monetãrio.
"Com eS~a Bituação", explicou o diretor, ..o que·
acontecia é itue o crédito rural fica subordinado ao
humor de um tecnocrata qualquer que se utilizando
do -cbamado ""cal.xa 2 do governo", usava arbitrariamente os recursos. da União para qualquer eventuanaade, inclusive a agricultura".
-- --sobre as múdanças na politica agrícola que estão
- sendo elab_oradaS pel'o governo, Sebastião Rodrigues acredita que "deverão estimular a produtividade e resultar no aumento das taxas de juros dos créditos agríc-olas para 7% ou 8%. "Só desta forma, as
instituições financeiras se_ sentirão estimuladas a
aplicar na agricultura. Os atuais 3% cobrados dejur_os dos empréstínlos rurais não dão, 5ef!!.Uer; para
cobi-lr déspesas administrativas e os índices de insolvência dos fin-anCiarilentos, "conclui Sebastião
RodrigueS".

as

Cortclamo as autoridad~;S responsãveis pelo setor aso~errarem o indiferentismo qUe -ronda f!. agropecuária,
dando-lhe a priorídade das prioridades, e que possamos,
-desta forma, em pouco tempo, ultrapassar a temerária
terapêutica que não reflete os nossos desejos. Tudo parece Crônico nesse setor, pois o saudoso Marechal Juarez
Távora, não obstante o seu patriotismo," como Ministro
da AgricultUra da Revolução de 1930, não conseguiu,
por falta de apoio, dinamizar o Seu Ministério. E
lembro-me que o Jornalista Assis Chateaubriand, nas
suas pregações cívicas, afirmava que o "Brasil é um País
agrícola". Era uma forma de orientar os nossos governantes a se preocuparem com o setor agropastoril.
O tema agricultura foi motivo de crítica por parte do
.-nosso imortal político Serz_edelo Correia, que, e_m seu li-
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vro publicado em 1903, jã faz 82 anos, sob o tjtulo «O
Problema Econômico no Biasil", não poupou críticas às
importaçiies que nossos governos fazirun de arroz, milho, trigo e outros produtos. A propósito deste assunto
palpitante, lerei alguns trechos:
Ota, esse estado de coisas não pode continuar e
não deve permanecer por mais tempo.

E adicionou:
Tudo isso que vamos dizendo bem demonstra a
necessidade de uma política ampla e -sistemática em
favor de nossa produção. Falta-nos um centro onde
essas coisàs se estudem e por isso foi que, hã anos,
levantei a idéia de organizarmos um departamento
que trate da indústria agrícola, como o têm os Estados Unidos- centro de informações, de estudos, de
propaganda, etc., não wn departamento político,
não um departamento dirigido por homc:ns que vivem da política e para a política, mas dirigido por
Um chefe permanente, prãtico, de competência técnica, que se consagre exclusivamente a esse assunto"
e à solução do problema agrícola no país. Como v a~
mos, entrj::gues à incúria, ao lassez-f~Jire, sem orientação ;. dominados por forças esparsas, sem um
ponto de vista comum, sem convergência de esforços, sem rwno certo e conhecido, nada, nada de
tltil poderemos conseguir.
Voltando assim os olhos para a terra, fonte de
nossa principal riqueza, devemos fazê-lo com inteligência pela organização de um centro onde se estudem cientificamente as nossas terras, onde se reúnam todos os dados e informações precisas às principais culturas, onde se promovam todos os meios e
recursos para desenvolver a agricultura.

E aCrescentou, como se estivesse vivendo o Brasil de$te
últimos anos:
.. :?ais ê conveniente que esse estado de coisas
continue?
Ningúem o dir~ e no entanto assim vamos vivendo na indiferença de todas essas coisas, absortos nas
lutas partidãrias, cogitando-se apenas dos meios de
vencer eleições e _de governar os Estados."
Não tivemos o desejo de criticar quem quer que seja.
Nosso propósito é apenas alertar para que, ;no futuro
próximo, o trabalho desenvolvido agora eni prol da
agropecuãria seja louvado e apl~udido.
O Sr. Benedito Ferreira aparte?

V. Ex' me permite outro

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. E-x• com muito
prazer.
O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador JOrge Kalume, V. Ex:•, como amazônida, é muíto feliz ao buscar nos
Anais da nossa Hist?_~ia _esse grande Deputado Federal
que foíSerzedeloCõrrelã, Ministro da Fazenda em 1896.
A verdade é que Serzedelo Correiã era não só um hOmem voltado para a· economia como um grande tributarista. Analisando o sistema tributãríõ,- que sempre praticamos neste Brasil, num dos seus memoràveis pronunciamentos na Câmara dos Deputados, ele buscou uma figura realmente curiosa, Falando sobre a parafernâlia da
tributação brasileira, ele demonstrava, naquele pronun~
ciamento, o fat_o de que uma tonel'ada de sal, transportada lã da terra do nosso querido colega Martins Filho,
Rto Grande do Norte, tantas e tamanhas as trlbutaçiks
que essa tonelada de sal sofria até chegar no Rio de Ja1-teiro, que, ali, ela chegava mais cara do que umato_nelada de charque importada da Argentfna, àquela época. E
ele prosseguia mostrando o descaso do Governo brasileiro em apoio à nossa pecuária de corte, e exemplíficava,
comparando as-dãrCaças dos bois brasileiros, àquela época,_ com as carcaças dos bois argentinos e bois uruguaios.
Veja, então, V. Ex• que esse problema é realmente bastante antigo, e fOi enfocado e analisado com a maior se~
riedade por _quem, realmente, tinha autoridade para
fazê-lo. V. Ex:•, como um amazônida e como um acreapo, foi, realmente, muito feliz, repito, em invocar essa
publicação de Serzedelo Correia, que, por certo, traria a
est~ Plenárío, a lume, tivesse V. Ex• se aprofundado mais·
n'!-5 transcrições...
: O SR. JORGE KALUME-:-: ~uma questão de t~_m
po.
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'O Sr. Benedito Ferreira- Sei qUe V. Ex' luta contra o
tempo e eu mesmo estou aqui a roubar grande parte do
tempo de V. Ex•
O SR. JORGE KALUME- V. Ex• estã-me honran·
do.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli: faz~ndo soar as
campainhas)- Senador Jorge Kalume que concluísse o
seu pronunciamento, não concedendo mais apartes, logo
após o término do aparte do nobre Senador Benedito
Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, vou
concluir. RealmeOte sei do meu grande pecado de ser
muito prolixo e alongar muito os meus pronunciamentos, que o diga o nosso gaúcho, meu grande censor e querido amigo neste plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai informar
muito bem o Plenãrio com seus apartes.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Muito obrigado.
Mas a verdade, nobre Senador Jorge Kalume, é que o
ilustre Diretor do Crédito Rural do Banco do Brasil, o
bravo Deputado Sebastião Rodrigues, para vaidade nossa, um parlamentar, S. Ex.• por uma questão de ética,
não colocou o dedo no tumor, S. Ex• não entrou no fulcro da questão do crédito rural, S. Ex• quando demonstra o descaso que temos emprestado à agropecuâria,
·~obretudo no apoio creditício, não denunciou o mais
grave da questão que ainda continua impune e imune à
ação do Governo que é o poderio dos bancos pr.ivados,
manipulando a parcela do depósito compulsório para
atender meia d6zia de clientes privilegiados, quando não
fazem entre eles o jogo de compadres, isto é, empréstimos de diretorias para diretorias. Agora, o Banco do
Brasil esse sim, vêja V. "Ex• os milhões e milhões de contratos de crédito rural atendidos pelo Banco do Brasil.
Então, fica o Banco do Brasil, como diz a meninada na
gíria, com os pepinos, quer diZer, o pequeno finanefamento, o qual' dá muito trabalho, cujo contrato é dificil,
em virtude da dificuldade da documentação do nosso ruralista, principalmente os mais humildes, os projetas de
' mais difícil acesso para fiscalização. E o Banco do Brasil
felizmente fiscaliza, daf porque a resposta do crédito rural, através do Banco do Brasil, é altamente positiva.
Mas o filé da questão, iSto é, o grosso da parcela do credito rural não lenhamos ilusão, nobre Senador Jorge
Kalume, nunca chegou e vai continuar como está, continuando na Nova República; apesar do alarido de moralização ninguém ousou até aqui furar o tumor. O crédito
rural" via bancos privados continua um negocinho de
compadre e das diretoriaS e nunca chegOu e nunca chegará na mão do pequeno produtor.
Essa é a observação e reparo ao pronunciamento lido
por V. E:t•, da parte' do nobre Deputado Sebastião Rodrigues. Relevo essa omissão de S. Ex• porque, como Direter do Banco do Brasil, ele poderia por uma questão de
ética omitir-se como se'omitiu, em apontar a verdadeira
causa - a maior mazela- das dificuldades do crédito
rur1\J funcionar. p.ar.il O bem do Brasil. Muito obrigado a
~.-E>.>

O SR. JORGE K:ALUME- Nobre Senador Benedi-

to Ferreira, ·mais -uma VeZ V. Ex• engrandeceu nosso pr-o-

nunciamento nesta tarde.
E vamos continuar falando, gritando, criticando, com
a linguagem que é peculiar a todos nós -linguagem elevada- até o dia em que os nossos reclamos encontrarão
guarida. Temos que fazet;o'.Como disse o Padre Vieira: O
madeiro responde ao 1n;.àehado que o cortan. Muito obrigado. (Muito bem! Pa:tnias.)
·
O SR•. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre-Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. PrCsiden·
,te, Srs. Senadores:
Pretendo ser breve na minha intervenção porque ela
c-onsiste em um simples apelo. Nós apelamos para o Sr.
Ministro José Tavares dos Transportes atender imediatamente ao pedido que me faz o Diretor-Gerãl do
DNER, solicitando uma verba de reforço para complementar obras em vârios pontos do País. Entre essás
obras estão incluídas algumas qo Norte e do. CentroOeste, abrangendo os nossos Estados, e particulã.i'm-ente
no E~tado do Acre, S. Ex• o Sr. Ministro deverá liberar
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uma parcela soli~tada pelo Diretor do DNER, no montante de 38 milhões de cruzados, para ser alocada a Estrada BR-317 que vai de Boca do Acre até Assis Brasil,
"demandando as três fronteiras dos países vizinhos da cidade de Assis Brasil, Bolpebra e Inapary.
Essa solicitação n6s fazemos, porque nós, pessoalmente, tivemos interferência no DNER álgumas semanas
passadas, pedindo que fosse alocado esse montant~ para
aquela estrada, uma vez que este ano mesmo as cidades
de lnapary e Brasiléia, já próximas à fronteira dos vizinhos países, ficaram isoladas em virtude da intensidade
do, inverno. Essa estrada ê uma estrada federal deresponsabilidade, portanto, do Governo Federal, e cabe ao
Governo Federal mantê--lo pelo menos num tráfego regular, enquanto não se concretizam melhorias de implementação das obras e finalmen\e _o asfaltamento.
A minha interferência neste Instante é no sentido de
que o Sr. Ministro José Reina-ldo libere, o mais breve
possível, o pedido desse reforço de veiba. E estou sendo
informado pelo Dr. Carrato, que é o Diretor de Programas de Obras, _que esta verba foi _solicitada e está apenas
na dependência de liberação. Portanto, fazemos esse
apelo e também ao Presidente da República que autorize
o Ministro a liberar imediatamente esta quantia que virã
melhorar a comunicação que se faz entre a vizinha cidade amazonense de Boca do Acre passando por Rio Branco p atingindo os municípios de Senador Guiomar, Xapuri e Brasiléia.

O ·Sr.. Jorge Kalúme nobre Senador?

Pennite V. Ex• um aparte,

o sR. MÁRIO MAIA -Com prazer, nobre Senador
Jorge K.alume.
O Sr. Jorge Kalume- Desnecessário dizer que faço
minhas as palavras de V. Ex• Sempre me preocupei com
esse problema também como V. Ex• neste plénário e fora·
defe. A Estrada BR-317 foi uma estrada que pertenceu
ao Estado do Act:e e permito-me dizer, quando da nossa
administração, conseguimos passar esta estrada para o
Governo Federal, logicamente porque só o Estado do
Acre não poderia fazer frente ao custeio da estrada e o
GoVerno Federal aquiesceu, quando foi lavrada em Rio
Branco a célebre "Ata de Rio Branco" com a presença
de três Ministros que, naquela época, era o Sr. Ministro
do Transporte Mário Andreazza, mais os Srs. Ministros
do Transporte da Bolívia e do Peru. Foi uma festa podemos dizer inédita na capital acreana que promovemos
coordenada pelo Governo Federal. Esse encontro foi
realizado em Rio Branco, porque nós abrimos o primeiro caminho do Brasil rumo ao Pacífico Que é aquela estrada que abrimos virgem de Brasiléia até assis Brasil
fronteira coin a Bolívia, que é Bolpebra e Inapary no
ru, num total de II Oquilómetros. Se os peruanos fizerem
um trecho de cento e poucos quilómetros, já estaremos
ligados ao Pacífico. Mas a manutenção dessa estrada
compete ao Governo Federal, como V. Ex• muito bem
frisou, uma vez que pertence a ele. O Governo Federal é
quem tem' que liberar recursos. Naturalmente, se o Governo do Estado não lhe merecer confiança, que mande
aplicar esses recursos através dos batalhões que lã estão
esperando recursos para trabalhar. O 5' e o 7' BEC estão
ociosos, por falta de recursos. Cuniprimento V. Ex• por
esta lembrança, que tem a ·minha solidariedade, o meu
apoio, mesmo porque nós nunca fomos contra a libe"ração de recursos .para o nosso Estado, principalmente
para estradas. Portanto, conte com a minha solidariedade incondicional também neste particular.

Pe:

O SR. MÁRIO MAIA - Incorporo o aparte 'de V.
Ex' à minha solicitação às autoridades públicas <lo Min~stérip dos Transportes e do DNER; e acredito que as
nossas vozes, dos representantes do Estado do Acre, serão ouvidos e imediatamente atendidas.
--MultO: o6rigad~,..SC~ Presidémti:. ~i to bemt-Pft:rffias,)
O SR. PRESIDENT'E (José Fragelli) - Omceáq a
palavra 00 nobreSenadorOctâvio Cardoso, como Líder.
O SI!.. OCTÁVIO CARDOSO (PDS - RS. Como
Líder, p~Onuné:ia o seguinte discurso.) -Sr. PresideD.te e
Srs. SeD.,íldQres:
Cori_o-.ó fisco d'e, num primeiro momento, os meus
nobres pares iriraginarem que.eSto.u comentando notícias
de 1984, quando estamos em nÍaio de 1986.

Maio de 1986

Veja-se, por exemplo:
..Governo dá demonstração de força ao acabar a
greve. A principal foi a __demonstração de força do
Governo, que chegou a acionar o I Exército e o
SNI, ap~tando no confronto e optando, pela primeira vez na Nova Repúbíca, pela solução militar
na remoção de impasses com grevistas."
A segunda notícia, ·sr. Presidente:
"As decisões na ârea económica continuam sendo adotadas como nos governos militares, isto é, fe___cbadas, sem esclarecimentos ao Congresso, sení
discuti-Ias com a sociedade e, o que é mais grave, as
críticas são encaradas como sendo obra de sabotadores e inimigos das medidas de estaôiiizaçãcil ckonómica". O comçntãrio é do professor Dércio Garcia Munhoz~ presidente do Conselho Federal de
.Iiconomia, professor da Universidade de BrasíLia e
exMcolaborador do então presidente eleito Tancredo
Neves."

A terceira e parece que mais velha notícia:
"_Sem qualquer participação do Ministério da
Agricultura e da Companhia de Financiamento da
Produção (CFP) o ministro Dilson Funaro enviou
ao Banco Central sexta-feira uma orientação sugerindo a alteração nos preços de aquisição da safra
deste ano pelo Governo, derrubando por terra os
preços mínimos estabelecidos pelo sistema pró-rata
(correção dos preços anteriores até o dia 26 de feveM
reiro) após a aprovação do pacote de estabilização
de economia. Com esta medida os preços mínimos
de todos os principais produtos da agricultura caem
12,85 por cento, colocando os produtores que já não
estava encontrando mercado para o escoamento de
suas colheitas, em grandes dificuldades. ••
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é sabido que o Governo
.da Nova República, após quase um ano de exercício,
tentando medidas ortodoxas de combate à inflação, vinha somando fracassos e mais fracassos. Quando se viu
na iminência de ter uma inflação que beirasse 500% ao
ano, adotou o Plano de Estabilização Económica ou inflação zero.
Antigamente dizia a Oposição que o Pais, a Oposição
antiga, o PMDB, estava dividido entre o bem e o mal. O
bem era a Oposição, e o mal era o Governo.
A Nova República reeditou esta prática, e o bem pas;;ou a ser 'o Governo, e todos aqueles que o criticam, ~1bora parcialmente, passam a encarar o espírito do inimigo, do sabotador e outras coisas deste quilate.
Um Senador chegou a dízer que era incrível como havia_ pessoas neste País que não podiam ver o povo feliz.
Cnou-se para a Oposição brasileira, Sr. Presidente, uma
situação ~uito difícil, porque se despertou no povo um
entusiasmO muito grande pelas medidas do Governo,
poN"o que, efetivamente, andava atorn:tentado pela re-marcação dos preços nos supermercados e eni todos os
artigos que viesse a adquirir. Realmente, o povo, depois
desse tormento, passou a aplaudir as medidas do Gover·
no, especialmente depois que o Governo maciçamente
utilizou os meiqs de comunicação para fazer com que o
consumidor fosse o fiscal do Presidente da República.
Vi aterrorizado uma cena do Jornal NaciOnal, feita em
Porto Alegre, em que o dono de uma mercearia foj detido porque Vendia um copo de refrigerante a preço Q.ue o
consumidor ent~deu fora da tabela. E se ouviu nitidamente no filme eXibido pela televisão o incitamento pcpula~;_, .. Lincha! lincha! linchai" A sorte do comerciante
é que foi preso por dois brigadianos, dois membros da
Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e ali perto estava
uma camionete e ele imediatamente foi colocado nesse
vefculo, senão terfamos um linchamento, e um linChamento a propósito de quê? De Um copo de refrigerante
que naquele,.-Gia ainda não estava tabelado. Qual o dever
que tinha o comerciante? De praticar os preços de 26 de
'feVereiro. Eram os preços que ele estava praticando.
Eram exorbitantes? Eram, mas eram os de 26 de fevereiro,:.t como o Governo ainda não havia tabelado, ele não
estava na obrigação de obedecer a nenhuma tabela.
O Sr. César Cais -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. OCTÁVIO CARDOSO muito prazer.

Ouço V. Ex• com

Maio de 1986

O Sr. César Cais- Nobfe Senador Octâvio Cardoso,
V. Ex• traz ao conhecimento do Senado Federal uma denúncia, de fato revoltante, como essa que acaba de mencionar, e que é um exagero, e esses exageros se multiplicam na medida em que hã dispersão do poder. Eu vejo
com muito temor essa dispersão do podei-, esse poder
disperso, às vezes nas mãos de agitadores, que criam os
fatos. Há poucos dias até li uma frase do ex-Ministro
Mãrio Simonsen, que, falando sobre a economia de"mer-cados, dizi~,t;, "Estamos trocando, na economia de mercado, os princípios de Adam Smith pelos de Romeu Tuma". Sem nenhum desrespeito a Romeu Tuma, na verdade, querer fazer economia de mercado com Polícia Federai, é um assunto muito complicado. Hã poucos dias,
passando em Sobral - quero aproveitar para registrar
este fato - havia uma grave revolta effi todoS_ empresários e comerciantes dessa cidade, situada no norte do
Ceará. É que passaram por lá alguns policiais da Polícia
Federal, naturalmente por exagero ou até por abuso de
poder, e consideraram os pequenos comerciantes, co~
merciantes honestos como especuladores, ou atê- quase
criminosos. E há poucos dias, em Sobral, pegaram dois
comerciantes de longa tradição, porque acharam que um
dos preços estava fora da tabela e os levaram a um ;.cadrez, junto cqm marginais, deixando-os só de cuecas a
noite inteira. sem dúvida, todo mundo está a favor do
congelamento de preços; ninguêm discute isso. Ninguém
discute contra a remarcação de supermercado. Mas dispersar o ·poder de polícia, é muito complicado e fa"zer·
com que cada brasileiro tenha, use o poder de polícia
também o é, porque nem todos tem formação, para poder usã-la no momento adequado. Eu quis apenas registrar este fato para dar ilustração ao aparte, ao pronunciamento que faz V. Ex•
O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Muito obrigado a
V. Ex• que presta uma Colaboração ao meu pronunciamento.
Gostaria, Sr. Presidente, de deixar claro todo o pronunciamento. Mas quero ressalvar pelo menos três tópicos: primeiro: acho que efetivamente o Governo precisava dar um basta à inflação que desmoralizava a nossa
moeda, inquietava a todos os brasileiros e nos levava à
ruína. Segundo: acho qu'e o Governo não teria qualquer
êxitO ria sua política de estabilização'ou no seu Programa
de Inflação Zero se não contaS-se com a colaboração.do
povo. Terceiro: penso, truTiOénl-, Si. Presidente, que por
maiores que sejam os acertos do Governo, não se pode
inibir a Oposição de exercer o seu direito de crítica. E parece que a ..Situação" quer nos encurr.r.Iar, nos in'compatibilizando com a opinião pública, Com os meios de comunicação, como se o Governá estivesse certo em tudo e
como se a Oposição não tivesse razão em nada.
Por isso, trago à colação, estas três matérias notit?iadas
na imprensa de hoje que são, a um tempo, crític3s ao
Governo e noticia da reedição de fatos que a Oposição
de ontem, e situação de hoje, criticava nos governo~ passados. Veja-se, por exemplo, o problema do preço mini~
mo: o que é que se disse? Que antigamente a prioridade
da agricultura era uma retórica, era uma prioridade de
jornal, uma prioridade de papel, unia Prioridade de propaganda oficial do governo, mas que agora, sim, a prioridade da agricultura seria a efetiva. E vi, realmente, que.
as revistas desta semana dão notícia de que não há tratares, nos revendedores, para atender à demanda dos agricultores, não hã implementes agrícolas. Quem que;rcomprar um trato r ou um implemento agrícola tem de esperar um, dois ou três meses para recebê-lo. Eu perguntaria, Sr. Presidente: ..Serã que essa prOcura de tratares e
implementes agrícolas persistirá, depois que o Conselho
Monetário Nacional ratificar essa proposta do Ministro
Funaro de baixar o preço mínimo do arroz irrigado, de
130 para 115,25; de 133,80 o arroz de s·equeiro para
118,68; o milho de79,20 para 70,08? $erá que persistirâ o
entusiasmo dos agricultores quando souberem quci a s-oja
terâ o seu preço mínimo fixado em CzS 111,f8 contra
CzS 125,40 que eram os preçoS de 26 de. fevereiro? Será
que o sorgo continuará despertando interesse do agricultor quando souber que de CzS 67,20 o preço mínimo baiXOll para CzS 59,58 e o algodão de Cz$ 71,85 para CzS
63,73? Sr. Presidente, então, se diz que o Governo teme
·que a pressão do alto preço fixado para os produtos agrícolas venha a pressionar o mercado em detrimento da
bolsa do consumidor. Muito bem! Então, se deprimem
os _preços, se desestimula a. agricultura e se importam
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produtos agrícolas como estamos importando arroz, mi~
lho e leite em pó? Será esta efetivamente a pOlítica do
Governo?~ã-liora em que se fala da reforma agrária, em
que é necessário mais dO que a distribuição de terras, a
definição de uma política agrícola, o aproveitamento das
nossas terras, da vocação do nosso agricultor, da mãode-obra do nosso rurícola, serã essa efetivamente a política que se anuncia? E o Governo democrático? E o Governo da transparência? E o Governo que ia consultar a
sociedade civil? Serâ que corresponde consulta à socieda',de civil acabar a greve dos ferroviários com tropas do I
'Exército, com as informações e a intervenção do SNI?
Serâ que esses não foram processos condenados pela situação de hoje, e pela Oposição de ontem, para estabelecer uma nova ordem na República?
São esses, Sr. Presidente, os comentários que precisava
fazer, arrolando ainda o depoimento de um excolaborador do Presidente Tancredo Neves, o Professor
Dércio Munhoz além do trecho com que abri o meu pro.nuJl(:iam,eoto, diz S. S':

.. PROFESSOI< DIZ QUE O
GOVERNO NÃO ACEITA
CRITICA À ECONOMIA
Fernando Martins
Brasilia - ''As decisões na área econômica continuam
sendo adotadas como nos Governos militares, isto ê, fechadas, sem esclarecimentos ao Congresso, sem discutilas com a sociedade e, o que é mais grave, as críticas são
enCaradas como sendo obra de sabotadores e inimigos
das medidas de estabilização_ económica". O comentário
é do Professor Dércio Garcia Munhoz, Presidente do
Conselho Federal de Economia, Professor da Universidade de Brasília e ex-colaborador do então Presidente
Tancredo Neves.
Dércio Munhoz, um economista que não deu tré-.
gtias a política econômica do regime militar, ao criticar o_sistema fechado de decis_ões. do atual Governo na área económica afirma que isso coloca em ns..:
coa própria estabilidade do Governo, devido à pro- habilidade de resvalar para a adoção_de medidas de
cará,ter autoritário. No seu entender a economia
passa por um momento de grande tensão -·'gerado
__ naturalmente pelo programa de estabilidade et;:onômica - devido a um processo que iria acentuar as
tontradições entre os diversos segmentos da sociedade.
Debates abertos
Para neutralizar essa tensão, Dércio Miinhoz
aponta-- a _adoÇ~'? Cfe um siStemã mais aberto, a fim
·- de qUe as medidas complementaies sejam tomadas
sem traunias. O sistema aberto implica uma discussão 'mais ampla na tomada de decisões- inclusíve
com a -particip3.çãâ de sindicatos de operários e de
entidades de classe- patronais - e ainda com o envolvimento do Congresso.
A classe política, na avaliação do Professor, está
- feiidO mesmo tratameittó doS Governos militar:e.s.
O PMDB está passando por um processo de .. areÍlização". Por isso o Partido corre o risco de ir
1lfuito fraco. para uma disputa política. Dentro de
pOuco ternpo é o PDS no Governo sem o Maluf e
sem os Generais. O PMD B perdeu bandeiras e
aprovou uma lei salarial que prejudicou os assalariados sei:n ter elaborado uma legislação colocada às
ruas para discussão, destaca o Presidente do Conse- lho Federal de Economia.
Dércío está preq.cupado com o fato dos críticos
dO Governo estarem sendo encarados- por Ministros e autoridades do alto escalão do Planalto .:.....
como sabotadores e inimigos do Gov~rno. O Professor se sente ferido quando ouve essas coiS~s. E
explica: "quando discuti a divida externa nos anos
'10,. çiizendo que aquele modelo de. endividamento
era desn~çessário, o General Geisel dizia exatamente -ã mesma coisa" que ouvimos hoJe: maus brasileitris, pessimistas, negativistas, etc. Não é possível
·que quando se deseja aprofundar as diSCÚssões em
assuntos tão fundamentais para o futuro do País venham com os mesmos argumentos utilizados por
um regime que foi condenado.em Praça pública.
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A questão salarial, os problemas do Sistema Financei-_
rode Habitação, a dívida pública, a reforma bancári~ e o
descongelamento dos preços são pontos que estão sendo
tratados de forma fechada. Se houvesse uma discussão
mais ampla, a sociedade seria melhor inform.ada sobre
prloblemas qt.ie lhe tocam mais diretamente. Mesmo alg_urnas medidas que estão sacrificando os assalariados
deVeriam ser _explicitadas, a fim de que as relações
gov~o-governados fossem mais transparentes, afirma
o professor da Universidade de Brasília.
Dércio Munhoz diz que o plano de recuperação da
economia causou uma perda dos salários de aproxim~
damente II%. Ele explica que como os preços foram
congelados no final de fevereiro e os últimos preços con~
siçi~rados pelo IBGE são de final de janeiro, o.reajusta..mento dos salãrios pei-deu um mês ante o aumento dos
preços. O economista acha que o governo deveria admi~
tir publicamente essa perda e, num futuro, quando a eco-nomia permitir, devolvê-la. ''Não pode- ressalto, Sr.
Presidente,- ser felto como se fez, tentante passar uma
borracha por cima. Antigamente, no regime mífitar, era
assim: não existe e não se fala mais nisso. Hoje, tem que
ser diferente", protesta Dércío Munhoz. Ainda bem que
é o Professor, porque nós aqui não podemos protestar.
Se o fazemos, somos sabotadores.
O economista lembra que num eventual processo inflacionârio, a política salarial em vigoi- vai se tornar mais
cruel do que a dos regimes militares. No seu entender, a
lei salarial anti_ga preserva o pessoal de até três salários
nfínimos, dando-lhes 100% da variação do INPC. A
a~ual só permite repassar 60% do IPC.
-E prossegue o artigo:

"l: assim no plano habitacional, em que as decisões esião fichadas; ê assim quanto ao déficit público, que ninguém sabe nada e nem o Governo explica.n
Ora, Sr. Presidente, para um Governo que se anunciou
cl.emocrâtico, para um. Governo que se anunciou transparente, para um Governo que disse que c"onsUitaria a
Sociedade civil nos assuntos de alta relevância 'nacional,
tsses procedimentos são realmente inconciliâveis com os
propósitos anunciados.
Deixo, portanto, com este breve pronunciamento, o
registro da Liderança do PDS, embora ressaltando que,
Sr. Pr~idente, ~esejamos que a inflação seja vencida, deseja~ Os que dê certo o plano de estabilização econômica, mas deSejamos também ter o direito de discutir, deseJamos também .ver o Congresso Nacional participando
das grandes decisões do Governo.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA·
DOR OCTÁVIO CARDOSO.
GOVERNO DÁ DEMONSTRAÇÃO DE
FORÇA AO ACABAR COM GREVE
A greve que os 20 mil ferroviários .da Central Qo Brasil
suspende:ram por volta das 22 h de domingo, quar.~o dia
de paralisação ·completa dos trens de passageiros c carga
no Rio de Janeiro, deixou marcas que vão pesar ~e_!JSç;>ra
·em. diante nos movimentos sindicais do País. A Principal
ío'i a- deirionstração de força do Governo, qUe chegou a:
acionar o I Exército e o SNI, apostando no confronto 'C
optando, pela primeira vez na Nova República, pela so~
lução militar na remoção de impasses com grevistas.
Segundo Demistóclides Batista, .advogado que atuou
como COJ?Sllltor dos ferroviários durante as negociações,
foi o próprio Ministro Almir P.azzianotto quem revelou,
durante a reunião de sexta-feira, no Rio, que o "Presidente da RFF - Rede Ferroviária Federal -- Osirês
Stenghel Guimarães, pediu a participação do I Exército e
manteve informadQ o SNI sobre todos os lances do movimento. O Minístf-.0 nos dis.se isso durante a reunião c
nós sentimos o problema durante a greve. Soldados do
Exéicitõ ácupãram,a ferrovia e rondaram os nOsso piquetes", contou Batista.
--Sabe o que eu disse para o Ministro? Que nós todos, ferroviários. .c brasileiros, jã sabíamos muito bem
onde iria tenniniti- tOda cbssa hist6ria. Os ferroviários acabariam presos, o sindicato s9freria ip.teivenção e os mili~
tares voltariam. Claro, ninguém mais quer isso", disse
Batista, ou Batistinha, trder da penúltima greve dos ferroviãrios em 6..3. Ele. admite que a ameaça de uso da força
militar apressou O ftin da greve e, quando percebeu o pc-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

1108 Quarta-fei'a 7

rigo, foi o primeirO
para o problema.

a -sàir em _busca de solução política
anco horas

A reunião dos ferroviários com Pazzianotto aconteceu
na representação do Ministério- do Trabalho no Rio e
durou cinco horas (das 14h30min às 19h30min). Particiw
param o presidente do sindicato, Carlos Santana, Satistinha, José Cardinelli e lgnãcio Gama, dois líderes ferroviáris com experiência em movimentos no seta i";
De uma parte da reunião ,participou ci ·eX-deputado fe-

deral do PMDB Jorge Moura, ex-diretor de

pesso~l

da

RFF e atual assessor da presidência. Convidado por Batistinha, apresentou-se como político e não em nome da
Rede. Mas, no sábado, esteve com o senador Nelson
Carneiro, a quem expôs o problema.
-O senador falou com o ministro Marco Maciel e
com o presidente em exerclcio, Ulysses Guimarães. E, na
noite de domingo, ele foi o primeiro a telefonar ao presi~
dente para comunicara fim da greve- disse Jorge Mau~
r a.
Apesar do final apressado, a greve trouxe um saldo
positivo, segundo os ferroviáríos. "Foi tudo muito bom
demais", dizia ontem, ainda cansado, o diretor social do
sindicato, Sidnei de Paula e Silva. •'Tanto que, depois da
assembléia que pôs fim ao movimento, na noite de domingo, nós fomos todos para o bar Amarelinho, comemorar. Ganhamos 33 clãusulas sociais, mais estabilidadé
por um ano e algumas conquistas econômicas", disse ele.
Entre as conquistas econõmíC-as, eStá a promõÇ"ão de
c.erca de 1200 funciOnário doS níveis 51 e 52 (o piso salarial da RFF, na faixa de Cz$ 1.350,00 (mensais) para o
nível 53 (Cz$ 1.700 por mês); o que significou um aumento em torno de 30%. Isto, conforme a RFF, não significou elevar o piso salarial de toda a categoria, porque
quem entrar na empresa hoje, por exemplo, começa no
nível 51. Batistinha lembrou que, das 33 cláusulas sociais
conseguidas, 22 são meras repetições de itens do acordo
salarial de 85, não cumpridas pela díreção da RFF.
-Por isso, a atual direção da empresa não têm a confiança dos ferroviãrios ..:.... explicou ele. Ela não cumpriu
um acordo firmado perante a Justiça. Esperamos que
agora cumpra, porque, depois desSa greve, ficou claro
que estamos em condições de cobrar com mais vigor.
Segundo Demistóclides Batista, ..o ministio Pazzianotto não tem boa impressão do presidente da RFF''
Peso militar
Sobre o peso da ameaça militar, acha "um fenômeno
nornmal: os atuais líderes da ferrovia são absolutamente
novos e novatos em termo.i.de movimento síndical, e é
natural que ainda temam as ameaças. Até por que elas
foram reais e visíveis. Acho que essa greve fortaleceu e
amadureceu muito o movim-ento sindical n·o Rio de Janeiro. Todo mundo .vi..t que o Governo Jogou p-esado
com a gente e esse foi' um dado novo na história. E quando os militares entram, eles não se controlam. Esse ftlrne
eu jã vi", disse Batista.
A ameaça ?Iilitar sobre os ferroviários está preocupando também os portuários, que se movimentam para
uma greve no porto do Rio cuja decretação pode acontecer amanhã, numa assembléia prevista para as l7h. A última paralisação foi em 65 e possiblidade real de nova"
greve começou a existir em agosto do ano passado ''quando nós tiramos o Sindicato dos Portuários das
mãos de pelegos", conta o secretário-geral da entidade,
João Batista Quintas Filho.
-Nosso movimento não tem muito a ver com o dos
.ferroviários, cUja luta, aliás, apoiamos. Nossa briga é de
ordem moral. A Cia. Docas do Rio_de Janeiro falsificou
o balanço de 85 para esconder um superávit de CzS 45
bilhões, o qual teria, em aprte, que distribuir conosco.
Alguém precisa esclarecer onde foi parar esse dinheiro.
Por isso, não temos muito a ver com esse clima que se
criou em torno da greVe dos ferro-viãrios. Nossa luta não
é reivindicatória, rião é salarial, porque nossa data-base é
só em ju~ho - esclareceu.

O Sr. Carlos Chiarelli- Peço a palavra como Líder
Sr. Presidente.
'
O SR. PRESID~NTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli, como Líder do
PFL.

-

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL -

RS.

Como~

Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sem maiores divagações, sem longas digress-ões, eu
gostaria de trazer ao conhecimento da Casa que acaba de
ser anunciado pelo Ministro Dilson Funaro, depois de
despacho com o Presidente em exercício, Deputado
Ulysses Guimarães, o esclarecimento pleno com relação
à questão do preço mínimo dos produtos agrícolas. Os
preças vãlíáos são os preços até aqui praticados; os
preços válidos são os preços plenos. Os preços válidos
não sofreram nenhuma deflação: Nesse sentido,jâ foram
feitas as comunicações, as informações e os esclarecimentos aos órgãos de crédito oficiais e, inclusive, a rede
privada. Portanto, os comentários críticos, as manifestações referentes à postura governamental ficam apenas
como uma tentativa do inexequível, de vez que voltamos
na plenitude a operar nos termos em que se operou desde
o início: nos moldes do Decreto~l~i n~' 2.284, que assegurou a manutenção integral dos valores estabelecidos para
os preços mínimos agrícolas, vigentes nq dia· 28 de fevereiro. Não hã redução, não há· restrição, não há dimi~
nuição - e, conseqüentemente, o Governo, alertado
pela classe política, o Governo, absolutamente senSibilizado pela ação das entidades sindicais e associativas de
produtores de todos os cantos do Brasil, que receberam a
informação precose da possibilidade de uma redução,
por um engano técnico de cãlculo, e uma interpretação
jurídica inadequada, o Governo imediatamente- sobre
isso, conversamos hoje de manhã, com o Presidente
Ulysses Guimarães e de S. Ex•, agora, no início da tarde,
rece~emos a informação oficial, ante o anúncio que era
feito simultaneamente pelo Ministro I ris Rezende e pelo
Ministro Dilson Funaro, a fnn de prestar O esclarecimento necessário, a fim de que corrigisse as informações não
adequadas e as especulações que estavam surgindo em
cima de estudos feitos por assessores e não por decisões
tomadas a nível de Governo. Espanca-se assim a desinformação, esclarece-se na plenitude a posição de Governo, mantém-se o critério que até aqui vinha sendo adota~
do- como não poderia deixar de ser, o Governo continuarã finanêiandQ e, ao contrário, acaba de anunciar recursos ain.dá -mais significativos para viãb1lízãi" a suplementação do crédito e do financiamento do setor agropastoril, nos moldes e nos termos dos recursos em quejâ
se praticava a chamada AGF; aquisiçãO de proáutos primários, com garantia do Governo Federal, e que jã vinha garantindo até aqui a aquisíção de22% dos produtos
agrícolas, que continuarã seguramente, tranqUilamente,
nos mesmos níveis, nos mesmos patamares, dando assim
fim, portanto, as especulações, as desinformações e as
deformações daqueles que, um pouco precipitadamente,
não chegaram a ter conhecimento pleno e agora ficam
tranqUilos, portanto, para poder ajudar-nos no processo
de esclarecimento público. •

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V.

~x•

um aparte?

O SR. CARWS CHIARELLI- Com muito pr~zer.
O Sr. Octávio Cardoso- Eu fico satisfeitO coin a
pronta explicação que V. Ex• dã, como Líder de Bancada
e em nome do Governo. Na verdade, a desinformação
houve e não só por parte da área parlamentar, mas até
da área técnica, do próprio Ministro da Agricultura, e de
órgãos subordinados ao Ministério da Agricultura, e isso
repercutiu intensamente no Estado do Rio Grande do
Sul, V. Ex• sabe disso e deve ter recebi<lo inúmeros telefonemas. Então, eu me congratulo com V. Ex• pelo
anúncio que faz da reposição das coisas nos seus devidos
lugares.

O SR. CARLOS OllARELLI- Agradeço o aparte
de V. Ex• Nós, hoje pela manhã, quando questionados

em__função de notícias que não se confumaram, em
função de dúvidas que eram suscitadas, nos já assegurávamos, pela manhã, a absoluta confiança e convicção de
que nada ia além de um mal-entendido, de alguns estudos técnicos juridicamente não bem equacionados e, talvez, de uma certa efervescência além do limite do adequado e do lógico.
Est~o, aí, os fatos esclarecidos e estâ, aí, ~lucidada a situação e ficam tranqUilos os nossos produtores com a
ação firme, clara, transparente e objetiva do Governo,
que repõe- as coisas nos seus devidos termos.
Era,o que eu tinha a dizer. (.Muito bem! Palmas.)

Maio de 1986
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal- Alberto Silva- Guilherme Palmei·
Ta- Jamil Haddad- Murilo Badaró- Benedito Ferreira- Gastão Müller- Jaison Barreto- Ivan Bonato
- Lenoir Vargru>.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a Mesa,
projetas de lei"CJ.ué vão ser lidos pelo Sr. 11'-Secretârio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•

88,

de 19S6

Institui o salário-profissional do Músico.

O Congresso Nacional decreta:
Art.· l~' O art. 66 da Lei n9 3.857, de 22 de dezembro
de 1960, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte pa·
rlgrafo único:
"Parágrafo único. É fixada em 3 (três) salários
mínimos a remuneração mínima do músico profissional."
Art. 29
cação.
Art.. 31'

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

Muito se teffi- díscutido sobre a fixação, em Lei, do
chamado salário m_ínimo profissional. Praticamente, são
duas as corren_tes que se degladiam n.o campo doutrinário. Uma, entende que a função. social do ~ta_rjo, dentro do postulado clássico de distribuir o bem com eqUidade, não pode, no particular, ultrapassar os estreitos limites da fixação do salário mínimo, ideologicamente entendido como a remuneração capaz de satisfazer as necessides mínimas de sustentação do trabalhador e sua
família.
Outra corrente, diametralmente oposta, já considera
dever do Estado intervir, por decorrência dos próprios
princípios que inspiraram a Consolidação das Leis do
Trabalho, na relação jurídica do contrato, impedindo
que o trabalhador,....economicamente mais fraco, seja espoliado pelo empregador.
Nesse sentido, a fixação do salário mínimo profissional tem o ex ato objetivo de evitar que os contratos sejãm
estipulados em condições salariais aviltantes, não condizentes cc..m a formação curricular do empregado, ou com
as exigências ou_ características singulares dos serviços a
serem executados. Impedidos que sejam os tomadores
desses serviços de pagar remuneração inferior à legal,
tenderão sempre a estabelecer melhores salários para
aqueles que, reconhecidamente possam oferecer melhores serviços.

s~ há uma profissã~ que há algum tempo, a esta data;
~tá a merecer uma atenção maior. do Poder Público, é a
do~

músicos. A proliferação ·de discotecas, os sofisticados processos eletrônicos de acompanhamento de artistas e cantores, e utilização de play-back nas apresentações eni TV etc., vem deixando praticamente sem trabalho milhares de profissionais.
Ora, também para o mercado de trabalho tem aplicação a lei da oferta e da procura. Se a procura de emprego aumenta, claro estã que o nível da remuneração
tende a baixar a valores ínfimos, pois em estado de ne~
cessidade aceita-se qualquer emprego
Daí a pertrnêilcia do presente Pro_,
Ao fixar-se err,t
3 salários~mínimos o salãrio do músico profissional,
impede-_se, por via legal, o aviltamento da profissão,
mantendo~se um padrão mais condigno para aqueles
qn.e, em busca do trabalho, tendem a aceitar qualquer
paga.
Para se evitar a edição de norma legal avulsa ou paralela às existente adotamos a fixação do salário mínimo
profissional na forma de acréscimo de parágrafo ao art.
66 da Lei n~' 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que regula o exercício da profissão de músico no País.
Sala das Sess_ões, ém 6 de maio de 1986. - Gastão
Müller.
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LEGISLA<;ÃO CITADA
LEI N9 3.857

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1960

Cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe
sobre a regulamentação do exercício da profissão de
músico, e dá outras providências.

Art. 66. Todo contrato d_e_rnúsicos profissionais ainda que por tempo determinado e a cu_rto, prazo seja qual
for a modalidade da remuneração, obriga ao desconto e
reyolhimento das contribuições de previdência social e
do imposto sindical, por parte dos contratantes.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEl DO SENADO
N• S9, de 19ÍI6
Introduz modificação oa Lei n'i' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que diSpõe sobre as sociedades por
ações, para o fim de melhor garantir a.o !kSclo minoritário-o direito de fiscalizar as despesas realizadas pela

sociedade.·
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O inciso 111 doart.l09da Lein~6.404,de 15
de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte re~
daçãó:
"III -fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a
gestão dos negócios sociais, inclusive, especialmen~
te, quanto ao exame das despesas da sociedade que
não poderá ser negado a acionista, ainda que mino~
ritârio;"

Art. 29 Esta lei entrará eiii vijtOr na-- data de sua
publicação.
Art. 3~> Revogam~se as disposições em contrário.
Justificação
A legislação que disciplina as sociedades por ações
(Lei n~ 6.404, de 1976) quis, indubitavelmente, possibilitar a mais ampla fiscalização dos negócios sociais por todos os seus participantes. Tanto que, no art. 109, ao cuidar dos Direitos Essenciais, estabeleceu que ..nem o estatuto, nem a assembléia geral poderão privar o acionista
de: .. ~ fiscalizar a gestão dos negócios- sociais".
Entretanto, na prática e no que se refere especificamente ao exame das despesas, o que tem ocorrido é a total ausência do acionista minoritário de qualquer controle uma vez que, pedida qualquer verificação neste particular, o usual é colocar o seu pedido em votação na assembléia, o que é sempre :rechaçado pelo voto dos acionistas majoritários.
O nosso projeto cuida, pois, de dar nova redação ao
mencionado inciso III do art. 109 da Lei n' 6.404, para o
fim de corrigi! tal falha.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1986.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇilO CITADA
LEI N• 6,404,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléÍa
geral poderão prívar o acionTSta dos direitos de;
I - participar dos lucros socia-is; II- particípar do acervo da companhia, em caso de
liquidação;... ~
III -fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão
dÓ(iJes:§c!Os sociais;
IV -preferência para subscrição de ações, partes be~
neficiârias conversíveiS em aÇões, debêntun:s conversíveis em ações e bônus de sub~crição, observado o disposto nos arts. I71 e jJ2;
V - retirar%é da sociedade nos casos previstos nesta
Lei.
_
.
§ I' As açôes -de cadá classe conferirão iguais direitos aos seus titulares.
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§ ,29 Os meios, pr<?ce-ssos ou ações que a lei confere
ao acionista para assegurar os seus direitos não podem
ser elididos pelo estatuto ou pela assembléia geral.

n9s I a 4-CCJ. e voto em separado do Senador Nelson Carneiro;
-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da
Comissão de Constituição e Justiça.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)

Em discussão o projeto e as emendas, em primeiro turno.

0 SR. PRESIDENTE (Mário Mai~)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.

O Sr. Lenoir Vargas- Sr. Presidente, peço a palavra,
para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18

horas e 30 minutos, destinada à apreciação -das seguintes
ni.atêrias:
- Redação final dos Projetas de Resolução n's 11, 22,
21 e 24 de 1986.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência
fez distribuir em plenário avulsos da Mensagem n9 80, de
t 986, do Senhor Presidente da Rep~blica, na qual sua
excelência comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei dO Senadd'n' 235, de 1985-DF, alterando os
~rtigos 19, 29, 39,49.-,'10 e 11 da Lei n96.450, de 14 de outubro de 1977, quç, "dispõe sobre a organização básica
da Política Militar do Distrito Federal, e dá outras providências". Integram o avulso,.ainda, o Relatório n9 I,
de 1986, da Comissão do Distrito Federal e a redação .fin_~l do projeto vetado. Desta forma, estarão os Srs. Senadores em condições de apreciar a matêria na sessão extraordinária que a presidência pretende convocar, nos
termos do artigo 414, IV, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) Hora do Expediente.
Passa-se à

Está finda a

ORDEM DO DIA
Não hã quorum para deliberação.
_Em _<;QTis~ííência, as matêrias da Ordem do Dia, em
fase de votação, constituída do SubstitutiVo ao Projeto
de Lei do Senado n' 246/85-DF; Requerimentos n's 67 e
76, de 1986, ficam com a 'sua apreciação adiada para a
próxima sessão ordinária.

O SR.
Item 4:

PRESIDENTE~-(Máii.o-

Maia) -

PaSsa-se ao

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 92, de 1981 (n9 3.820/8-0, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 659 da Lei n9
5.860, de 11 de janeiro de 1973-:- Código dC Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob 381, de 1983, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) -

Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 74, de 1982 (n94.196f80, na Casa de origem), que modifica a redação do· art. 20 da Lei n9
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil,.tendo
.
PAREC!JR FAVORÁVEL,'Óiob n• 870, de 1984,
da Comissão:
-de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, 1encerro a discus-sã~Q,_ ~--

__

_

•

,

_

A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) - Item 6:

D.iscussão, em primeiro turno, do Projeto de _Lei
do Seilado n9 289, de 1979, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que dispõe sobre o Instituto de
Rc:ttoc~ssão_e__ dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.020 e 1.021, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com emendas que apresenta de

O SR. PRESIDENTE (M-ário Mãi3.)- Concedo a palavra ab nobre Senador Lenoir Vargas, para discutir.
O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Para discutir.
Sem-revisão do orador.) ~-Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pedi a palavra, com referência a esse projeto, porque é
uma matéria de muita importância, versada na proposição do Senador Humberto Lucena, que é uma explicitação dos casos de retrocessão. Mas, juntamente com a
minha manifestação favorável à proposição, eu queria
registrar ~m fato da praxe parlamentar que vem criando
um certo inc9nformismo da minha parte, e acredito que
V. Ex•, quJ:: foi Deputado, também deve ter observado.
É que as proposições, que estão na Ordem do Dia,
grande parte delas, foram examinadas nas Comissões.
Cada Comissão se reuniu, designou um Relator, o Relator examinou a proposição, emitiu um parecer, discutiuse na Comissão e a Comissão chegou a uma conclusão
favorável ou desfavorável.
Mas, temos verificado, Sr. Presidente, nas últimas sessões, em matéria de Ordem do Dia, que há uma prática,
que o voto d~ liderança está consagrando que é profu~
damente desagradável, porque hã voto de liderança d~
maioria que simplesmente rejeita proposição que tem todos os pareceres favoráveis. Quer dízer, é uma orientaÇão de certa forma autoritâria, que violenta as pr&xes
parlamentares antigas porque, se é assim, nãO há mais
necessidade de as Comissões se reunirem e examinar' as
suas posições, se delas não se tem a menor consideração
quando chega no plenário.
Eu queria manifestar esse inconformismo Sr. Presidente, a propósito dessa proposição que me parece muito importante, que foi detidamente examinada na Comissão de Constituição e Justiça e que, prO'Vavelmente,
amanhã ou depois, pelo vÕto da Maioria, pelO voto da liderança, essas e outras proposições sejam inteiramente
rejeitadas.
Parece-me ainda mais desatencioso, Sr. Presidente, o
fato de não se emitir uma palavra de justificação por que
vai se votar contra; os votos contrários de liderança não
têm uma justificação, não esclarece ser o nosso voto contrário. a essa ou àquela razão. _Às veses, o próprio líder
que está votando já votou favorável na comissão respectíva.
De modo que, no sentido de dar mais consideração ao
trabalho das Comíssões, que é um trabalho mais têcnico,
realizado dentro do Congresso, no Senado e na Câmara
dos Deputados, eu queria fazer essa ponderação para
que as lideranças procurem levar em consideração o trabalho realizado pelas comissões, os pareceres emitidos e,
assim, tomar a sua orientação.
Se, porventura, a Maioria tem do Palácio do Planaldo
uma outra .orientação, que pelo menos esclareça por que
está votando ·contrário, e não, simplesmente, pelo voto
autoritário, pelq voto do Líder da Maioria, se rejeite às
vezes várias. p_roposições numa Ordem do Dia, propo-'
sições que tiveram o a:cãtarnento e o estudo das várias
comissões técnicas a ,que foram submetidas.
:erem--est!s" as --considetm;ôe!, sr. ·Presideme.,
O SR.- I='_RESU)_ENTE (Mário Maia) -Continua em
discussão a proposição.
Não havendo mais oradores inscritos para discutir, a
votação fica adiada por falta de I(Uorum.
O SR. PRESIDJ'NTE (Mário Maia) -Item 7:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Sehado n' 64, de 1980, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que altera _a redação do § 39 do
art. 99 da Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, qúe
dispõe sobre a ~trega da moradi3: pelo trabalhador
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em decorrCncia do desfazimento do contrato de trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 481 a 484, de 1985, das

Comissões:
-de Constitulçl.o e Justiça, l" pronUnciamento:
pela constitucionalidade e juridicldade;,29 pronun-

ciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do
substitutivo da Comissão de Legislação Social;
-de Legislaçio Social, favorável, nos termos do
substitutivo que oferece; e
·
-de Flnancas, favorável ao substitutivo da Comissão de Legislação Social.
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -

Item 8:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~' 238, de 1981, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 593 e 594, de 1984, das
Comissões:
-de Constituiçio e Justb;:a, pela constitucionali·
dade, juridicidade, e, quanto ao mérito, favorê\vel,
com emendas que apresenta, de n\'s I e 2-CCJ; c
-de Leaislação Sa<:lal, favorâvCl ao projetp e às
emendas da Comissão de Constituição e Justiça,
Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.)
Não ha'vendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR.

PRE~DENTE

(Mário Mala) - Item 9:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n\' 250, de 1983, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de garantir
imunidade aos dirigentes sindicais, tendo
PARECERES, sob n's 418 e 419, de 1985, das
Comissões:
-de Constitulçlo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legfslaçio Social, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica ediada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE !Mário Mala) -

Item 10:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 283, de 1983, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Lei nq
6.592, de 17 de novembro de 1978, para o fim de
permítir a acumulação da pensão especial nela pr~
vista com pensão previdenciária, tendo
PARECERES, sob n\'s 100 a 102, de 1985, das
Comissões:
-de Constltulçlo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favoràvel, com
emenda que apresenta de n\' l·CCJi
-de l.eglslaçlo S~u:lal e de Finanças, favoráveis
ao projeto e à emenda da Cómissão de Constituição
e Justiça.
A Presid2:ncia, de acordo com o art, 369, alínea "a",
do Regimento Interno, declara prejudicado o Projeto de
Lei do Senado n\' 283, de 1983, uma vez que seus objeti·
vos jâ foram ,alcançados com a Lei nt 7.424, de 17 de de·
zembro de 1985.
A materia vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Item 11:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nq 49, de 1984, de autoria do Sen.ador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de conta corrente em nome das
pessoas que percebem salârio ou provellto atrav6s

de estabelecimento bancàrio oficial, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n\'s 806 e 807, de 1985, das
Comissões:
-de Constltuiçlo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Finanças, favorê\vel.
Em .discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Esgotada a
matéria Constante àa Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador César Cais.
O SR. CllSAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se·
guinte dircurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho feito vàrias vezes, pronunciamentos sobre o homem do campo, suas esperanças, suas desilusões. Falei
da desilusão com o seguro desemprego que não atingia o
trabalhador rural. Fizemos esta ponderação, mas o de·
creto assinado por S. Ex•, o Senhor Presidente Jos!: Sar·
ney, praticamente exclui o trabalhador rural do seguro
,desemprego, pois exige recolhimento de trinta e seis meses, em quatro anos, sistema não adequado ao recolhimento ~o FUNRURAI:-, que os empresários recolhem
em função da produçio, mencionando apenas o número
de trabalhadores rurais na empresa.
Falei das esperanças e das desilusões com a reforma
agrária caso não venha acoplada a um programa de desenvolvimento agrícola, conforme aqui jã foi mencionado.
Menciono, tambén, as desilusões com as promessas
do programa de distribuiç!o de leite, que custa. a chegar
no interior, e talvez não haja condições de produção de
leite ~ quantidade e nem infra-estrutura para a distri·
buição, a· fim de tornar esse programa de distribuição de
leite, tão aguardado, uma realidade.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje vou falar
das trabalhadoras rurais.
Tenho recebido das trabalhadoras rurais uma constante solicitação sobre a redução dos limites de sua apo·
sentadoria. De fato, a mulher no ~rabalho do campo está
sujeita a inclemCncia do tempo e essa profissão não pode
ser comparada com o seu trabalho nas fábricas, com!:r·
cio ou atividades domésticas, onde elas são mais resguardadas.
Em outubro de 1985, 10 mil mulheres trabalharadoras
rurais reuniram~se no Rio Grande do Sul e consolidaram
num documento as reivindicações recolhidas em milha·
res de reuniões realizadas nas comunidades rurais. Seis
meses após, essas reivindicações ainda permanecem sem
atendimento.
Assinalo, aqui, aquelas diretamente ligadas ao trabalho da mulher:
- Reconhecimento da profissão da mulher
como trabalhadora rural;
-Aposentadoria aos 45 anos de idade;
-Aposentadoria por invalidez;
-Aposentadoria aos 30 anos de serviço;
- Que o valor da aposentadoria nilo seja inferior
a um salârio minimo;
-Auxílio-acidente de trabalho;
-Auxilio-natalidade e salário-maternidade.
Estas reivindicações e outras foram resumidas num
abaixo-assinado com mais de 100 mil assinaturas e entregue a S. Ex• o Sr. Ministro da Previd!ncia Social.
Creio, Srs. Senadores, que nada hâ de mais justo que
as reivindicações acima citadas.
Quem conhece a inclemência do sol no Nordeste, por
exemplo, e se as trabalhadoras do Rio Grande do SUl reclamam o atendimento dessas reivindicações em função
das condiç~es do campo, imaginem no Nordeste com o
sol intenso.
Sabe como a exposição do corpo humano aos raios solares por longo perfodo, envelhece a pessoa e muitas vezes acarreta como conseqU!ncia, o câncer de pele,
Principalní.ente, a mulher, que tem uma compleição
flsica delicada.
Apelo, pois, a S. Ex•, o Sr. Ministro Rafael de Almeida Magalhães para que leve ao Presidente Jose: Sarney o
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assunto que ora levanto desta tribuna, para que o Poder
Executivo tenha a iniciativa de remeter ao Congresso
N aclonal um projeto de lei modificando os limites de
aposentadoria," instituindo o salário-maternidade e ·os
auxílios citados~
Apelo tamb~ desde já, aos Srs. Lideres dos vários
partidos nas duas Casas do Congresso Nacional, que ao,
receberem o referido pfojeto de lei, que tenho confiança
lhes será remetido, votem, em regime de urgencia, a fim
de resgatarmos uma injustiça que vem afligindo a mulher
trabalhadora rural.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Conoedo apalavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o séguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, o Governo da Nova República fez uma opçito definitiva pelo social, colocando toda a enfase de seu discurso
e centralizando todas as suas decisões no interesse maior
do homem brasileiro, procurando oferecer-lhe melhores
condições de vida e tornando-o um participante ativo
nas decisões governamentais.
Ni\o bastaria apenas essa tomada de decisão, não foss~
ela acompanhada de atitudes firmes que demonstrassem
que o Governo estava falando sério e essas medidas vieram e vieram para ficar, sintetizadas no Decreto-lei n\'
2.284 e tiveram o apoio incondicional do povo brasileiro.
Saímos da retórica para a açil.o, das promessáspara\1
realidade e restaUramos o respeito e a esperança do nosso povo.
Dentro desse contexto, destacamos a determinaçllo
dada pelo Governo Federal ao Ministro dos Transportes
e a presteza com que ela foi executada, no sentido de re·
cuperar as rodovias federais que se encontram em estado
lastimável, comprometendo seriamente a noss11 econo·
mia e colocando em risco a vida de milhares de brasilei·
.ros que as usarrrrncsua luta diuturna pela sobreviv!ncia.
Não precisamos nos alongar na tentativa de ressaltar a.
importância económica e social dessa decisão, pois sabemos sobejamente que um país não poderá. jamais ser forte economicamente se não tiver condições de fazer escoar
a sUa produç1io, levando os nossos produtos Ji todos os
rincões da nossa Pátria e possibilitando a sua salda para
outras partes do mundo, gerando divisas, que slo impro·
tantíssimas para o equilíbrio de nossa balança comercial
e criando-se centenas de empresas diretas e indiretas.
Enfrentamos secas e inundações, sofremos duramente
o flagelo da natureza e assistimos à destruição da nossa
malha viária. Temíamos pelo nosso futuro, pois os go·
vemos estaduais não tinham condições de oferecer a sua
ajuda nesse mutirilo nacional e assim víamos comprox;n~
tido todo o nosso esforço no sentido de aperfeiçoar a
nossa política de abastecimento e o incremento da produção agrícola. O Governo Federal, coerente com a linha traçada pela Nova República, foi sensível ao proble·
ma: no dia 8 de abril próximo passado, no Salilo Nobre
do Ministério dos Transportes, foram assinados 23 contratos de restauração das nossas rodovias, nUma extensão de 1.108 km, abrangendo 8 Estados da Federação,
Esses contratos prevêem a realização de obras e ser·
viços que incluem pavimentação e drenagem, bem como
a construç!o da 3• faixa, envolvendo recursos da ordem
de 1.320 bilhõ.es de cruzados.
Entre os contratos assinados, encontram-se os relati·
vos à recuperação de rodovias no Estado de Pernambuco, incluindo-se a BR-232 - São Caetano/Pesqueira; a
BR 104- Divisa de PB/PE- Caruaru; a BR 104Caruaru- divisa PE/ AL; a BR 32- Custódia- Serra
Talhada; a BR 316- Divisa Pl/PE- Parnamirim; a
BR 423 - São Caetano - Garanhus; e a BR 428 -IBO
- Lagoa Grande, numa extensiio de 395.2km.
Congratulo-me com o Governo Federal, com o M,:ínis·
t~rio dos Transportes e como DNER por essa feliz decisão e pela rapidez em implementá~ la e sinto-me orgullto·
soe cada vez mais confiante de que estamos no caminho
certo e faremos do nosso Brasil um Pafs cada vez mais
forte e mais pujante. (Muito beml)
OSR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobie Senador Gastão Mllller.
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O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- PT. Pronun-·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
Faz poucos dias, visitei os chamados Municípios do

Nortão de Mato Grosso. AU se i:stá em plena Amazônia,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em toda aquela imensa

região, a queixa foi sempre a mesma, ou seja, ali não che-

gou a era do Cruzado. A Sunab ainda não chegou ali, iit~
felizmente. O Governo Esüi.duRI, por sua vez, não atua
na fiscalização e os comerciantes locais não querem fornecer a Nota Fiscal, partindo mesmo para a ignorância,
com ameaças físicas aos humildes compradores.
Se o Governo do Estado não está interessado em aumentar a arrecadação, é problema dele, mas o Governo

Federal quer que o povo não sofra, não fique fora da
nova era que se implanta no Brasil.
Disse-me uma modesta pessoa da cidade de Juina-MT
o seguinte: "Não contamos com o apoio de ninguém,
pois as autoridades não estão tomando as providênCias
necessárias".
Adiante o humilde cidadão afirma: "~ preciso a
atenção e colaboração do Poder P11blico Federal, atrav!s
da Sunab, pois, estamos cansados de injustiça e opressão que nos sufoca".
S incrível, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a SUNAB, não tenha lá ·chegado. Há necessidade de se tomar
uma providência urgente. O Presidente Sarney, que estâ
vibrando com o sucesso da sua ação, precisa saber que
não é em todo o Brasil que está havendo o sucesso, que

Ata da
4~

aparentemente nota-se no Brasil, do litoral das grandes
cidades etc. A Amazônia também é Brasil.
A Sunab precisa se agilizar em termos desse imenso
Brasil, interior onde até agora, não chegou a Nova República.
Socorro Sunab, socorro Governo Federal e até mesmo
socorro Governo Estadual, ou seja, não se maltrate tanto o povo desprotegido e esquecido do Interior da Pátria.
Eles também merecem os beneficias da luta contra a
inflação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Nada mais
havendo a tratar encerro a presente sessão, designando
para a ordinária de amanhã a seguinte
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1986), do Projeto de Resolução n"' 22; de l9"S6, que autoriza a Prefeitura Municipal de Corumbâ., Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no
valor de CzS 2.635.295,58 (dois milhões, seiscentos e
trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco cruzados e
cinqUenta e oito centavos).

-3Discussào, em turno 11nico, da redação final(oferec{da·
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 305, de
1986), do Projeto deRtsolução n"' 23, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mau!, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de CzS
4.312.389,11 (quatro milhões, trezentos e doze mil, trezentos e oitenta e nove cruzados e onze centavos).

-4-

-l-

Discussão, em turno ~nico, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu parecer n9 335, de
1986), d6 Projeto de Resolução n"' ll, de 1986, que autoriza o Estado de Santa Catarina a elevar em Cz!t
133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões, quinhentos
e noventa e três mil e quinhentos ~uzados), o montante
de sua dívida consolidada.

-2Discussão, em turno 11nico, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu parecer n9 304, de

58~
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Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 306, de
1986), "do Projeto de Resolução n9 24, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado deAlagoas, a contratar operação de crédito no valor de Cz$
1.298.997,88 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil,
novecentos e noventa e sete cruzados e oitenta e oito centavos).
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) da a sessão.

Está encerra-

(Levanta-se a sessiio às 16 horas e 56 minutos.)

Sessão, em 6 de maio de 1986

Sessão Legislativa Ordinâria, da 47• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA -

-

Presidência do. Sr. José Fragelli
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalurne- Altevir Leal- Mário'Mala- Fábio
Lucena - Gaivão Modesto - Aloysio Chaves Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre CostaAlberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo - Cesar
Cais - Martins Filho- Nivaldo Machado- Guilh~·
me Palmeira- Lourival Baptista- João• Calmon Nelson Otmeiio- Jamil Haddad- Itamar Franc~
Murilo Badar6 - Benedito Ferreira - Gastão MUller
-José Fragelli- Jaison Barreto -Ivan Bona to- Lenoir Vargas - Carlos Chiarem - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- A lista de presença acUsa o com'parecimento de30 Srs. Senadores. Haven'do nümero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus inciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário procederá a leitura do exPediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES:
PARECER
N• 337, de 1986

!Pá. Cõnii.sslo

de Reéliiç~/

~~·fte4açio do vencido, para o turno suplemeatar do

ouostltutivo dq;;Settado ao Projeto de Lei da Câ1ri'àra
n9 93, de 198(J (n"' 1.515/79, na Casa de origem).
Relator: Senador Martins FUho
A Comissão apresenta a redação do vencido, para 0
turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de !--ei da Câmara n"' 93, de 1980 (n91.5IS/79, na Casa
de origem), que. dispõe sobre incentivos à produção de
álcool e determma outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de maio de 1986.Lenolr Vargu, Presidente - Martins Fllho, Relator Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER No 337, DE 1986
Redaçio do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado do Projeto de Lei da Câmara
n9 93, de 1980 (n"' l.SIS/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre incentivos A produção de álcool e determina outras providências.

§ 29 6Poder Executivo, atrãv~ de verificações periódicas, atestará se o produto atende àS especificações
técnicas exigidas, liberando o certificado de comercialização.
Art. 5"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
· Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta:

PARECER

Art. 1"' São livres a compra de equipamentos, a
construção e a instalação de minidestilarias localizadas
em áreas do território ·nacional não tradicionais de produção de açú.car e ãlcool e a plantação de cana necessária
ao seu abastecimento.

n·

§
São coriSiaeradãs minldeSiilarias as instalações
para produção de álcool de at6 lO (dez) mil litros dia.
§ 29 São consideradas regiões não tradicionais de
produçãO de açúcar e álcool os Estados onde a produção
.é if!.fçtl9r ao .consumo e nesses Es~ados, aquelas que distem mais de 40 (quarentar quilômCti-Os' de fábriCas de
açú.car e/ ou álcool já instaladas e com capacidade de esmagamento diário superior a SOO (quinhentas) tonela-

da.s.

'

.

Art. 29 As rninidestilarias poderão fabricar álcool,
desde que observadas as precauções e os padrões técni~
cos para sua produção estabelecidas pelo Instituto do
-Açúcar e do Alcool.
Parágrafo único. Para o cumprimento do -disposto
heste artigo, o produtor dará ciência, para fins de registr.o, à Prefeitura local e à Cbletoria Federal do Município.
•
Art. 39 A União concederá. incentivos fiscais para
apoiar e facilitar a implantação das minidestilarias referidas nos artigos J9 e 29 desta Lei.
Art. 49 .E. livre às minidestilarias utilizar o álcool de
sua produção para consumo próprio como combustível
bem como negociá-lo para o mesmo fim ou fim indus~
trial, nas regiõeS-cinde os 6rgãos oficialmente autorizados não recolherem e comprarem a produção,
§ 19 A venda direta fica também autorizada para o
montante da produção que exceder a acumulação does·
toque superior a um mês de prod,ução.

N• 338, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)
Redação' final do Projeto de Resoluçio o9 151, de
l!lll5.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 15 I, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguâ., Estado do Paraná, a contr~tar
operação de crédito no valor de CzS 965.435,90 {nOvecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e noventa centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de maio de 1986. Lenolr Vargas, Presidente -Jorge Kalume, Relator Martins FUho.
ANEXO AO PAREcER No 338, DE 1986
Redação final do Projeto de Resoluçio n9-151, de
1985,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
R~OLUCÃO No
,_J:?E l986
Autoriza a Prefeitura l\ft&nlclpal de Paranaguf:,

Estado do Paraná, a contratl.r operação d_e crédito..uo.
Valor de CzS 965.43$,90 (oovec:entos e iessenta e cln...
co mil, quatrocentos etrinta e cinco c::ruzados e novena
ta centavos).
O Senado Federal resolve:
Ari. t9- -É a Prefeitura Municipal de Paranagúâ, Es..
tado do Paraná, nos termos do art. 2"' da Resolução n9
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93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz.$
965.435,90 (novecentos e seSsenta e cinco mi1, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e noventa centavos), correspondente a 35.093,36 Obrigações Rajustâveis do Tesou-

ro Nacional-ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 27.510,50, vigente em fevereiro de 1985,
junto à Caixa Ecoriômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fúndo de Apoi,o ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à aquisição de equipamentOs para coleta de lixo, naquele mu~icípio, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pu~Fcação.

PARECER
N• 339, de 1986
~Çó'i'i'fiSSão

de 'Red<iÇ~

Redação fmal do Projeto de Resolução n" 163, de
1985.
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redação final do Pr.:ljeto de
.Resolução n9 163, de 1985, que autoriza o Governo do
Estado de. Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor. de DM IO.OOO.CXX>,OO (dez milhões
de marcos alemães), destinada ao Programa de Saneamento Básico daquele Estadn.
Sala de ReunfõeS da Conlissão, em 6 de maio de 1986.
;_ L"enoir Vargas, Presidente- Martins Filho,
Relator- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 339, DE 1986
Redaçilo finalcj.o Projeto de Resolução n'i' 163, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo eXterno no valor de
DM 10.000.000,00 (dez milbões de marcos alemães),
deStina ao programa de saneamento básico daquele~;
Estado.
O SenadO ·Federal resolve:
_
· Art. 19 ~o Govenl,o dOEStado de Santa Catarina
autorizado a realizar, COm a glirantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de DM
1.0.000.000,00 (dez milhões de marcos- alemães), ou o
equivalente _em outras moedas,_ de_ principal, junto a grupo financiador a jer indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada
a financiar o programa de saneamento básico daquele
Estado.
Art. 29 A Õperação realizar-se-á nos moldes aprovados· pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condiç~es creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco e'entral do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto
n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigéncias dos órgãos enca,rregados da execução da politica econômico-fininceira dO Governo Federal, e, aiDda,asdisposições da Lei Estadual n9 6.515, de 29 de maio de
1985, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pu?licaÇào.
-

PARECER
N• 340, de 1986
(Da ComisSão de Redação)
Redàção final do Projeto de Resoluçilo n9 165, de
1~85.

Relator: Senador Martins Filho
A COmissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 165, de 1985, que autoriza o Governo do
Estado de Santa Catari~a·a realizar operação de empréstimo externo, no Valor dé·U-S$~ 57,600,000.00 (cinqUenta
e sete milhões e seiscentos mil dólares americanos) desti-

nada à liquidação dos compromissos externos existentes;
vencidos e vencíveis em 1985.
Sala de Reulliõês da Comissão, em 6 de maio de.l986.
- LeoOir Vargas, Presidente - Martins Filho, Relator
- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 340, DE 1986
Redação final do Projeto de Resoluçio n9 165, de
1985.
Faço saber que o Senado.F,_eder.al aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituiç_ão, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 57 !600,000.00 (cinqüenta e sete _miHtões e seiscentos mil dólareS americanos) destinada à Hquidaçio
dos compromissos externos exijstentes, vencidos e
vencíveis em 1985.
'
O Senado Federal resolve:
Art. I~' 15. o Governo do Estado de Santa Catarina_
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma·
operação de empréstimo externo no valor de US$
57,600,000.00 (cinqUenta e sete milhões e seiscento.S-inil
dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, depríncipal, junto a grupo fi"nanciador a ser indicado, destinada à liquidação dos compromissos externos
existentes, vencidos'e vencíveis em 1985.
Art. 21' A operação realizar-se-á nos moldes aprova~
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado .pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto
n9 74.157, de 6 de junho de 1974-, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política cconômico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disj:ipsições- da Lei Estadual n9 6.547, de 21 de junho
de 1985~ autorizadora da operação.
Art. 39 ESta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER
•NV 3il1; ·de 1986
'(ba Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução o9 167, de
1985.
Relator: Senador Saldanha

D~rzi

A Comissão apresenta a r-edação final do Proje'to de
Resolução n9 167, de 1985, que modifica a redação da
Resolução n9 120, de 5 de dezembro de 1984, do Senado
Feder:al, q_ue "autoriza o Governo do Estado da Paraíba
a realizar operação de empréstimo externo ho valor de
- USS 15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil dôlares)
destinado à liqUidação dos compromissos existentes e
vencíveis em 1984 e 1985.
Sala de ReUniões da CoffiisSão, 6 dé maio de 1986.Lenoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi, RelatorJorge Kalume.
·
ANEXO AO PARECER N• 341, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 167, de
1985.
Faço saber que o Sen!l;dO Fed-eral_ apr'?Vou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento
Interno, promulga a seguinte
RESOLUÇ~O N9

'Qll l986.

··Modifi~·. ·a r~Ção da Resolução n9120, de 5 de de-

zembro de 1984, do Senado F~eral, que autoriza o
Governo do Estado da Paraíba à realizar operação de
-eínpréstimo externo no valor de USS 15_,100,000.00
(quinze milhões e cem mil dólares aiÍlericanos), destinada à Iiqüidação dos compromissos existentes e
vencíveis em 1984 e 1985.
,.Q Sçnâ9-Q Fed~r.al resolve:

Art. !9 · O art. !9 da. Resolução nll 120, de 5 de dezembro de ! 984, P?SSfl a 'Ô80[!lr c01p a !eg!4nte: redaç~o:

Maio de 1986
- -- "Art. (I' ~o Governg..do Estado da Paraíba
autorizado a realizar, com a garantia da União,
uma operação ,Pe emprêstimo externo no valor de
US$ 15.. 100,000.00 (quinze milhões e cem mil dólares americanqs) ou o equivalente em outras moedas,
de principal, junto a grupo financíador a ser indicado, j:lestinada à liqtiidação de compromissos. externos jâ existentes e vencíveis em 1985."
_Art. 29 ESta Resolução enfi-a
vigor ~ã -d,afa de
SUi1 pu.blicaç:ão.

em

PARECER
N• 342, de 1986
(Da Comiss'ão de Redação)
Redação final do Projeto de Resoluçio n'i' 172, de
1985.
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n9 172, de 1985, que autoriza o Governo do
Estado do Paraná a elevar em Cz$ 6.465.500,00 (seis inilhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos
-cruzado~ o montante. .de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 6 de maio de 1986.
...,.. Lenoir Vargas, Presidente - Martins Filho, Relator
- Jorge Kalume.
ANE;><:o· AO PARECER N• 342, DE 1986
Redação rmai dô Ptojeto de Resoluçio nll 172, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos teimas
do art. 42, inciso VI, da Constituição,. e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

., 6E 1986

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 6.46~.500,00
(seis milbões, quatrocentos e sessenta e cinco mH e
quin~en.t~ cruzados).
O Senado Federal resolve:
· Art: f9" ÉÕ-LiôVerrio do Estado do Para1lá,Tnos ter.mos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de
!l976,. do Senado Federal, autorizado a contratar opehção·de crédito no valor de Cz$ 6.465.500,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e cincó mil e quinhentos
~ruzados)~·correspondente a 235.019,35 Obrigações Rea,justáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o
valor nciril.ínal da ORTN de Cr$ 27.510,50, vigente em'
fevereiro de 1985, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade-de gestora do Fundo de Apoio ao- Desenvolvimento So~ia1- FAS, destinada à modernização do
Sistema Penitencfário do Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no resg_ectivo processo.
Ari. 2~' Esta Resolução entra "em vigor na data de
Sua publicação.

PARECER
N• 343, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação fmal do Projeto de Resolução.nll 177, de
1985.
Relator: Senador Martins Filho
Á Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n9 177, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu-.·
nicipal de Paranaguá, Estado do Paranâ, a elevarem Cz$
961.855,20 (noventos e sessenta e um mil, ditocentos e
cinqtlenta e cinco cruzados e vinte centavos) o montante
de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de maio de 1986. Lenoir Vargas, Presidente- Martins Filho, RelatorJorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 343, DE 1986
Redação rmal do Projeto de Resolução n9l77, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, presidente, promulgo a seguinte

..
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D!ÃRfO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o II)

RESOLUÇÃO No

, DE 1986

AutoÍ'iza a Prefeitura M:u'nicipal de Paranagu§,
Estado do Paraná, a contratàr operação-de crédito no
valor de CZ1i 961.855,20 (noveceDtos e sessenta e um

mil, oitocentos e cinq(enta e cinco cruzados e vinte
centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 11' ta Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, nos termos do art.' 21' da Resolução nQ
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS
96l.8S5,20 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e
cinqUenta e cinco cruzados e vinte centavos), correspondente a 20.954,58 Obrigações ReaJustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada. à "implantação de uma escola para excepcionais, no Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Ari.· 2Y .. Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER

N• 344, de 1986
(Da Comissão de -Redaçào)
Redllç-ào fmal do Projeto de Resolução n'i' 183, de
1985.
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redaçào fmal do Projeto de
Resolução n'i' 183, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar Operação de crédito no valor de CzS 2.629.828,80
(dois"milhões, seiscentos e vinte e nove mil, ~itocentos e
vinte e oito cruzados e oitenta centavos);
Sala de Reuniões da CoiiiíSsão, 6 de maio de 1986.Lenoir Vargas, Presidente - Martins Filho, Relator Jorge Kalnme.
ANEXO AO PARECER No 344, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 183, de
1985.
Faço saber que_..o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. '42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura MunicipRl de Campo Moorio, ~_!ado d9 Pa~á_; -~~ cootrataf operaç-io de cr~
dito no ~alor de Cz$ 2.629.81.8,80 (dois milhões, sefs..
centos e.vinte e nove mll, obocentos e vinte e oito cru-•
zados e ôitenta centavos).
O Senado Federal reSolve:
Art. 1'i' .h a Prefeitura Municipal de Campo Mau~
rãd; Estado do Paraná, nos tennos dQ art. 2'i' da Reso-ll.!ção ri'i' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal,:autorizada a contratar operação de crédito' no valor
de CzS 2.629.828,80 (doiS milhões, seiscentos e vinte e
riove mil, oitocentos e vinte e oito cruzados e oitenta cen,
tavos), correspondente a 107.638,44 UPC, considerado o
valor nominal da \}PC de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de I985, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco ~acio
nal da Habitação - BNH, destinada à execução de
obras de infra-estrutura e de equipamentos comunitários
públiCos em conjunto habitacional, obedecidas as condições admitidas pelo. Banco Cetitral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'/ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua :Publicação.
1

O SR. PRESIDENTE (José Frageili)- O expeillente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1'Secretário.

e, a seguinte a

.É lida a seguinte
Em 6 de maio de 1986
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei dos trabalhos da Casa, no dia 8 do corrente, a fim de participar das comemorações do Dia da Vitória, acompanhando o Excelentíssimo Senhor Presidente da República ao Estado do Rio de Janeiro.
Atenciosas saudações, - Jamil Hadda~.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) cação lida vai à publicação.
O .SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

A comuni-

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i
335, de 1986), do Projeto de Resolução n'i' 11, de
1986, que autoriza o Estado de Santa Catarina a elevarem Cz.S 133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil e quinhentos
cruzados) o montante de sua dívida consolidada,
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redacão final aprovada

Redaçiio final do Projeto de Resolução n'i' 11, de
1986.
Faço saber que o.Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃf.J N•
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, DE 1986

Autoriza o Estado de Santa Catarina â elenr em
CzS 133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões,
quinhentos e noventa e três mil e quinhentos cruza~
dos), o montante de sua dívida consolidada.
O ·senado Federal resolve:
Art. I 'i' É o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item III do artigo 29 da Resolução n'i' 62, de
28 de outubro de 1975, modificada pela de n'i' 93, de 11 de
.Outubro de 1976 e pela de nt 64_, de 28 de junho de 1985,
tóif.as do Senado Federal, de modo a permitir o registro
de uma emissão de 2.500.000 Obrigações Reajustâveis do
Tesouro do Estado de Santa Catarina, T~ÇI Reajustável
·- ORTC, equivalente a CzSW133.593.500,00 (cento e
trin:rae três- milhões, quinhentos e noventa e três mil e
quinhentos cruzados), consideqldO o valor nominal do
título de Cr$ 53.437,40, vigente em setembro de 1985,
destinada a giro de sua dívida consolidada interna,
vencível durante o exercício de 1986, obedecidas_. as condições admitidas pelo Banco Cei:J.tral do Brasil, no..:respectivo processo.
Art. 2'1 Esta-ReSoluçãO, entra em vigor Da data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jos<.Fsagelli) -Item 2;
Discussão, em turno único, da redação fil'lal (oferecida pela Comissão de Redação ejÜ seu Parecer n9
304, de 1986), do Projeto de Resblução n'i' 22, de
1986, que autorizei a Prefeitura Municipal de Co-ruffibá, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de CzS t2,635.295,58
(dois milhões, seiscentos e trinta e cjnco mil, duzentos e noventa e cinco cruzados e cinqUenta e oito
centavos).
Em discussão a redação final. (PauSa.)
Não havendO' .quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à Promulgação.
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redação final ap(Ovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 22, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No,

, de 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Corumbá, Estados do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de CzS 2.635.295,58 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco cruzados e cinqüenta e oito centavos).
O Senado Federal resolve:

Art. J'i' ~a PrefeitUra Municipal de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 29 da
Resolução n'i 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal. autorizada a contratar operação de erMita no
valor de Czl_ 2.635.295,58 (dois milhões, seiscentos e
trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco cruzados e
cinqUenta _e oito centav_os_), correspondente a_ 62.698,02
(obrigações ReajustiVeis do Tesouro Nacional ORTN) considerando o valor nominal da ORTN deCrS
42.031,56, vigente em junho de 1985,junto à Caixa Econôinica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada
à implantação de infra-estrutura de saneamento básico,
no município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Cel')-tral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 3:

Discussão, em turno (mico, da redação final (oferecida pela Comissão de Red.ação em seu Parecer n9
305, de 1986), do Projeto de Resolução n9 23, de
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauâ,
EstaQo de São Paulo,~ contratar operação de cr!dito no valor de Cz$ 4.312.389,11 (quatro milhões,
trezentos e doze mil, trezentos e oitenta e nove cruzados e onze centavos).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a re4,ação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art~_359 do Regimento Interno.
O projetO-vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resoluçio D'i' 23, de
1986.
Faço saber que o Senado Fetletal aprovou, nos ~mos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
"'
RESOLUÇÃO N'

, DE 1986

-Avtorizu PrefeJl\ll'i.MuniCipat de. Mo(ili, Estado·

de Sãó Paulo, a contratar operação de ciédito na v..alor de Cz$'4.312.389,11 (quatro milb'ões, trezentos_ e
do2:e mil, ~eunto~.e.~nta;.-e ~~eve··cnu:adé eleDze
centavos).

O Stnadà- Fedei'.al_ resolV.e:
Art. 1' ê a Fr~feitura MUniciPal ête·Mauá, Estado
de São_J!a.,ulo, nos .t~rmos do artigo 29 da Resolução n9
93, de II dc?'õutubro de 1976, d_oSen:;tdo Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS
4.312.389,11 (quatro milhões, trezentos. e doze mil, trezentos e oitenta e nove cruzados e onze centavos), correspondente a 87.300,84 Obrigações Reajustáveis do TesouM
ro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr149.396,88, vigefite em agosto de 1985, juDto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, destinada à construção de creches, no Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
.
do Brasil, no respectivo p.rocesso.
Art. 2'i' Esta resolução entra elll"Vigqr na data de sua
publicação.
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O SR. PR,ESIDENTE (José Fragelli) -

Item 4:

Diswssão, em turnó-úriico, da redação- final (oferecida pela Comissão de Redação ein seu Parecer nl'
306, de 1986), do Projeto de Resolução n9 24, de
1986, que autoriza a Prefeitura Muriicípal de ArapiM
raca, Estado de Alagoas, a contratar operação de
crédito no valor_ de CzS 1.298.997,88 (wn.milhão,
duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa
e sete cruzados e oitenta e _oito centavos)

Em discussãó a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada.
.·
_
_
.
Encerrada a discussão, redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

t a seguinte a redação final aprovada
Redação fmal do Projeto de Resoluçio
1986.

n~'

24, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da CQnstiluição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Es.
tado de Alagoas, a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 1.298.997,88 ( mn milhão, duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e sete cruzados
e oitenta e oito centavos).
O

~enado

Federal resolve:

Art. (I' É a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Esta~
do de Alagoas, nos termos do artigo 29 da Resolução n9
93, de II de· outubro de 1976, do Senado Federal, autori~
zada a contratar operação de crédito no valor de Cz$
1.298.997,88 (um milhão, duzentos e noventa e o~ito mil,
novecentos e noventa e sete cruzados e oitenta e oito cen~
ta vos), correspondente a 28.299,43 Obrigações Reajustá~
veis do Tesouro Nacional~ ORTN, considerado ova~
lor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolVimento Social - F AS, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISON liAR!!ETO (PDT- SC. PronuiJçja_q ~
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O noticiário dp~dia sete transato confirma que o Governo está projetando q.ova medida de impacto: trata-se,
desta vez, de uma minirreforma administrativa, proveniente de sucessivas confabulações entre os Ministros do
Planejamento e da Administração, nas quais se teriam fixados os critérios parã a extinção, fusão ou reformulação de cerca de 405 empresas estatais.
Segundo denúncia que acabo lie receber do Sindicato
dos TraJ:talhadores na Indústria Petroquímica de Duque
de Caxias, estaria embutida nesse projeto a peimissão
para a venda do conrrole acionário de empresas propositadamente tornadas ilão lucrativas, com o que se consumaria a intenção de gratificar o capital estrangeiro, mediante lesões irreparáveis ao interesse iiãcional.
Dizem os operários que, desde outubro de 1954, as
forças contrárias ao monopólio estatal do petróleo vêm
atuando no ce:nãrio político brasileiro, por conta de seu
interesse particular pelo setor energéfico, de onde as empresas privadas, de capital nacional e multinacional,
nunca desistiram de amealhar os ãólares que assegurem
a continuidade de sua riqueza.
A PETROBRÁS, no decênio de 54 a 64, transformouse na maior empresa do Brasil, servindo de base ao crescimento industrial e comercial do Pais, para o qual verdadeiramente abriu horizontes promissores, e criou perspectivas de progresso real.
À partir do último ano citado, todavia, o grupo antiJTliDlOpólio sentiu-se_cncoraiado a intensificar seu traba-

lho, objetivando desestruturar a PETROBRÁS, com
isso conseguindo a criação da PETROQUISA.
Para o Sindicato, foi do alto dos cargos que oéuparam
n.~.PETR.OQUISA que os inimigos da PETROBRÁS
tramaram a sua liqUidação, pela via da privatização de
empresas petroquímicas- a parte mais rentável do setor
- , em face da permissão de associações com empresas
multinacionais, çm condições desfavpráveis.
Nessecontexto se insere'a proposta da NITRIFLEX
para a compra do parque industrial da PETROFLEX,
no pólo petroquímica do sul. Como se sabe, esta última
_empresa, administrada nos últimos anos por inimigos do
monopólio estatal, foi conduzida a uma· péssima con~
dição financeira e operacional, exigindo o aporte de caM
pitais para a sua recuperação.
O socorro financeiro era negado ou dificultado ao mãximo, pelos elementos desse grupo incorporados ao Governo, forçando a empresa a levantar recursos na iniciaM
tiva privada nacional e estrangeira, contra a perda do
controle acionário.
Assim, como aconteceu diversas vezes,
descaracterizava-se a empresa como estatal; no caso da
PETROFLEX, seus dirígentes desviaram os lucros para
aplicações no mercado fmanceiro de curto prazo, e para
a construção da fábrica de borracha do sul.
Felizmente, os trabalhadores e a atual direção, comprometidos com a defesa dos reais interesses do País,
coriseguiram, à cústa de extraordinário esfOrço, colocar
a PETROFLEX-Sul em operação. Com isso, deu-se seguimento ao fluxo financeiro, observaram-se as paradas
necessãrias para a recuperação da PETROFLEXCaxias, e desenvolveram-se novas te,cnologias e novos
produtos.
A esse teffipo, contudo, encoóertos pela sombra, os
inimigos do Brasil trabalhavam no sentido de que a
.PETROFLEX-Sul fosse ven,dida, com o que inviabiliza~
liam o funcionamento da fábrica de borracha e promoveriam o desemprego dos operários, contrariamente aos
interesses_ políticos, financeiros e tecnológicos da PETROFLEX, da PETROBRÃS e do Brasil.
Advertem os trabalhadores que o Governo não pode
ignorar, nessa circunstância, que por trás da NITRIFLEX, empresa que pretende comprar a unidade de produção de borracha que a PETROFLEX initugurou no
ano passado em Triunfo, no Estado do Rio Grande do
Sul, estão a ITAPE e a GOODYEAR- esta uma das
multinacionais de maior peso no setor petroquímica e no
de borracha, em todo o mundo.
· -Observam, ainda, que se a NITRIFLEXM
GOODYEAR optasse peta construção de urna fábrica
igual à da PETROFLEX, gastaria muito mais do que foi
investido. Por isso, interessa-lhe comprar a unidade do
sUl, pois o negócio representaria, na prática, integrar a
PETROFLEX-Sul a seu patrimônio com uma economia
-de 40% sobre o seu custo de construção.
- CDmo se vê da denúncia do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Petroquímica, esse negócio, respaldado
no projeto governamental de minirreforma administrativa, que admite a privatização de estatais, vai seguramente beneficiar os grupos e pessoas que vislumbram tão-só
o interesse próprio e alienígena, em prejuízo do Sistema
PETROBRÁS, da PETROFLEX, de seus trabalhadores
e da Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragell~- Não há tnais
oradores inscritos:
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de__amaohã, a
seguinte

ORDEM DO DIA
SUBSilT!..TT!VO AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N' 246, DE 1985-DF
(f:m:~gime

de, urgência- art. 371, b, e

'1·&8, II, do Regimento Interno)
Votação, em turno suplementar, do substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado n~ 246, de 1985-DF, que altera
a Lei n9 7.289, de JS de dezembro de 1984, que dispõe
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sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polfcía Militar do Distrito Federal, e dã outras providencias, tendo
PARECERES, sob n9 336, de 1986, e orais, das CoM
missões:
-de Redação, oferecendo a redação do vencido;
- de Constituição e Justiça- 29 Pronunciamento:. favorável às emendaS' de Plenário; e
-do Distrito Federal- 29 Pronunciamento favorável
àS' emend.is de Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 92, de 1981 (n~' 3.820/80, na casa de origem~. que
acrescenta parágrafo ao art. 659 da Lei n~' 5.869, de'll de
janeiro de 1973 -·Código de Processo Civil, ten'dO
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 381, de 1983, da
Corrrissão:
~-de Constituiçio e Justiça.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 74, de 1982 (n9 4.196/80, na casa de origem), que
modifica a redação do ar.t 20 da Lei n'15.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n• 870, de 1984, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça.
4
Votação, em turno único, do Requerimento n9 67, de
1986, de autoria do Senador Helvídio Nunes, solicitando
tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado
n9s 175, de 1984, e 6, de 1986;de autoria, respectivamente, dos Senadores Carlos Chiarem e Nelson Carneiro, e o
Projeto de Lei da Câmara n9 131, de 1984 (n{t 459/79, na
càsa de origem), que alteram dispositívos da Consolidação das Leis dQ Trabalh_o.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 76, de
1986, de autoria do Senador Alberto Silva, solicitando
tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei da Câmara n<:>s 204, de 1983 (n9 4.969/81, na casa de origem),
233, de 1983 , (nl' 318/75, na casa de origem), 252, de
1984 (n9 3.031/84, na casa de origem) e 132, de 1985 (n9
3.157/80, na casa de origem), e o Projeto de Lei do Senado n9 81, de 1983, de autoria do Senador Itamar Fràrtco,
que dispõe sobre aquisição de casa própria.
6

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei. do Se-nado n7 289, de 1979, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que dispõe sobre o Instituto de retrocessão e dá
outras providências, tendo
PARECERES, sob n~>s 1.020 e 1.02.1, de 1983; das Çomissões:
_
.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurídicidade, com emendas que apresenta de n9s 1 a 4-CCJ, e voto em separado do Senador Nelson Carneiro;
-de Fina~as, favorável ao Projeto e às emendas da
Comissão de Constituição e Justiça.

7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 64, de 1980, de autoria do Senador Humberto
Luc~na, que altera a redação do§ 39 do art. 99 da Lei n"
5.889, de 8 de junho de 197~, que dispõe sobre a entrega
da moradia pelo trabalhador em decorrência do desfazimento do contrato de trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 481 a 484, de 1985, das ComisSões:
-de Constituição e Justiça, }9 pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento:
pela constitucionalidade e juridicidaO.e do substitutivo
da comissão de legislação social;
-de Legislação Social, favorãvel, nos termos de substitutivO -que oferece; e
-de Finanças, favorãvel ao substitutivo da comissão
de legislação social.

VotaÇão, em primeiro tuino, do Projeto de Lei do Senado n9 238. de 1981, de autoria do Senador Humbert()
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LuceD.a, que introduz alteração na ConsolidaÇão das
leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n9s 593 e 594, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela. constitucionalidade,
juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável, com emen~
das que apresenta, de nl's I e 2-CCJ; e
-de Legislação Social, favorãvel ao projeto e às
emendas da Comissão de ConstituiÇão e Justiça.
9
Votação, em primeiro -tUrno, do P!OJeto de Lei do Se-.
nado n~' 250, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do

Trabalho, para o fim de garantir imunidade aos dirigentes sindicais; tendo
PARECERES, sob n~'s 418 e419, de 1985, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e

juridicídade; e
- de Legislação Social, favorável.
lO

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\> 49, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car~eiro, que dispõe sobi'e a obrigatoriedade de manutenção de conta corrente em nome das pessoas que percebem salário ou proventq através de estabelecimento
bancário oficial, e dá O\ltras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 806 e 807, de 1985, das Comissões:

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENT'E (José Fragelli)- Estâ encerra·
da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)

ATO DO PRESmENTE N• 46, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe cõnferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso lV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de coz:npetência que lhe foi outorgada pelÔ Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n~' 005471 86 9, resolve
rescindir, a pedido, o contrato de trabalho do servidor
Luiz Antonio Calvano, Técnico em Legislação e Orça~
menta, Classe "B", Referência NS-21, do Quadro de
Pessoal CLT do Senado Federal, a partir de 111 de ll)aio

I li S

(')ATO DO PRESIDENTE N• 147, DE 1985

(*).ATO DO PRESIDENTE N• 237, DE 1985.

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuiÇÕC$ que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in_ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato'da
Comissão Diretora n~> 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n' 013065 85 8, resolve
aposentar, voluntariamente, Pedro Martins de Souza,
Adjunto Legislativo, Classe "Única", Referência NS-16,
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos
dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea a, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, incisd I, 430, inciSos III e V e 414, §4~', da Resolução SFn~' 58, de 1972, e
artigo 29, parãgrafo único, da Resolução SF n~' 358, de
1983, e arttgo 39, da Resolução SF n9 13, de 1985, com
proventos integrais, correspondentes ao vencimento da
Classe "EspeCial", Referência NS-19, e a gratificação
adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o
limite previsto no artigo 102, § 211, da ConstituiçãO Federal.
Senado Federal, 22 de agosto de 1985. -José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

O Presidente ·do Senado Federai, no çso das atri~
buições que lhe conferem os artigos·S2,=item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência. que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que c.onsta do Processo nl' 017884' 85 3, resolve
aposentar, 'llOluntariamente. Lourival Ribeiro de Carvalho, Médico, Classe "Especial, Referência NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos 101, inciso III,_ e 102, inciso I, alínea a, da COnstituição da República Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 428, inciso fi, 429, inciso I, 430, incisos IV
e V, e 414, § 49,, i:ia Resol4r;ào SF n"' 58, de 1972, e artigo
2'?, parãgrafo U.nico, da Resolução SF n9 358, de 1983, e
~rtigo ~~~. ~Res?l~ç~oSFn<! 13, de 1985, com proventos
mtegrats, acresc1dQSyde 20%, e a gratificação adicional
por tempo de serviçO a gue faz jus, observado o limite
previsto no artigo 102, § 211, da Constituição Federal.
Senado Federal,_25 de outubro de 1985~- José Fragelli, Presidente..·do Senado Federal.

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 218, DE 1985

O Pi-~idente do Senado F~deral, no uso das atribuições que the conferem' os artigos 52, item 38, e97, inciso IV, do Regimento Interno.' e de acordo com a delegação de éompetên~h que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, ·de 4 de abril de 1973, e tendo em
vísta o que consta do Proeêsso nUmero 014314 85 1, re~
solve aposentar, volunt:ariambte, José Gregório da
Fonseca, Técnico em Legislação e Orçamento, Classe
"~pecial", Referência NS~25, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso
III, e 102, inciso I, alínea-., da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428,
inciso II, 429, in'ãso I, 430, incisos I e V, 437 e 414, § 4~',
da Resolução~ n9 158, de 1972, e artigo29, parágrafo tínico, da Resolução $F n9 358, de. t983, e artigo 31', daResolução SF n9 13, de 1985, com proventos integrais correspondentes ao cargo em comissão de Assessor Legislativo, Código SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente,
acrescidos da gratificaçã.p de 'Representação de 85% e_a
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite prevíSto' no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 19 de setembro de 1985.- José
Fragelli, Presidente do·SeJJ,ado Federal.

de 19Jl6.

Senado Federal, 5 de maio de 1986. -José Fragelli,
Presidente ·do Senado Federal.
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('")

Republicado por haver safdo com incorreçõcs no DCN, SDÇ!o II, de

20..9-85,

(•)

Rep>t.~blicado

por haver saído com incon'eções no DCN, Sec!o li, de

26-1()..85.

(*) ATO DO PliE:siDENTE N• 243, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimenio Interno e de acordo com a delegação de competência- q.ue lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora ii9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Proe;esso número 018322 85 9, resolve aposentar, voluntariamente, José Fábio de AndraM
de Mendes, Titular do cargo isolado de provimento efetivo de Assessor" l,.egislativo, ® Quadro Permanente do
Senado Federal, nos. termos dos artigos 101, inciso III, e
102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Fe~
derativa do Brasil, combinados com os ru:tigos 428, inci~
so II, 429, inciso I, 430, incisos V e VI, 437,414, § 49, da
Resolução SF nl' 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo úni~
cb, da Resolução SF n~' 358, de 1983, e artigo 39 da Resolução SF n"' 13, de 1985, com proventos integrais corresM
pondentes ao vencimento do símbolo SF-DAS-102.3,
acrescidos de 20%, gratificação de Representação de 85%
e a ,gratificação adicionar por tempo de serviço a que faz
jus,. observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da
Constituição FederaL
Senado Pederal;'em.4 de novembro de 1985. -José
Fragelli, President: do Senado Federal. _
('")- -Rcpl.lblicado por naver saído com incorreções no DCN, Scção II, de 5·
1!-85.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 59• SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE
1986

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.1:.1- Mensagem do Senhor Presidente da República

- N<:> 113/86 (n~> 140/86, na oríge~1autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2 -

resti~uf_ndo

Comunicação da Presidência

_ Recebimento das Mensagens n11s 111 e 112/86
(n<:>s 138 e 139/86, na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da Repti blica, solicita autorização para
que a Prefeitura Municipal de Santos-SP possa c~n
tratar operações de crédito, para os fins que espectficam,

1.2.3 - Leitura de Projeto
--Projeto de Lei do Senado nl' 90/86, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei nl' 5.889, de 8 de junho de 1973, para o
fim de ampliando o conceito de empregador rural,
nele incluir os proprietãrios de chãcaras e sítios de recreio localizados na área rural, que mantenham empregados.
1.2.4- Requerimento
- N~> 86/86, de autoria do Sr. Senador Marcondes
Gadelha, solicitando a constituição de uma CernissUo Especial de 5 membros, com prazo de 50 dias,
para estudar e apresentar soluções sobre problemas
atuais de saóde pública.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR JAMIL HADDAD. como Líder Pronunciamento do Senador Amaral Peixoto referente ao fechamento da Escola Superior de Desenho
Industrial, no Rio de Janeiro, em complementação a
discurso proferido por S. Ex• sobre o mesmo assunto,
em sessão anterior.
SENADOR BENEDITO FERREIRA, como Llder
- Comentários sobre fatos veiculados em órgãos da
Imprensa do País. Exame do quadro s.ocial brasileiro.
SENADOR JORGE KALUME- Inclusão do feriado de Corpus Christi nas exceções previstas na Lei
n' 7.320, de 11-6-85.

1.2.6 - Leitura de Projetos
-Projeto c;ie Lei do Senado n~' 91/86, de autoria
do Sr. Senador Jorge Kalume, que altera a redação
do .artigo 1~>, caput, da Lei n9 7.320, de II de junho de
I 985, modificado' pela Lei n9 7.466, de 23 de abril de
1n6.
- Projeto de Lei do Senado n9 92/86, de autoria
do Sr. Senador Jaison Barreto, que dispõe sobre a
Política Aeronáutica Nacional, no setor de transportes aéreos civiS, públicos e privados e dá outras providências.
1.2.7- Comunicação da Presidêncja
-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Oi'dCin do Dia
que desígna.
1.3- ORDEM DO DIA
- Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n'i'
246/85-DF, que altera a Lei n'i' 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais-Militares da Polícía Militar do Distrito Federal, e dá outras providências. Aprovado com emendas, em turno suplementar. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9
246/85-DF. Aprovada. À sinção.
-Projeto de Lei da Câmara n9 92/81 (n"'
3.820/80, na Casa de origem), que acrescenta parãgraro ao art. 659 da Lei o9 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil. Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara u~ 74/82 (n'i'
4. I 96/80, na Casa de origem), que modifica a re·
dação ao art. 20 da Lei n'l' 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Requerimento n'i' 67j86, de autoria do Sr. Senadoi' Helvídio Nunes, solicitando tramitação conjunta
para os Projetas de Lei do Senado n9s 175/84 e 6/86 e
o Projeto de Lei da Câmara n9l3lj84 (n.,.459f79, na
Casa de origem), que alteram dispositivo da Consolidação das J,.eis do Tra,baJho. Aprovado.
-Requerimento n" 76/86, de autoria do Sr. Senador AlbertQ Silva, solicitando tenham tramitação
conjunta os Projetas de Lei çia Câmara n9s 204(83 (n9
4.969/81, na Casa de origem) e 132/85 (n•3.157/80,
na Casa de origem) e Projeto de Lei do Senado n~>

81/83, que dispõe sobre: aquisição de casa própria.
Aprovado.
-Projeto de Lei do Senado n~' 289./79, que dispõe
sobre-o--Instituto--de Retrocessão e dá outras providências. Aprovado com emendas n9s J, 2 e4, sendo rejeitada a de n.,. 3, todas da Comissão de Constituição
e Justiça. À Comissão de Redação.
- Projeto de Lei do Senado n9 64/80, que altera a
redação do§ 3~> do art. 9~> da Lei nQ 5.889, de 8 de junho de 1973, que dispõe sobre a entrega da moradia
pelo trabalhador em decorrência do desfazimento do
contrato de trabalho. Rejeitados o substitutivo e o
projeto. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n~ 23.8/81, que introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho.
Rejeitado o projeto, ficando prejudicadas as emendas. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n9 250(83, que altera
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
pára o fim de garantir imunidade aos dirigentes sindicais. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n~> 49/84, que dispõe
sobre obrigatoriedade de manutenção de contacorrente em nome das pessoas que percebem salário
~n_to através de estabelecimento bancário ofi"Cfal, e-03 outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo.
1.3.1 - Disc_ursos após a Ordem do Dia

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO - Fixação,
pelo Governo, dos juros agrícolas diferenciados para
as regiões Centro-Sul e ~ardeste.
SENADOR LENO!R VARGAS- Implantação,
em Santa Catarina, do Jornal Diário Catarinense.
SENADOR GALVÃO MODESTO- Necessida·
de da adoção da politica indigenista que permita a
participação do índio na solução das questões que lhe
são específicas.
SENADOR CEsAR CALS- Sugestão ao Sr. Mi·
nistro ExtraordináriO da Irrigação, no sentido de
que, na destinação dos lotes a serem irrigados na segunda etapa do Projeto de Irrigação de ParaipabaCE, seja dada prioridade às farnüias descendentes de
irrigantes.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Discurso
do Presidente J osê Sarney na solenidade de assinatura de atos alusivos ao Dia do Trabalho.
SENADOR GASTÃO- MI)LLER - Suge5tão da
ComissãO ExecutiVa do PMDB de Mato Grosso,

1118 Quinta-feira 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1986

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS.

Diretor-Geral do Senado Federal

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

JOSE LUCENA DANTAS
ASSINATURAS

Oiretor Executivo
JOÃO DE MORAIS SILVA

Via Superfície:

Oiretor Administrativo
MÁRIO CESAR PINHEIRO MAIA
Diretcir Industrial

Cz$

Cz$ 46,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, CzS O, 17

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

apresentada à Convenção Nacional do Partido, objetivando providências que menciona.

SENADOR HELV[DIO NUNES ~. Considerações sobre irreelegibilidade.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reaparelhamento. do Corpo de Bombeiro_s da Cidad~ de Volta Rendonda,-RJ.
1.3.2 - Designa4;ão da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 60•SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE
1986
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Leitura de projeto

parágrafo único, da Lei nQ 14 de 30 de dezembro de
1977, do MuniCípio de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Apronda. À promulgação.
- Red~ção final do Projeto de Resolução n'>' 2f86,
que autonza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor de USI
38,400,000.00 destinada ao Programa de RefinanciaIpento da dívida externa daquele Estado. Aprovada.
A promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução nQ 6/86,
que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de emprêstimo externo no valor de
USS I 1,000,000.00. Aprovada. À promulgação ..
- Redação ltnal do Projeto de Resolução n"' 8/86,
que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito_ n_o ___ xalor de Czl
__ 263.706.472,95. Aprovada. À promulgação.

2.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do dia

-Projeto de Lei d_<? __S,enad~ n'>' 93/86, de autoria
do Sr. Senador Álvaro Dias, que-aCrCscenta o inciso
"X" ao artigo 649 do Código de Processo Civil edispõe sobre a impenhorabilidade_do módulo rural.

2.2.2 - Requerimentos
- N'>' 88/86, de urgência, para o Projeto de Lei do
Senado n'>' 266/85-DF, que aprova o estatuto dos
Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeirõ -do Distrito Federal; e dá outras providências.
- N'>' 89/86,-de urgência, para o PrOjeto de Lei do __
Senado n'>' 74/86, que estabelece normas p8.ra a realização de eleições em 1986 e dâ outras providências.
2.3- ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Resolução n"' 1/86,
que suspende a execução do artigo 75, bem como seu

n,oo. _

Anual
Semestre!

Projeto de Lei do Senado nQ 266/85-DF, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n'1 88,
de 1986, lido no Expediente da sessão. Aprovado,
com emendas, após pareceres das comíssões compe~
tentes. À Comi_ssã_o de Rçdação. _ .. _ _ -·
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n"' 266,
de 1985-DF, em regime de urgência. Aprovada. À
sanção.
Projeto de Lei do Senado n'1 74, de 1986, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento nY 89, de
1986, lido no Expediente da sessão. Aprovado, nos
termos do substitutivo oferecido em plenário, após
pareceres da Cdmissão de ConstituiÇão e Justiça, tendo discutido a matêria os Srs. Nelson Carneiro, Jamil
Haddad e Mário Maia, ocupando a tribuna no enca~
minhamento de sua votação o Sr. Octávio Cardoso.
Â Comissão de Redação.

Redação do vencido para o 2'>' turno regimental, do
Projero-de Lei do Senado nQ 74, de 1986, em regime
de urgência. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados.

2.3.2- Discurso após a Ordem_ do Dia

SENADOR ITAMAR FRANCO- Manifestando
apoio a projeto de lei de autoria da Deputada Cristina Tavares, que dispõe sobre as condições de trabalho, carga horária, salário e área de atuação da._s_a_ssistentes sociais.
2.3.3 - Design.açio da Ordem do Dia da próxima
sessão
2.4 -ENCERRAMENTO
- 3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM· SES~ÕES ANTERIORES
-Do Sr. João Lobo, proferido ria sessão de 21-385
- Do Sr. J aison Barreto, proferido na sessão de
27-6-85
4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
~"';lO!, 252 e-254, de 1985. (Republicação) N9
de
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5- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMEi'iTAR
Ata de reunião da Comissão Deliberativa
6-MESA DIRETORA
7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 59" Sessão, em 7 de maio de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS$ 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Fábio Lucena- Claudionor Roriz
- Gaivão Modesto - G_abriel Hermes - Alexandre
Costa- Américo de Souza- Alberto Silva- Helvidio

Nunes- João Lobo- César Cais- José Uns- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha
-.Nivaldo Machado -- Lourival Baptista -Nelson
tarneiro -Jamil Haddad- Murilo Badar6- Gastão
Müller- José Fragelli- Saldanha Derzi- Ivan Bonato - Octâvio Cardoso.

O SR. PRESID~NTE (José Fragclli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo -número regímental, dedaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !<1~Secretário irá proceder à leitura do Expediente.

'V! aio de 1986

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçãoll)

E lido o sep;uintc

EXPEóiENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N9 I 13/86 (n9 140/86, na origem), di 6 de maio do
corrente ano, referente ao projeto de Lei da Câmara n<:>
122, de !985 (n~' 4.960/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que "autoriza a

reversão, ao Estado de Mato Grosso do terreno que

§ 2~> Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outr.a, ou
ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo económico ou ftnanceiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego.

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

menciona"

(Projeto que se transformou na Leí
maio de 1986).

n>:~

7.473, de 6 de

Ó SR. PRESIDENTE (José Fi'agel\i)- O projéto lido
será publicado c remetido às comissões competentes.

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Sobre a mesa
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. '

O SR, PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu as mensagens n9s III e 112, de 1986 (n9s 138 e

139/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2~' da Resolução nl' 93f76,
do Senado Federal, solicita autorização para que a Prefeitura Municipal de Santos (SP) possa contratar operacões de crédito, para os fins que esp"eciftcam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secrctárío.
É lido

o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 90, de 1986
'"' A.ctcscenta dispositivo à Lei n~" 5.889, de 8 de junho de 1973, para o fim de, ampliando o conceito de
empregador rural, nele incluir os proprietários de chácaras c sítios de recreio localizados mt área rural, que
mantenham empregados.''

O Congresso Nacional decreta:
Art. li' É acrescentado ao art. 31' da Lei n~' 5.889, de
8 de junho de 1973, o seguinte § 3~>:
"§ 31' Considera-se empregador rural, ainda,
para os efeitos desta lei, o proprietário de área de lazer, chácara e sítio de r~creio, na zona rural, sempre
que mantiver er.1pregado."

Art. 21' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A presente proposição. baseada em proposta Rprovada durante o 41' Encontro Nacional dos Trabalhadores
Rurais (BSB), 25 a 30 de maio/85), objetiva, tãosomente, evitar a práti_ça hoje em dia corriqueira de os
proprietários de chácaras e sítios de recreio registrarem
seus empregados como domésticos, com total prejuízo
para esses trabalhadores, que outra coisa não fazem senão exercitar verdadeira atividade laboral rural.
-Sala das Sessões, 7-de nlaio de 1986. ~Nelson CarociLEGISLAÇÃO CITADA

LEl N• 5.889,
DE 8 DE JUNHO DE 1973
Estatui normas reguladoras do trabalho rural c dá
outras prol·idências

Art. 3'i' Considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou
não, que explore atividade agroeconômica, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou através de
prepostos e com auxilio de empregados.
§ 1"' Inclui-se na atividade económica, referida no
caput deste artigo, a e:'tploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na Consolidaçã.o das
Leis do Trabalho.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 86,de 1986
Exm~' Sr. Presidente do Senado Federa!,
Nos termos do art. 76 do Regimento Interno, requeiro
l c_onstituição de uma Comissàq Especial de 5 (cinco)
membros, com prazo de 50 dias, prorrogáveis, para estudar e apresentar soluções sobre problemas atuais de Saúdt: Pública, com particular atenção à reinfestaçào do Aedes aegypti, à epidemia do Dengue e à insuficiente disponibilidade de soro antiofídico, em Território NacionaL
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1986.- Marcondcs Gadelha.

À Comissão de Saúde.

U ~R. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requerimento será despachado à Comissão permanente, sob
cuja competência regimental se enquadra a matéria, que
será estudada pei<J Comissão especial que se pretende
criar.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coricedá-a
paraviã ·ao ziObrc S-é na dor Jamil Haddad, como Líder.

O SR. JAMIL HADDAD IPSB ~ RJ. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Solicitou-me, o nobre Senador Amara! Peixoto, convidudo que foi pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República em exerclcio, Deputado Ulysses Guimarães, a
f;g_~;r_ parte da sua comitiva 11as comemorações do Dia da
___ yitória, no Rio de Janeiro, para que fizesse a leitura de
uma suplementaçào de discurso proferido por S. Ex• h<i
cerca de quinze dias, a respeito do fechamento du Escola
Superior de Desenho Industrial, na cidade do Rio de Janeiro.
Farei a leitura do documento, para que conste nos
Anais desta Casa, com muita satisfação, atendendo à solicitação do nobi'e ScOador Amaral Peixoto:
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
E.m complemento ao discurso que efetuei, nesta Casa,
no dia 16 de abril, peço que seja transcrito, nos Anais, o
Projeto de Lei ane:<o, apresentado na Câmara de Vereadort:.s do Rio de Janeiro, pelo Vereador Emir Amed, que
transforma em àrea de preservação o terreno ocupado
pela ESD[ - Escola Superior de Desenho Industrial.
Para st: ter idéi<t da importilncia do problema basta di~
z_çr que o referido Projeto foi aprovado por 32 votos, ou
seja peb totalidade dos Vereadores da cídade do Rio de
Janeiro. Inclusive o trigéssimo terceiro vereador não o
aprovou por est<.1r ausente do Plenário, mas também
manifestou-se de maneira fuvorável. A Câmara de Vereadores, portanto, pelos representantes de todos os partidos está preocupada com n preservação do terreno ocupado pela ESDI.
Esperamos que S. Ex~ o Prefeito Saturnino Braga,
nosso antigo companheiro de Senado, com quem está. o
Projeto p;Ira sar1cionar, tenha a .sensibilidade e o faça no
ma i>; breve prazo. Faça inclusive um veemente apelo a S.
Ex~ que compreenda a situação e sancione o Projeto que
obteve a unanimidade dos vereadores do Rio de Janeiro.
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Eis o Projeto:

PROJETO DE LEI
Transforma em área de preservação o terreno ocupado pela ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial e dá· outras providências.

-A-utor: Vereador Emir Amcd
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, APROVA:
Art. J<? O terreno sltuado entre as ruas do Passeio,
das Marrecas, EvaristO da Veiga e A venída República do
P.J.ruguai, onde funciona a E.:;cola Superior de Desenho
lndustri<.~l- ESDI- passa a ser considerado como área
de preservação.
Art. 2"' A Prefeitura só dará permissão a obras d_estinada.:; exclusivamente à manutenção e melhoria das instalações da ESDI, mediante oflcio justificativo da Rcito.
rí<-1 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ- c desde que não venham a descaracterizar o aspecto de espaço ventilado e arborizado atualmente existente no locaL
-Art. 3~" Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
um próprio municip<.tl para compensar a Academia Brasileim de Ciências da impossibilidade de instalar-se no
terreno, resultando da entrada em vigor da presente lei.
Parágrafo único. A cessão de que trata este artigo não
poderá ser utiliznda, como 'terreno raso ou edificado,
para fins lU<:;rativos de qualquer natureza.
Art. 4"' o·Poder .C.xecutfvo, a seU. critério e nas condições que permitirem o Orçamento Municipal, promoverá a urbanização do entorno, com a finalidade de enquadrar as instalações da ESDI na mancha verde do lo~
cal c no Corredor Cultural, ao qual já pertence".
Art. 59 Esta !ei entra em vigor na data de sua publlc<Jçào, revogadas as disposições em contrário.
Plenário Teotônio Villela, 7 de abril de 1986.- Vereador Emir Amed.
'
Justificação

Por um decreto do ex-Presidente João Figueiredo e
após inexplicável "nada obsta" do Governador, o terreno pertencente ao Estudo do Rio de Janeiro, ocupado e
preservado pela ESDI, foi cedido â Academia Brasileira
de Ci~ncia, com a finalidade de pagar uma alegada "dívida histórica" com essa instituição.
Lembra-se alguém, por acaso, de ter a Academia Brasilt:ira de Ciências, nas duas décadas de autoritarismo, se
manifestado contra :.lS perseguições sofridas pelos homens de ciência do Brasil? Lembra-se alguém de ter ela
prestigiado a formuçilo de tecnologia e a realização de
pesquisas'? Ou de ter exigido recursos para o labor científko'.l De ter protestado contra o afastamento do país de
tantos cientiçtus que aqui n~o podiam trabalhar? De ter
u Academia realizado concluves para o crescimento da
cíênciu brasileira'? De ter organizado public<Jções para
divulgação científica?
A SBPC- Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ci~ncia - fez todas essas coisas e foi perseguida e sabotada. E nào pre~isa de amplo terreno no centro da Cidade para fazer uma sede, por certo luxuosa, como serã a
da Academia.
Então, qual será a "dívida histórica" dr; Figueiredo
com a ABC? Deve ser a dívida do silêncio, da omissão, a
gratidão por não ter incomodado "subversivamente" a
construção de. ín úteis usinas nucleares, a poluição ambiental, a dependência da tecnologia estrangeira e outras
condições tão bem exercitadas pelo regime autoritário.
M<Js, <linda que fosse a Academia uma instituição com
lustro histórico, cultural e científico, por que deveria desalojar a ESDI? Acaso competem, e esgrimem interesses,
os órgàos dedicados do saber?
É tão grande a ABC que precise de um terreno de
5.000 m~ para 'Construir dois espigões, sendo uma instituic;ão "sem fins lucrativos".
Se a Alemanha tem de envergonhar-se por ter Hitler
destruído a BAUHAUS, teremos nós de copiar o nazismo, destruindo a ESDI?
Há que considerar-se, também, que a destruição da
ESDI será igualmente a remoção de uma das últimas
úreas verdes do nosso centro urbano. E também a descaracterização do Corredor Cultural.
Para que esta Casa de Leis tenha idéia da monstruosidude do despejo que se perpetra Para a ESDI, anexamos
três documcnto!i eloqüentes:
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l. manifesto dos alunos da Escola, um grito patético
dos jovens contra a expulsão de suas oficinas e arvoredos;
2._o ofícío da Pontual Associados, declarando suarecusa em participar da elaboração do projeto da construçào da sede da Academia, renunciando ao lucro adveniente desse traba.lho por razões éticas, dificeis de encontrar na mentalidade da empresa;
3. o ofício da PVDI, Programação Visual de Desenho
Industria! L tda. declaran_do sua retirada da conC..Q(rência
para o Projeto de Sinalização da referida sede.
Poderíamos ainda acrescentar o manifesto dos profissionais de Desenho lndustri~l e toda uma significativa
documentação que sensibilizaria qualquer pessoa com
amor pela cultura c pela ciência.
Foi essa documentação que nos convenceu a apresentar este Projeto de L_ei, visando à prc.~crvação daquele
ambiente de trabalho, responsável por uma nova visão
do projeto industrial, do Ensino e da formação profissional. A ESDI, meus nobres pares, é pioneira na América
Latina nessa modalidade de aprendizado. Irradiou sua
experiência pelo país. Ê, portanto, algo de que se deve
orgulhar nossa Cidad~. Continuaremos perdendo os elementos que noS fazem a Capital Cultural do Brasil? Caminharemos para uma paulicéia canbestra, abarrotada
de espigões, mas sem a grandeza educacional de São
Paulo? Iremos nos amesquinhar a cada passo, demolindo o Palácio do Monroe, reduzindo a área da Lagoa Rodrigo de Freitas e quem sabe, amanhã, loteando o aterro
do Flamengo para a voragem do lucro imobiliário?
Faç-o aqui um apelo emocionado: faça-se a lei como se
deve fazer a luz, defendendo da humilhaç-ão uma Escola
que é orgulho e patrimônio desta heróica Cidade.
Vimos a justmc-açao do projeto, que foi aprovado por
unanimidade na Câmara dos Vereadores. Quando seu
discurso, fiz questão d-e me solidadzar com S. Ex• Porque, quando assumi_ a Prefeitura do Rio de Janeiro, baixei um decreto considerando a áre:a da Lapa, atingindo a
Rua da Alfândega e a Rua Gomes Freire, ruas antigas
ainda existentes na Cidade do Rio de Janeiro, como o
chamado Corredor Cultural, para que não fossem permitidas ali edifieações que deturpassem a imagem do Rio
antigo. Com a aprovação desse projeto pela Câmara dos
Vereadores, não tenho dúvida de que o Senador Saturni~
no Braga, hoje Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, o
sancionará, cumprindo o disposto na nossa legislação a
respeito do Corredor Cultuml.
Neste momento hipoteco a minha s;lidariedade aos
Vereadores do Rio_ de Janeiro c ao nobre Senador_ Ama:
ral Peixoto, que solicitou que cu fizesse a leitura desta
mensagem. Quero t_ambém dizer que esta .é a posição da
Liderança do Partido Socialista Brasileiro nesta Casa.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo fi
palavra, como Líder, ao nobre Senador Benedito Ferreiw
r a.
O SR. BENEDITO FERREIRA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Á REVISÃO DO
ORADOR, SER.·Í PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para uma breve comunicação.
O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E apenas para a leitura de um projeto que encaminhei
à consideraçào da Mesa c do Congresso Naci.onal:

PROJETO DE LEI N•
Altera a redação do artigo 1"', caput, da Lei n"'
7.320, de 11 de junho de 1985, modificado pela Lei n<?
7.466, de 23 de abril de_ 1986.
(Do Senhor Jorge Ka\ume)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l"' O artigo I~', caput, da Lei n~' 7.320, de I I de
junho de 19g5, alterado pela Lei n~> 7.466, de 23 de abril
de 1986, passa a vigcr com a seguinte redução:_
"Art. 1"' Serão comemorados por antecipação,
na:; segundas-feiras, os feriados que cafrcm em dias

Maio de 1986

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

da semana, ex__cetuados os que oc_orrerem nos sãba~
dos e domingos, bem assim os dos dias 1<? de Janeiro
(Confraternização Universal). 19 de Maio (Dia do
Trabalho), 7 de Setembro (Independência), 25 de
Dezembro (Natal) e os da Sexta~feíra Santa e Corpus Christi."
Art. 2<?
cação.

ArLJ~'

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRe\'Ogam-se as disposições em contrário.
iustificação

Com o advento da Lei n<? 7.320, de_ll de_ junho de
1985, os feriados que caiam em dias da semana têm as
suas comemorações antecipadas para a segunda-feira.
Foram excepcionados dessa medida os feriados dos dias
1\l de Janeiro, 7 de Setembro, 25 de Dezembro e o da
Scxla:.feira Santa. Posteriormente, com a Lei o\1 7.466, de
23 de abril de 1986, também. foi ressalvado o feriado do
dia J9 de Maio. É evidente que, à vista das peculiarídades
de que :->e revestem, as exceções previstas no artigo 1~ da
Lei n"' 7 .320, de 1985, com a alteração introduzida pela
Lei n9 7 .466, de 1986, não se esgotam nas hipóteses ali
previstas. Em verdade, todos os tradicionais feriados religiosos deveriam constituir exceÇões em face da nova
disciplina legal, uma vez que vinculados à liturgias sedimentadas na crença religiosa da humanidade.
Assim, embora nos pareçam relevantes os aspectos
económicos que ditaram a adoção do novo sistema de
comemorações de feriados civis e religiosos, entendemos
que estes últimos deveriam ter sido mantidos nas datas
respectivas, ainda porque não se _alteram s~ulos de tradição religiosa, firmada em sacratíssimos valores, mediante simples estipulação jurídica, desvinculada de seus
fundamentos históricos e éticos. Nesta situação estão,
por exemplo, as comemorações do dia de Corpus Chi-isti,
as quais continuam a ser celebradas pela Igreja Católica,
na..dat;.~ própria, com a realização de oficias e procissões,
apesar da retrotração determinada pela Lei n~' 7.320, de
1985.
Desta situação extravagante, decorre m_anifesto prejuízo panl a· classe trabalhadora que, entre a sua convicção
religiosa e as perda.<> decorrentes das obrigações laborais,
prefere arcar com estas últimas, comparecendo às soleniw
dades religiosas marcadas para as datas tradicionalmente con_sugradas. Desta sorte operawse, em ambas as hipótese.'\, duplo prejuízo econômico e, ao mesmo tempo,
desnecessário e injustificável constrangimento moral.
o presente projeto, assim, além de integrar- naS exw
ccçàcs do texto legal o feriado de l9 de M_alo, extravagLlntemente fixado pela Lei n<? 7.466, de 1986, inClui Ode
Corpus Christi, como medida de evidente int.e_resse _social.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1986.- Jorge Kalume.

LE1 N• 7.466,
DE 23 DE ABRIL DE 1986
Dispõe sobre a comemoração do feriado de
Maio - Dia do Trabalho.

]Q

de

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eU sanciono a seguinte Lei:
Art. I 9 O feriado de 1<? de Maio, consagrado como
"Dia do Trabalho", será comemorado na própria data,
não se lhe aplicando a antecipação prevista na Lei n~>
7.320__, de I I de junho de-19?5.
Art. 2'1 Esta Lei entra em vigór na data de sua publiw
caçUoc
ArL- 39- Revogamwse as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1986: 165~> da Independêricia e
98"' da República.- JOS"t SARNEY- Paulo Brossard.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.·
Altevir Leal- Mário Maia- Hélio Gueiros- Cid
Sampaio - G1,1ilherme Palmeira - Itamar Franc.o Amaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique SantilloMauro Borges- Marcelo Miranda- Ãlvaro DiasJaison Barreto- Lenoir Vargas -Carlos ChiarclliPedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Sobre a Mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. I \l-Secretário.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 91, de 1986
Altera a redac;ào do artigo 1~>, caput, da Lei n~
7.320, de I 1 de junho de 1985, modificado pela Lei n~
7.466, de 23 de abril de 1986.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l"' O artigo l~', caput, da Lei n' 7.320", de ll de
junho de 1985; alterado pela Lei n~' 7 .466, de 23 de abril
de \986, passa a viger com a seguinte redação:
'"Art. l"' Serão comemorados por antecipação,
nas segundaswfeiras, os feriados que caírem em dias
da semana, ex.cetuados os que ocorrerem nos sába·
dos e domingos, bem assim os dos dias I~ de Janeiro
(Confraternização Universal), I~ de Maio (Dia do
Trabalho), 7 de Setembro (Independência), 25 de
Dezembro (Natal) e os da SextawFeira Santa e Cor·
pus Christi."
Art. 2"'
cação.
Art. 3"'

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

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR JORGE KALUME EM SEU DISCURSO)
LE1 N• 7.320,
DE 1 I DE JUNHO DE 1985
Dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados e dá outras providências.
O Pr"csidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. !<? Serão comemorados por antedpação, nas
.seg.undaswfeiras, os feriados que caírem nos demais dias
da sem una, com exceção dos que ocorrerem nos sábados
e domingos e dos dias 1~> de Janeiro (Confraternização
Universal), 7 de setembro (Independência)', 25 de dezembro (Natal) e Sexta-feira Santa.
Parágrafo úni..:o. Existindo mais de um feriado na
me ... ma semana, serão eles comemorados a partir da
segunda-feira subseqüente.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data. de sua
publi<.:açào.
Ar L. 3<? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4\l Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, II de junho de 1985; 1641' da Independência e
97"' da República. -JOSt SARNEY- Fernando Lyra.

Com o advento da Lei n<? 7 .320, de t 1 de junho de
\985, os feriados que caiam em dias da semana têm as
suas comemorações antecipadas para a segunda-feira.
Foram .excepcionados dessa medida os feriados dos dias
1"' de Janeiro, 7 de Setembro, 25 de Dezembro e o_da"
Sexta-Feira Santa. Posteriormente, com a Lei nto 7.466,
de 23 de abril de 1986, tambêm foi ressalvado o feriado
do dia l~' de Maio. I! evidente que, à vista das peculiaridades de que se revestem, as ex.ceções previstas no artigo
\I' da Lei n\1 7.320, de 1985, com a alteração introduzida
pela Lei n'-' 7.466, de 1986, não se esgotam nas hipóteses
ali previstas. Em verdade, todos os tradicionais feriados
religiosos deveriam constituir exceções em face da nova
disciplina legal, uma vez que vinculados à liturgias sedimentadas na crença religiosa da humanidade.
Assim, embora nos pareçam relevantes os aspectos
econõmicos que ditaram a adoção do novo sistema de
comemorações de feriados clVís e religiosos, entendemos
que estes últimos deveriam ter sido mantidos nas datas
respectivas, ainda porque não se alteram séculos de tra~
dição religiosa, firmada em sacratlssimos valores, mediante simples estipulação jurídica, desvinculada de seus
fundamentos históricos e éticos. Nesta situação estão,
por exemplo, as comemorações do dia de Corpus Christi,
as quais continuam a ser celebradas pela Igreja Católica,
na data própria, com a realização de ofícios e procissões,
apesar da retrotração determinada pela Lei n<? 7 .320, de
1985.
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Desta situação extravagante, decorre manifesto prejuí~
zo para a classe trabalhadora que, entre a sua convicção

religiosa e as perdas decorrentes das obrigaçõe~ laborais,
prefere arcar com estas últimas, compa-recendo às solenidades religiosas marcadas para as datas tradicionalmente consagradas. Desta sorte opera-se, em ambas as hipóteses, duplo prejuízo econômico e, ao mesmo tempo,
desnecessário e injustificável constrangimento moral.
O presente projeto, assim, além de integrar nas exceções do texto legal o feriado de l'~' de Maio, extravagantemente fixado pela Lei n"' 7.466, de 1986, inclui o de
Corpus Christi, como medida de evidente interesse social.
Sala das Sessões, em 7 de maio de 1986.- Jorge Kaluw

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.466, DE 23 DE ABRIL DE 1986
Dispõe sobre a comemoracão do feriado de 1" de
Maio - Dia do Trabalho.
Â~~.· ·~~ .. Ú feriado d~· jq' d~--M~-i·o·.-·~~-~~;g;a·cÍ~ ·~·~~
"Dia do Trabalho", será comemorado na própria data,
não se lhe aplicando a antecipação prevista na Lei n9
7.320, de I I de junho de 1985.

LEI N• 7.320, DE II DE JUNHO DE 1985
Dispõe sobre antecipacào de comemoracão de feriado e dá outras providências.
Art. 1<:>

Serão comemorados por antecipação, nas
segundas~feiras, os feriados que caírem nos demais dias
da semana, com exceção dos_ que ocorrerem nos sâbados
e domingos e dos dias 111 de janeiro (Confraternização
Universal), 7 de setembro (Independência), 25 de &~
zembro (Natal) e Sexta-Feira Santa.
Parágrafo único. Existindo mais de um feriado na
mesma semana, serão eles comemorados a partir da
segunda-feira subseqUente.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 92, de 1986
Dispõe sobre a Política Aeronáutica Nacional, no
setor de transportes aéreos civis, públicos e privados e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. [9 A Política Aeronlíutica Nacional, no setor
de transportes aéreos civis, públicos e privados, compreendendo atividades de planejamento, orientação, incentivo, coordenação, contrOle e apoio, competirá a órgão civil da administração centralizada da União.
Art. 2-~ O Poder Executivo, no prazo de 90 (noVenta)
dias, contado da publicação desta Lei, baixará os atas
necessários à sua regulamentação, inclusive no que tange
à estrutura, atribuições e funcionamento dos órgãos incumbidos de executar o disposto no artigo anterior.
Art. 3<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4<:> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em depoimento prestado perante a Comissão de
Transportes da Câmara dos Deputados, em 27-6-85, o
Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, Ministro da Aeronãutica, salientou qu~ o Departamento de Aviação CiviJ. "é a grande dor de cabeça" do seu Ministério. Disse,
ainda, Sua Excelência, que não pretendia segurar o DAC
no âmbito do Ministério da Aeronáutica.
Ao DAC, como se sabe, estão hoje cometidas as atividades referidas no art. [I' do presente projeto, o que coloca o Brasil. a Bolívia e a União SoViética como os ünicos
países do mundo a considerar a aeronâutica civil um assunto de natureza militar.
Alega-se que a transferência do DAC para outro Ministério, mediante projeto de iniciativa parlamentar, fere

o disposto no art. 81, item V, da Constituição Federal,
por-invadir atribuições privativas do Presidente da República. Este projeto, porém, trata da Política Aeronâutica Nacional, como matéria de direito aeronáutico,
inserirido-se na competência reservada à livre iniciativa
da União, nos termos do art. 89, item XVll, letra b, da
-- Constituição Federal. Os assuntos pertinentes à Aeronautica Civil - como a própria denominaçã,o destaca não se inscrevem, a rigor, como matérias militares, ainda
porquê, por exemplo, não é admissível enquadrar as
questões relacionadas com o transporte terrestre ou
marítímã, exdusivamente no ãmbito dos Ministérios do
Exército ou da Marinha.
O que se pretende, com o presente projeto, é racionalizar a Política Aeronáutica Nacional, garantindo-lhe
substância e desenvolvimento adequados, sem as contenções naturalmente impostas pelos rfgidos regulamentos das instituições militares, os quais tolhem, em vários
aspectos, a desejada operacionalidade estrutural da aeronáutica civil, hoje, mais do que nunca, vinculada a fatores de ordem essencialmente econômica.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1986. -Jaison Barreto.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)
OSR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os projetas
_ --~rão publicados e remetidos às Comissões competer1tes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
h<_:Jras e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
- Redações finais dos Projetas de Resolução n9s I, 2,
·oe s, de 1986.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Está esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
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dos Policiais Militares do Distrito Federal e dá outras providências, passam a vigorar com a seguinte
redaçào:"
-N921- Acrescente-se ao a_rt. [<:> do Substitutivo:

..Art. 37. O Oficial é preparado, ao longo da
carreira, para o exercício do Comando, da Chefia e
da Direção das Organizações Policiais Militares.
§ 19 Para o provimento do cargo de Comandante de Orgilllização Policial Militar Independente, cujo comando seja privativo do Oficial .do Posto
de Capitão PM, somente poderá ser designado Oficial possuidor de Cmso de Aperfeiçoamento de O fi~
dais.
§ 29 É o Governo do Distrito Federal obrigado, no prazo de 5 (cinco) anos, a proceder à criação
da Academia de Polícia Militar, onde funcionarão,
regularmente, os cursos de Formação de Oficiais, de
Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior de Potfcia."
I I - Suprimam-se, em conseqiiência, do art. 2<:> do
Substitutivo as referências ao art. 37 da Lei n9 7.289, de
1984.

-N93I - Transponha-se para o art. J<:> do Substitutivo o
texto proposto ao art. 91 da Lei n~> 7.289, de 1984.
I I - Suprima-se do § 29 do referido art. 91 a expressão: •• ... a qual será efetivada com a remuneração integral
do posto .•. "

-N94Suprima-se do art. J<:> do Substitutivo as.alterações
propostas aos arts. 122 e U8 da Lei n<:> 7.289, de 1984.
-N95-

Passa-se à

OIWEM DO DIA

No texto proposto ao item III do art. 50 da Lei n~'
7.289, de 1984, constante do art. 29 do Substitutivo, onde
se diz: "a remuneracão integral do posto ou graduação... .,, diga-se: ua remuneração calculada com base
no soldo integral do posto ou graduação... "

Item I:

-N96-

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO N• 246, DE 1985-DF
(Em regime de urgência- art. 371, b, e 188, Iff,
do__ Regimento Interno)

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado n9 246, de 1985-DF,
qtie altera a Lei n9 7289, de 18 de dezembro de
1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outra::; providências, tendo
PARECERES, sob n9 336, de 1986, e orais, das
Comissões:
-de Redação, oferecendo a redaçào do vencido;
-de Constituição e Justiça - 21' Pronunciamento: favorável às emendas de Plenário; e
-do Distrito Federal - 29 Pronunciamento: favorável às 'emendas de Plenário.
Em votação o Substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo das emendas que receberam pareceres favoráveis.
Os Sn;__ Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão de Redação:
São as segUintes as

emend~s_

aprovadas.

EMENDAS DE PLENÁRIO
-N9l-

Dê~se ao art.·19 do Substituti.....-o a seguinte redação:
"Art. ]9 Os arts. 6<:> e 37, o iten;J- 1 do§ J9 do art.
5_1, o íteril I do: ]9 do art. 53, os arts. 61 e9l.-os itens
11 e IV do art. 92 e o art. 126 da Lei n9 7.289, de 18
de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto

Ao Sub::;titutivo da CCJ, apresentado ao Projeto de
lei do Senado n9 246, de 1985·DF.
No texto do art. 61 da Lei n9 7.289, de 1984, constante
do art. J<:> do Substitutivo, façam--se as seguintes alterações:·
suprima;.~e do enunciado do caput a expressão:
... anual e ... ,
I I - na alínea b do item I, onde se diz: '' ... 1/4 (um
quarto) ... " diga-se "' ... l/6 (um sexto) ... "
III - dê-se ao item II a seguinte redaçào:

!. -

•·Ji- Tenente-Coronel PM:
a) qmindo, nos Quadros, houver de 3 (três) a 5
(cinco) oficiais, I (wn) de dois em dois anos;
b) quando, nos Quadros, houver 6 (seis) ou
mais oficiais, 1/8 (wn oitavo) dos respectivos quadros por ano."
!~-suprima-se ,~o enunciado do§ 59 a expressão:

•.. anualmente, •••
-N97Ao Substitutivo da CCJ, apresentado ao Projeto de
Lei do Senado n<:> 246, de 1985-DF.
No texto proposto aos itens II e IV do art. 92 da Lei n<:>
7.289. de 1984, pelo art. 19 do Substitutivo, façam-se as
seguintes alterações:
Item II:
Onde se diZ:" ... desde que conte no mínimo... ", diga-se
" .•• desde que conte mais de •.. ".
Item IV:
1- Suprima·se o termo" ... Intermediário••• "
. II - ?cnde se diz " ... desde ~ue co~~e no mínimo••• ",
diga-se •.• desde que conte mrus de....

-· O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Sobre a Mesa, parecer da Comissão de Redação que serâ lido por
Sr. !<:>-Secretário.
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E lido o seguinte.

b) quando, nos _Quadros, houver 6 (seis) ou mais
ótidab, 1/8 (um oitavo) dos respectivos Quadros
por ano;c) quando, nos Quadros, houver 24 (vinte e quatro) ou mais Oficiais, l/8 (um oitavo) dos respectivos Quadros, por ano.

PARECER
N• 345, de 1986
Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 246,
de 1985- DF.

Relator: Senador José lgnácio Ferreira.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n~' 246, de 1985- DF,- que altera a Lei n9
7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da PoHcia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências,
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de 1986.Lenoir Vargas, Presidente- José Ignácio Ferreira, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 345, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 246,
de 1985- DF, que altera a Lei nl' 7.289, de 18 de de-

zembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Fedral, e dá outras providências.

O Senado Fed~ral deçreta:
Art. I~' Passam a vigorar com nova- redação os se·
guintes dispositivos da Lei nl' 7.289, de 18 de dezembro
de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais·
Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providência-c:;: artigo 6v; artigo 37; item I do§ l~> do
artigo SI~ item [do§ f"' do artigo 53; artigo 6{; artigo 91;
itens II e IV do artigo 92 e artigo 126.
''Art. 61' São equivalentes as expressões "na
ativa", Hda ativa", "em serviç-o ativo", "em serviço
na ativa", "em serviço", "em atividade" e "etn atividade policial-militar" conferidas ao policiaismilitares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou exercício de
função policíal-militar ou consideradas de natureza
policial-militar, nas Organizações PoliciaisMilitares da Polícia Militar do Distrito Federal,
bem como em outros órgãos do Governo do Distrito Federal ou ~a União, quando previstos em lei ou
regulamento.
Art. 37. O Oficial é preparado, ao longO -dacarreira, para o exercício do Comando, 9a Chefia e
da Direção das Organizações Policiais-MilitareS.
§ I I' Para o provimento do cargo de Comandante de Organização Policial-Militar Independente, cujo comando seja privativo de Ofictªl do Posto
de Capitão PM, somente poderã ser designado Oficial possuidor de Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.
§ 2'i' É o Governo do Distrito Federal obrigado, no prazo de 5 (cinco) anps, aproceder à_ criaçãO
da Academia de Policia Militar, onde funCionarão,
regularmente, os cursos de Formação de Oficiais, de
Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior de Polícia.
Art. 51.. ·······~··-·······-~-~··-·~~-"--~·ç·
l' .....~--·--·~----.~·· ...._._-~--!-em 15 (quinze) dias corridos, a contar <ro recebimento da comunicação ofici3.1, quanto a ato que
decorra de inclusão em quota compulsória ou de
composição de Quadro de Acesso;
Art. 53. ···········-·-·····-·· ..• .,..~~······
§i' .......... - ... --···- .. ·-·-----· .. ~
I - Vencimentos, ·constituídos de soldo e gratificações;
Art, 61 A fim de manter a renovação, _o
equilíbrio e regularidade de acesso nos diferentes
Quadros, haverá obrigatoriamente um númérifftxado de vagas à promoção, nas proporções abaixei rridicadas:
1- Coronel PM
a) quando, rlos Quadros, houver até 1 (sete) Oficiais, t (uma) por anos;
b) quando, nos Quadros, houver 8 (oito) ati mais
Oficiais, 1/6 (um sexto) dos respectivos Quadros
por ano.
II -Tenente Coronel PM
a) quando, nos Quadros, houver de 3 (três) a 5
(cinco) Ofidu~s. 1 (um) de dois em dois anos;

*

III- Oficiais dos Quadros de que trata a letra c,
do item I do artigo 92:
a) quando, nos Quadros, houver até 7 (sete)
Oficiais, I (uma) por ano;
b) quando, nos Quadros, houver 8 (oito) ou
mais Oficiais, l/5 (um quinto) dos respectivos Quadros, por ano.
§ 1~> Para determinação do número de Policiais
Militares de um Quadro, devem ser considerados os
etn efetivo serviço, os agregados exced_ei)Jes.
§ 29 O número de vagas para promoção obrigatória em cada ano (ano ou anos-base), para determinado posto ou graduação, será fixado até o dia 15
(quinze) de janeiro do ano seguinte ao ano-base
considerado (ano anterior), por ato do
Comandante-Geral.
§ 39 As frações que resultarem da aplicação das
proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas cumulativamente, aos cálculos correspondentes aos anos seguintes até completar-se pelo menos 1
(um) inteiro, que, então. será computado para obtenção de uma vaga para promoção obrigatória.
§ 4"' As vagas serão consideradas abertas de
acordo com o estabelecido em leis e regulam_e_!Ltos.
5"' Para assegurar o nú.J.nero fiXado de vagas à
promoção obrigatória na forma estabelecida no caput deste artigo, quando este número não tenha sido
alcançado com as vagas ocorridas durante o ano
considerado ano-base, dev"erá sei aplicada uma quota, integrada de tantos policiais militares quantos
forem necessários, que compulsoriamente serão
transferidos para a [natividade, de maneira a possibilitar as promoções determinadas.
§ 6~> A indicação de policiais militares dos Postos constantes neste artigo, para integrarem a quota
compulsória, referida no parágrafo anterior, obedecerá às seguintes prescrições básicas:
I - inicialmente, serão apreciados os requerimentos apresentados pelos Oficiais da Ativa que,
contando mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço,
requeiram sua inclusão na quota compulsória,
dando-se por prioridade em cada posto aos mais
idosos;
I I - se o número de Oficiais voluntários na forma do item I, não atingir o total de vagas da quota
fixada em cada posto, esse total será completado, ex
officio, pelos Oficiais que:
a) contarem, no mínimo 30 (trinta) anos de servÍÇo;
b) possuírem interstício para prOmoção, quando for o caso;
c) estiverem compreendidos nos limites quãntitativos de antigüidade que definem a faixa dos que
concorrem à constituição dos Quadros de Acesso
por antigUidade ou mereCürieiltO;
d) ainda que não COncOrrendo â constituição
dos Quadros de Acesso por ·an:aguidade ou mereciM
me-nta, estiverem compreendidos nos limites quantitativos de antigüidade estabelecidos para a organiM
zaçà_o dos referidos Quadros;
F
e) satisfizerem as condições das letras a, b, c, e
d, na segUinte o"rdem de prioridade:
19 os que não concorrem à Constituição dos
Quadros de Acesso por antigUidade ou merecimenM
to, mesmo estando compreendidos nos limites
quantitativos de antigUidade estabelecidos para a
organização dos referidos Quadros, por não possuírem os requisitos exigidos na legislação específica
ou peculiar para promoção, ressalvada a incapacidade tisica até 6 (seis) meses contínuos ou 12 (doze)
meses descontínuos;
29 os de menor merecimento, a -ser apreciado
pelo órgão competente da Polícia Militar, em igual·
dade de merecimento, os de mais idade e, em caso
de mesma idade, os mais modernos;
J9 os que integrando os Quadros de Acesso por
merecimento, tenham sido preteridos por mais modernos;

*
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41> forem os de mais idade c, no caso de mesma
idade, os mais modernos.
§ 7>i> As vagas decorrentes da aplicação di reta da
quota compulsória e as resultantes das promoções
efetivadas nos diversos postos em face daque!a aplicação inicial, não serão preenchidas por Oficiais excedçntcs ou agregados que reverterem em virtude de
haverem cessado as causas da agregação,
§ 8"' As quotas compulsórias só serão aplicadas
quando houver, no posto imediatamente abaixo,
Oficiais que satisfaçam as condições de acesso.
§ 99 O Governador do_ Distrito Federal regula-_
mentará a quota compulsória, em 60 (sessenta) dias
após a publicação desta Lei, estabelecendo os critérios e demais normas necessárias ao cumprimento
deste artigo.
Art. 91. A transferência a pedido, para a reserM
v a, será conced-ida ao policial militar que a requerer,
dcst:;ie que conte no minimo 30 (trinta) anos de serviço.
§ l~' O Oficial da ativapodepleitear transferência para ci--n.-serva remunerada mediante inclusão
voluntária na quota compulsôria.
§ 29_ E: facultado ao Coronel PM exonerado ou
demitido do cargo de Comandante-Gera_! da Polícia
Milítar, requerer transferência para a reserva remunerada, quando não contar 30 (trinta) anos de serviço.
§ 3~> No caso do policial militar haver realizado
qualquer curso ou estágio de duração superior a 6
(seis) meses, por conta do Distrito Federal, no estrangeirõ, sem haver decorrido 3 (três) anos de seu
término, a transferência para a reserva remunerada
só será concedida mediante indenização de todas as
despesas correspondentes à realização do referido
estágio .ou curso, inclusive as diferenças de venciM
mcntos, cabendo aos órgãos competentes da Polící:1
Militar o cálculo da indenização.
§ _4'? Não será concedida a transferência para a
reserva· remunerada, a pedido, ao policial militar
que estiver:
I - respondendo a inquérito ou processo em
qualquer jurisdição; e
11- cumprindo pena de qualquer natureza.
Art. 92.
1I I -atingir o Coronel PM, 6 (seis) anos de permanência no posto, desde que c-onte mais de 30
(trinta) unos de serviço;

1V- atingir o O fiem!, 6 (seis) anos de permanência no posto, quando este for o último da hierarquia
de seu Quadro, desde que conte mais de 30 (trinta)
anos de serviço;
_
~
Art. 126. Uma vez computado o tempo dcefetiv-o serviço e seus acréscimos, previstos nos artigos
121 e !22 desta Lei, e no momento da passagem do
policial militar à situação dei natividade, pelos itens
I, II, IV, V, XI e XII do artigo 92 e nos itens II e III
do artigo 9-J. desta Lei, a fração de tempo igual ou
superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada como I (um) anos para os efeitos legais."

Art. 2~> A Lei n'i' 7.289, de 18 de dezembro de 1984,
passa a vigorar com a inclusão dos seguintes dispositivos:
"Art.. 50.
1II- a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria dela,
qu:iildo, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;
III - a remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, quando não
contand-o 30 (trinta) anos de serviÇo, for transferido
para a reserva remunerada, ex officio, por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no
pm>to ou graduação ou ter sido abrangido pela quota compulsória;
!V-

sr a transferêneia a pedido para a inatividade.
§ JO
............................... _.. ,
[-o Ofícial que contar mais de 30 (trinta) anos
--- de serviço, apôs o ingresso na inatividade, terá seus

proventos calculados sobre o soldo correspondente
ao posto imedi<Jto, se na Corporação existir poSto
superior ao seu, mesmo que de outro Quadro; se
ocupante do último posto da hierarquia Policial Mi~
li ta r, terá os seus proventos calculados sobre o soldo
de seu próprio po::.to, acrescido de percentual fixado
em legislação específica ou peculiar;
II- os Subtenentes, quando transferidos para a
i natividade, terão seus proventos calculados sobre o
soldo correspondente ao de segundo Tenente, desde
que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço;
III- os demais Praças que contem mais de 30
(trinta) anos de serviço, ao serem transferidos para a
i natividade, terão seus proventos calculados sobre o
soldo correspondente à graduação imediatamente
superior.
Art. 60. . ............. ·~· ......... -.... -....-•..
§i'

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

§ 2'
............·-··-·--·--~--........ ..
§ 31' As promoções serão efetuadas pelos critérios de antigUidade e merecimento, ou ainda, por
bravura e post mortem.
§ 41' Em casos extraordinários, poderá haver
promoção em ressarcimento de preterição, independente de vagas.
§ 51' A promoção de policial militar feita em
ressarcimento de preterição _será efctuada segundo
os critérios de antigUidade e merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hier"ârquica, como se houvesse sido promovido, na época
devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção.
Art. 89. O policial militar da ativa, enquadrado em um dos itens I, II e V do artigo 87 desta Lei,
ou demissionário a pedído, será mOvimentado da
Organização -Policial Militar em que serve, passando à disposição do órgão encarregado de pessoal até
ser desligado da Polícia Militar.
Art. 90. A passagem do policial militar para a
inatividade, mediante transferênCia --para a reserva
remunerada, efetuar-se-á:
I - a pedido, ou
II-ex officio.
Art. 92.
. ................ ···-·· .. ··
1- ................................... ..
I I - ................................... ..
III- contar o policial militar 35 (tririta e-cinco)
anos de serviço;

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~" 92, de 198 I (n? 3.820/80, na casa de origCi'n), que- acres-centa parágrafo ao art. 659 da Lei n?
5.869, de I l de janeiro de 1973- Código de Processo Ci"vil, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n' 381, de 1983,
da Comissão:
-de Constituição e Justiça.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão Ordinária anterior, tendo a votação sido adiada por falta de
quorum.
Votação do projeto em turno único.
O.s Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo, feita a devida comunicação
à Cãriúiia dos Deputados.
E o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO OE LEI DA CÂMARA
N• 92, de 1981

(NI' 3.820/80, ~ Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 659 da Lei nl' 5.869,
de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !I' Oart.659dalein~'5.869,dell de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil - passa a vigorar
acrescido do seguinte§ 4~'
"Art. 659.

§ 49 Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o credor poderá requerer a transformação desta execução em requerimento de falência ou insolvência, conforrõe o caso, com a citação do devedor
para responder aos seus termos, aplicando-se ao
processo a legislação específica, com a remessa dos
autos ao juiz competente."
Art. 2~' A presente Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
~~rt. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR.. PRESID~NTE (José Fragelli) -Item '3:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nl' 74, de 1982 (n"' 4.196/80, na casa d-e origem), que modifica a redação do art. 20 da Lei n9
___ 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n9 870, de 1984,
da Comissão:
- de Constituição e Justiça.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Art. 39 As disposições desta Lei não modificam, em
nenhuma hipótese, as situações constituídas anteriormente à data de sua vigência.

N• 74, de 1982
(N 9 4.196/80, na Casa de origem)

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redaçào 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 vai à sanção.

Art. 2~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:

XI- for o ()ficial abrangido pela quota compulsória; e
XII- for a Praça abrangida pela quota compulsória, na forma regulada em Decreto pelo Governador do Distrito Federal.
.................................. .
§ !9
A discussão da matéria foi encerrada na sessão Ordi§ 29
§ 39
: : : ::: ::::::::: ::_~:-:-: :~.:::: :·::~:: ~::: ----~ ~:~~~têríor, tendo a votação sido adiada por falta de
§ 49
Votação do projeto em turno único.
§ 51' O órgão encarregado de pessoal da Polícia
Os Srs. S~_nadores que o aprovam, queiram permaneMilitar deverá encaminhar para a Junta Médica da
cer sentados. (Pausa.)
Corporação, para os exames médicos necessários,
Rejeitado.
os policiais militares que serão enquadrados nos
O projeto será arquivado, feiiit a devida comunicação
itens I, fi, III e IV deste artigo, 120 (cento e vinte)
à Câmara dos Deputados.
dias antes da data em que os mesmos serão transfeÉ o seguinte o projeto rejeitado:
ridos ex officio para a reserva remunerada."

Art. 4~'
cação.
Art. 51'
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Modifica: a redação do art. 20 da Lei n9 5.869, de
11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.

O C'ongresso Nacional decreta:
Art. 19 O ca_IKit do art. 20 da Lei n9 5.869, de Jl.de
janei~o de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
'~Art. 20. A sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os
hOnOrários advocatícios. Os honorários serão devidos, também, em açào de mandado de segurança e
nos casos em que o advogado funcionar em cau~
própria.

I 123

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

c:.tçüo.

Art. 31'

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PREStDENTE (José Fragelli) -

Item 4:

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n9
67, de 1986, de autoria do Senador Helvidio Nunes,
solicitando tramitação conjunta para os Projetas de
Lei do Senado n~s 175, de 1984, e6, de 1986,-dcautoria, respectivamente, dos Senadores Carlos Chiarelli e Nelson Carneiro, e o Projeto de Lei da Câmara n9 131, de 1984 (no:> 459/79, na casa de origem),
que alteram dispositivo da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
1

Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR.

PRESID~TE

(José Fragelli) -

Item 5:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
76, de 1986, de autoria do Senador Alberto Silva,
solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas
de Lei da Câmara nl's 204, de 1983 (n~' 4.969/81, na
casa de origem), 233, de 1983, (n9 318/75, na casa de
origem), 252, de 1984 (n~ 3.031/84, na casa de origem) e 132, de 1985 (n9 3.157/80, na casa de origem), e o Projeto de Lei do Senado n9 81, de 1983,
de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aquisição de casa própria.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane:er sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência farâ cumprir a deliberação do Plenário.
9 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 6:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~' 289, de 1979, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que dispõe sobre o Instituto de
retrocessão e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 1.020 e 1.021, das Comissões:.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. com emendas que apresenta de
n<:is I a 4-CCJ, e voto em separado do Senador Nelson Carneiro;
-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão de Constituição e Justiça.
A discus!:>ào da matéria foi encerrada na sessão Ordinária anterior, tendo a votação sido adiada por falta de
quorum.
Em votação o Projeto, ressalvada as emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 289, de 1979
Dispõe sobre o instituto de retrocessllo, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !I' O bem desapropriado pela União, Estados,
Distrito Federal, Territórios ou Municípios reverterá ao
expropriado:.
-1- no caso d_e não lhe ser dado o destino para o qual
foi desapropriado.
II - no caso de desvio da finalidade da desapropriação, mesmo cumprida a destinação, por uso, cessão
ou alienação dos princípios institucionais e jurídicos que

a amparam.
Art. 29 A reivindicação far-se-á pelo expropriado,
em ação competente Que decidirá inclusive sobre as
possíveis argUiç-ões de perdas e danos.
Art. Jl' Julgada procedente a ação, depositará o autor, no me!:>mO juízo, o valor recebido pela desapropriação do bem objeto da retrocessão.
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-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Legislação Social.

Art. 4<? O Poder Ex.ecutívo regulamentarâ esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias contadas de sua publicacào.
Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6<:> Revogam-se as disposições em contrário.

A- discussão da matéria foí encerrada na sessão ordinária anterior, tendo a votação sido adiadã. por falta de
quorum.

O SR. PRESID~TE {José fragelli)- Passa-se à votação das emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !<:>Secretário.

Em votacão o substitutivo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

Ê lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 87, de 1986

E o seguinte

SUBSfiTUTIVO
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 64. DE 1980

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno. requeiro destaque, para votação em separado, da
Emenda nY 3 ao Projeto de Lei do Senado nY 289, de
1979.
&tia das Sessões, 7 de maio de 1986.- Hélio Gul::iros.

Altera a redação do§ 39 do art. ~da Lei n"' 5,889,
de 8 de junho de 1973, que dispõe sobre a entrega da
moradia pelo trabalhador em decorrência do desfazimento do contrato de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à votação das emendaS n9s l, 2 e 4, da Comissão de Constituição e JustiÇa.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'>' O§ 31' do art. 9'1 da Lei no;> 5.88_9, de 8 de junho de 1973, pa~~a a vigorar com a seguinte redação:
§ 39 Rescindido ou findo o contrato de trabalho, o
empregado serã obrigado a desocupar a casa em quereside:
a) dentro de 30 dias, contados da data do términO ou
da rescisão por justa causa ou por culpa recíproca;
b) dentro de 60 dias, contados da data do aviso pré-vio, ainda que pago ou indenizado, no caso de rescisão
sem justa causa.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Art. JY Revogam-se as disposições em contrário.

São as seguintes as _emendas aprovadas
Emenda nY 1-CCJ
Dê-se aos incisos] e II do art. ('1 do projeto. a seguinte
rcdaçüo:

.. 1 - não se cumprindo, no prazo de 5 (cinco)
anos, prorrogável por decisão judicial. a destinação
prevista no ato desapropria tório;
____ _
I I - no caso de desvio de finalidade, hipótese em
que o expropriado, além da retrocessão prevista
neste artigo, terá direito a indenização por perdas e
danoS."

O SR. PRESID~'fE (José FrageUí)- Passa-se à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. {Pausa.)
Rt:jéitado.
A matéria vai ao arquivo.

Emenda nY 2-CCJ

f: o seguinte o projeto rejeitado

El!m~nemwse do art. 2'1 do projeto as palavras "as
pOSS!Ve!S".

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 64, de 1980

Entenda n9 4-CCJ
Acrescente-se o seguinte art. 4;>, renumerando-se os
subseqUentes:

Altera a redaçào do § 39 do art. 99 da Lei n'1 5.889,
de 8 de junho de 1973~ que dispõe sobre a entrega da
moradia pelo trabalhador em decorrência do desfazimento do contrato de trabalho.

"Art. 49 Esta lei não se aplica à desapropriação
por interesse social."
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Em votação a
Emenda nY 3. destacada.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria irá à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido para o segundo turno regimentaL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O§ 3Q do art. 9o;o da Lei n~' 5.889, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 3~' R~~i~dido ou..findo o contfiú.o de tni.bã~
lho, o empregado será obrigado a desocupar a casa
em que reside, dentro de 60 (sessenta) dias, contados
da data de quitação, pelo empregador, de iüdqs os
direitos resultantes das rc:l-ªções de trabalho".

E a seguinte a· eme-nda rejeitada
Emenda nY 3-CCJ_

Art. 2'1 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. -39 Rey_çgam-se as_ disposiç~es em contrário.

Ao art. 39 do projeto acrescentem-se as expressões "acrescido de correção monetâria~·,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 7:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nY 64, de 1980, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que altera a redaçào do§ 39 do
art. 9~' da Lei n'i' 5.889, de 8 de junho de 1973, que
dispõe sob_re_a _entrega da moradia-Pelo trabafhador
em decorrência do desfazlmento .do contrato de trabalho, tendo
PARECERES, sob nos 481 a 484, de 1985, das
Comissões:
- -o,,_ =- ~ _____
~
-de Constituição e Justiça, }Y pronunciamento:
pefa constitucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do
substitutivo da_ Comis~ão de. Legislação Social;
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
substitut_ivo que oferece; e

o substitutivo rejeitado

O SR. PRESIDENTE (José Frogelli) -

Item 8:

Votação, em primeíi'O llirliõ, do Projeto de Lei
do Senado n9 238. de 1981, deautoriado Senador
-Humberto Lucena, que introdUz. -ãlterartão na Consoli_daçào das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob nYs 593 e 594, de 1984, das
Comissões:
,..... de Constiiui~ào e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, e, quanto ao ·mérito. favorável
C'OI11 emetrdas que apresenta, de n9s I e 2-CCJ; e
-de Legislação Social, favorável ao projeto e às
emendas da Comissão de Constituiç~o e Justiça.

-

i'Ç disCUsSão -da nlaté-rlã- foi encerrada na sessão ordih'áría anterror", tendo a votação sido adiada por falta de
quorum.

Maio de 1986

Votação do projeto. ressalvadas as emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o projeto, prejudicadas flcam as emendas. O
projeto irá ao arquivo.

i::

o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 238, de 1981
Introduz alteração na Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jo;o A Seção V, do Capítulo II, do T1tulo II, da
Consolidação -das Leis do Trabalho, que abrange o art.
74 e a matéria concernente ao Quadro de Horário. passa
a vigorar com a seguinte redação:

SECÃO V
Do Controle do Horário
- Art. 74. Quadro em que conste o horário de trabalho, elaborado em conformidade com modelo adotado
pelo Ministério do Trabalho, será obrigatoriamente afixado em lugar visível de cada estabelecimento.
§ 19 O quadro discriminará o horário de cada setor
de trabalho, quando não unjforme,--individuali-zando,
ainda. as situações especiais.
§ 2"' O horário de trabalho será anotado também no
livro ou fichas de registro de empregados, com a indi_cação de acordos ou convenções coletivas que o tenham
estipulado, se for o caso.
§ 3o;o As empresas com maís de 100 (cem) emprega~
dos e com serviços exigindo mobilidade de horário, estando devidamente autorizadas pelo órgão competente
do Ministério do Trabalho, poderão substituir o quadro
de horário por fichas individuais de seus empregados. As
fichas individuais de empregados terão modelo aprovado pelo Ministério do Trabalho, serão numeradas e
preenchidas cronologicamente e deverão permanecer no
locau da prestação do serviço.
§ 4Q Quando o trabalho for executado fora do estabelecimento. o horârio constará explicitamente de ficha
oú 'papeleta que ficarã em poder do empregado, tambêm
em conformidade com modelo aprovado pelo Ministério
do Trabalho.
§ 59 Para os estabelecimentos com. mais de lO (dez)
empregados serâ obrigatória a anotação da hora de en~
trada e saída. em registro apropriado, devendo ser assinalados os intervalos de repouso.
§ 6~' A existência preVista no parágrafo anter~or não
impedirá a adoção de sistema menos rígido de regtstro d.e
comparecimento ou a díspensa de ponto diário."
Art. 2;> Esta lei entrará em vigor na data de su~
publicação.
Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 9:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 250, de 1983, de autoria do Se!Jador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, para o fim de garantir imunidade aos dirigentes sindicais, tendo
PARECERES, sob n9s 418 e 419, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e '
-de Legislação Social, favorável.

A discussão da matêria foi encerrada na sessão anterior, tendo a votação sido adiada por falta de quorum.
Votaçii.o do projeto em primeiro turno.
Os Srs. Senadore..<; que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
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E o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• iso. de 1983
Altera di.Spositho da Consolidação das Leis do
Trabalho, para o fim de garantir imunidade aos diri-

gentes sindicais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J<:> O art. 5_43, caput;da Consolidação das Leis
do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 543. O empregado eleito para cargo de
administração profissional, inclusive junto a órgão
de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do
exercício de suas funções nem transferido para lugar
ou mister que lhe difi_culte ou torne impossível o

ex.crcício cargo, não podendo, ainda, ser preso, salvo flagrante de crime in3.fiançãvel ou ordem escrita
da autoridade judicíalcompctcnte."
Art. 2<.> Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3<.> Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José fragelli) -

Item 10:

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n4' 49, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de conta-corrente em nome" das
pessoas que percebem salárío ou provento através
de estabelecimento bancário oficial, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 806 e 807, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade;-e
-de Finanças, favorável.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a votaçào sido adiada por falta de quorum.
Votação do projeto em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto_ será arquivado:

Ê o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 49, de I9S4
Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de
conta corrente em nome das pessoas que percebem
sálario ou provento através de estabelecimento bancário oficial, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 Ao estabelecimento oficial de crédito incumbido de efetuar pagamentos de salário ou provento de
aposentadoria impõe-se a obrigatoriedade de manter
conta~corrente, em nome de cada beneficiáriO,- mesmo
que nelas não se façam outras movimentações que não
os créditos das importâncias devidas mês a mês. _
Parágrafo único. Aos que percebem salário ou provento através de banco oficial, na forma referida nesta lei, ê
assegurado ainda o direitO- de obterem talonários de cheques gratuitos, junto ã iris{ítUição, para a movimentação
de seus créditos.
Art. 21' Ao estabelecimento bancário que descumprir as determinações desta lei aplicam-se penalidades
previstas no art. 44 da Lei nl' 4.595, de 31 de dezembro de
1964.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Voltamos à
lista de oradores. '
Concedo a palavra ao nobre Senador César Cais.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. (Pausa)
S. Ex• não estã Presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
(Pausa.)
·

S. Ex~ não está presente.
CQncedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronuncia o seguinte discurso) Sr. Presidente, srs. Senadores:
Faz alguns dias, aqui desta tribuna, reclamei contra a
demom do Governo em anunciar a política agrícola,
porque, na verdade, os agricultores precisam conhecer os
termos dessa política, quanto a financiamentos bancários, custo de dinheiro, prazos, faixas de financiamentos etc.
_ Vejo agora que o Governo, pelo menos em um de seus
sctorcs, fixou ontem os juros agrícolas e que serão dífercnciat!o~ da Regiào Centro-Sul para a Região Nordeste
do PWs. anunciando-se, ainda, dependendo --ou--aprovação do Presidente da República, que o Centro Sul pagará juros de 10%, e o Nordeste pagará 3, 6 ou 8%, taiS
sejam os produtores pequenos, médios ou grandes.
-Acontece, Sr. Presidente, e isto nos preocupa no
Centro-Sul, que o pequeno agricultor é um homem fraco. tanto faz no Centro~Sul como no Nordeste. O pequeno agricultor do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina
ou do Paraná é um homem que ou não tem terra ou tem
muito pouca terra; nlio tem tratar, não tem implementas
agrícola~. trabalha a lavoura com sua própria família,
tem dificuldade de manutenção da sua própria famtlia. O
pequeno agricultor é um homem pobre, sofrido no Sul
ou no Nordeste do País. Então se dirá: mas todo mundo
conhece o Nordeste, através do noticiário de televisão e
de jornal, especialmente nas calamidades, nas grandes
secas. Mas, recentemente, nós vimos. por exemplo, em
Santa Catarina, o Estado do nosso ifustre companheiro,
Senador Lenoir Vargas, as enchentes levando as modestas casas de madeira dos agricultores ribeirinhos.
--Levando-se, Sr. Presidente, não uma vez no ano, mas
uma, duas, três vezes, como ocorreu na reincidência de
cheias naquele Estado. E também no Rio Grande do Sul,
espcciãlmente ria fronteira com a Argentina e Alto Uruguai, em que o Estado foi vitimado por mais de umacheia. E, recentemente, por uma intensa seca. Pois esses
pequenos agricultores se_ assemelham na sua dificuldade
em trabalhar a terra, na sua dificuldade de manter as
famílias ao produtor nordestino. Trunbém ele, nós pensamos, Sr. Presidente, deveria ser privilegiado com uma
taxa favorecida de juros, até que possa sair da sua categoria para médio e, então, sim, teria condições de arcar
com custos maiores para a produção da sua safra, das
suas lavouras.
Esta, a nossa preocupação, Sr. Presidente. Já não vamos, além disso, dizendo que as taxas favorecidas importam para o médio e grande produtor do Nordeste, às vezes, em desvio desses recursos, como já ocorrem em anos
anteriores. Nem vamos a esse ponto, vamos apenas àquilo que entendemos de justiça, que o pequeno agricultor
do Centro-Sul do País merece o mesmo tratamento do
pequeno agricultor do Norte e Nordeste.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. OCTÁVIO CARDOSO --Com muito prazer.
O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Octávio
Cardoso, V. Ex~ coloca muito bem a questão, e eu aduziria a minha estranheza de cobrar-se 10% de um dinheiro
que tem o custo zero. Porque, na realídade, V. Ex• sabe
que o dinheiro do crédito rural é o dinheiro da captação
das contas correntes que nada custam aos bancos, essa
parcela do chamado compulsório que é destinado ao crédito rural. Logo, se antes, quando nós tinham os inflação
e não tinham os os preços congelados, o custo do dinheiro era 3% mais a correção monetária para os grandes, a
única diferença era a questão do percentual de recursos
próprios e recursos d_e financiamento. Mas a taxa de juros era 3%, lembra V. Ex• Estamos com os preços congelados e, hoje, o depósito à vista, que é o gerador do recurso para o financirunento do crédito rural, está a custo
zero, porque não há mais interesse em colocar o dínheiro
na poupança ou de aplicar no over night, tal a irrelevâncía do que se recebe. Dai o crescimento dos depósitos à
vista. ConseqUentemente, é de se estranhar esse tratamento diferenciado para o pequeno do norte e do sul,
porque ele é pequeno, é pobre, é brasileiro em qualquer
[atitude do Territórío Nacional. Dificutdades há lá e cá.
V. Ex• dá notícias das cheias, como estamos tendo notícias de cheias no Nordeste. Secas no Sul, temos tido se~
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cas também no Nordeste. Mas, na verdade, o que é de
mais e~tranhar- c pedi permissão a V. Ex~ para aduzir
aspecto- é que, antes do congelamento, o juro era
3% mais a correçào monetária. Por que agora lO? V. Ex~
desculpe-me por ter me alongado.

cs~e

O SR. OCf Á VIO CARD9SO - Agradeço a intervençUo de V. Ex~ que, além de esforçado Parlamentar 1
que todos admiramos, é um produtor rural, portanto,
fala com autoridade sobre esse problema.
Faz poucos dias falava aqui desta mesma tribuna, Sr.
Presidente; estranhando o custo dos serviços bancários,
justamente agora Que o dinheiro é captado a custo zero.
Porque eu dizia que, na época da inflação galopante, as
pessoas não querium fic:1r com o dinhdro em casa, ninguém tinha dinheiro no bolso, a correria era enorme
para que o dinheiro ficasse aplicado numa sexta, num sábado e num domingo, para ser movimentado na
segunda-feira, tal era o poder corrosivo da inflação. Hoje, com o Programa de Estabilização Económica e a influçào zero, já não há essa aflição na aplicação do dinheiro. Os Bancos estão captando muito mais em contacorrente de livre movimentação, em conta sem rcmuner<lçào, do que cuptavam anteriormente, Então, efetivamentc não se justifica que hoje o dinheiro tenha esse_custo para uma atividade prioritária, como é a agricultura e
cheia de riscos como todos nós sabemos, porque o homem, apesar de toda a tecnologia, desenvolvida apesar
de todo o preparo que vem dando à mão-de-obra agrícola c à pecuária, apesar disso o homem ainda não conseguiu controlar os elementos da natureza, embora desenvolva os proce.~sos de irrigação para aumentar a sua produtividade e garantir a sua produção.
Então, Sr. Presidente, faço este registro cheio de preocupações. Preocupações com o pequeno produtor do
Centro-Sul, que é um homem fraco, um homem sofrido,
um homem que não há por que ser diferenciado do pequeno produtor do Norte e do Nordeste do País.
Faço aipcl::t, Sr, presidente,, outro registra_: qUando a
Nova República se anunciava e ainda não havia tomado
posse. diziam que todas as casas de Ministros seriam
vendidas, leiloadas ou, pelo menos, não seriam ocupadas. Ela~ acabaram sendo ocupadas, e não censuro a
ocupação. Acho que não seria uma boa política o Governo vender as suaS casas e cada Governo que mudasse tivesse que acomOd-ar os seus funcionárioS em casas alugada~ ou ver-se na contingência de não ter habitações
numa C::1pital que, às vezes, não tem o ritmo de desenvolvimento na construção civil como seda desejável. Então, não censuro que as casas sejam ocupadas. Censuro a
hipocrisia da política que se anunciou; dizendo que essas
casas seriam vendidas, leiloadas c acabo~ram não sendo.
Os automóveiS oficiais acabaram sendo arrolados
para serem vendidos em leilão. O último rol que estava
preparado para um leilão era, se não me engano, de
1.800 veículos c que acabaram sendo distribuídos aos fiscais do Presidente José Sarney à SUNAB e a outros órgãos.
E, agora, vejo que a Gnmja Ãguas Claras do Governador do Distrito Federal consome, no seu conjunto, a
.. irrisória" quantia de 8 I mil cruzados por mês de alimentação, isto em marçO. Só a casa do Governador nessu Granja, provida de 27 empregados, gasta 38 mil e 400
cruzados. Convenhamos que, para uma República que
se implantou prometendo austeridade e transparência,
existe alguma coisa de anormal. Talvez isto explique algumas deficiências que, hoje, s-e verificam, como a falta
de soro antiofidico- e, aí, uma criança morre ilúffi hospital do Distrito Federal - talvez as verbas de medicamentos estejam sendo usadas na despensa do Sr. Governador do Distrito Federal. S. Ex' disse: "O meu guverno
é austero e transparente". Austero, duvido; transparente, sim, porque não conseguiu esconder suas enormes
despesas.
Muito obrigudo, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.

O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC. Pronuncia o
segumte d1scurso.) :--Sr. Presidente, Srs. Senadores:
~ara f;,1zer um pequeno registro a respeito da implantaçao, em Santa Catarina, do Diário Catarinense, que foi
lançado ~o passado, dia 5 do corrente, em Florianópolis,
em solentdade que contou com a presença de autorida~
des, políticos, figuras expressivas dos meios de com uni-
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cação, jorilalistas, setores da indústria, do comércio e da
sociedade cutarinense.
Trata~se de um empreendimento idealizado e (evado à
frente pelo saudoso jornalista Maurício Sirotski Sobrinho, recentemente falecido. O parque industrial implantad_o__é_d_as mais modernos da América do Sul e a primeira edição de 60.000 exemplares foi prontamente esgotada.
Ostenta, agora, Santa Catarirta mais um diário moderno, dinâmico e atuafizado, honrando sobremodo a jm_:
prensa barriga-verde.
A alta função da imprensa, quando exercitada dentro
das normas éticas que balizam a atividade jornalística,

leva-nos a saudar com entusiasmo e esperança cívicos
acontecimento tão marcante para a- coletividade de San-_
ta C<ttarina.
Desejo enviar daqui do Senado Federal meus cumprimentos à direção e funcionários do" Diário Catarinense,
formulando ao_jornal votos por uma vida longa e integrada à comunidade a que se propõe servir. Confto que
estes bons augúrios se concretizarão. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
paluvra ao nobre Senador Gulvào Modesto.
O SR. GAL VÃO MOOESTO (PMDB- RO. Pconuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Rondônia n_asceu e cresce sob a égide do trabalho, deSde a implantação de uma política que gerou resultados
excepcionais no seu desenvolvimento, alcançando, hoje,
segundo os cálculos atuais, uma população de L500.000
habitantes_._
Procurou-se estimular o fluxo migratório,
convocandcrse brasileiros de todas as regiões do nosso
País a aceitar os desafios do novo Estado, a fim de atender à sua real vocaç_ão de grande produtor de alimentos,
em razão da cxcepcíonal qualidade de suas terras.
O Governo Estadual sempre mobilizou esforços e recursos para atender à grande demanda de serviços, re_correndo para isso aos cofres federais, na tentativa de se
impor como uma Unidade Federativa forte, pujante e integrada no desenvolvimento nacional.

A Agricultura é o fator preponderante na economia
do meu Estado e, por isso mesmo, o fNCRA canalízou
representativa parcela de recursos da União, a fim de impl<mtar e desenvolver nove grandes projetas de colonização e assentamentos em área& de regularização fundiária, favorecendo milhares de agricultores bra:>i_leiros.
Expediu títulos definitivos e assentou colonos em ár~as
consideradas prioritárias para a política de desenvolvimento ocupacional do Estado e dos Municípios que se
mostravam economicamente viáveis; criou projetas de
colonização para que fosse proporcionado o desenyolvimento agrícola e pastoril das terras férteis.
Por seu _turno, deve-se considerar também que em diversas regiões do Estado existem seringais em exploração
desde o fim do século passado, sendo público e notórioque sempre ocorreu o bom entrosamento entre brancos e
indígenas.
.t importante registrar que, cm razão de Rondônia fazer divisa com a República da Bolívia, nativos boliviano:), há quase um século, vém conviver no lado brasileiro
e acabam miscigenando-se com brasileiros e vice-versa.
Eis que, dessa comunhão com oS nativos da região
fronteiriça c com aqueles que para lá acorreram, gerouse uma população mestiça conhecida como caboclosseringueiros.
Sabe-:se que muitos deles, visando a garantia de suavelhice, estão regularmente inscritos no FUNRURAL.
São pessoas fixadas definitivamente à terra, como propugna o Direito Agrário pátrio; desenvolvendo suas atividades, especialmente como seringueiros e agricultor~s.
Mas, conservam os seus hâbitos e culturas próprias, a
exemplo dos índios americanos, "que representam talvez
o máximo que se pode esperar como sucesso de organização indígena num país capitalista'', os quais "procuram desenvolver projetas industriais que, emb<?ra orientados para fins lucrativos, se subordinam à pârtilha interna" (conforme a respeitada Antropóloga Betty Mindlin Lafcr, citada pelo Professor Raymundo Laranjeira,
no seu "Direito Agh1rio", editado em 1984/P/LTR).
Todo esse desenvolvimento naturol - perfeito fruto
das peculiaridades culturais e históficas da região, Sr.
Presidente e Srs. Se nu doreS, está sendo desvirtuado e so-
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l<~pado pela <!Usência de uma política que atente para os
interesse.<; do_ Estado _e de sua população, principalmente
no que concerne à sua evolução sócio-ei:onõrr~:ica e culturaL
A política indigenista proporcionada pelo Estatuto do
fndio manuseado e interpretado livremente por servidores da FUNAI, demonstra ser este um documento hoje
obsoleto, porq uc está sujeito a tutelar equívocos, é incompativel à conciliação de interesses e é gerador de conflitos, como demonstra a realidade. A política indigenista deve ser suficientemente dinâmica para que possa
adaptar-se à realidade a tua! e consiga estar em condições
de responder às diferentes situações impostas pela vida
moderna.
Não podemos aceitar uma Política Indigenista unilateral, irreal e prejudicial, pois, sempre que aplicada, cria
sérios entraves para o Estado, provocando seqüelas irreversíveis.
Sr. Prl!Sidente, Srs. Senadores, em Rondônia conseguíamos manter o equilíbrio, mas a manipulação criminosa de nossos indígenas criou o impasse, conforme relatórios em nosso poder, eis que, elementos ligados à própria FUNAI participaram desse incitamento, trazendo
índios de outras regiões para justificar a existência- de
uma área indígnea. Ensejaram uma grande violéncia
contra os próprios índios não só pelo incitamento, mas
também_ pelo seu indiscriminado deslocamento! Igualmente a violéncia ocorre contra os ocupantes históricos,
ou mesmo, de época recente.
Reconhecemos e respeitamos os direitos dos nossos
silvícolas, mas tambêm exigimos que seja respeitados os
direitos dos milhares de brasileiros que se sacrificaram e
se sacrificam até hoje no desempenho do seu papel fundamental no desevolvimento econômico do nosso Estado. E~c:; brasileiros, que responderam ao chamamento
do Governo Federal, com bravura e esperança, não podem, não devem c não serão punidos por crimes que não
cometeram!
A FUNAI não pode agir arbitrariamente na determi~
nação das reservas indígenas. Impõe-se a participação do
Estado como um to:! o na formulação e execução da Política lndigenista, pois assim serão evitados os conflitos de
interesses e respeitados os princípios de autonomia e da

FederaçUo.

"Já foi dito por Roque Sara ia, de acordo com um consenso hoje existente na moderna etnologia brasileira, que
o destino do índio não pode estar desvinculado da sacie~
dadc nacional, sendo vistos os grupamentos índios como
aparte de um sistema, no qual devem estar integrados".
(ln Raymundo Laranjeira, op. cit. pág, 200).
Não queremos um índio manipulado ao bel-prazer de
funcionários da FUNAI. Queremos um índio lívre e no
pleno gozo do seu direito de escolha, por império do direito-natural. Mas, ao mesmo tempo, sem a burla daquilo que outros seres humanos, como eies, conquistaram,
derramando o seu suare o seu sangue- idêntico a todos
os seres humanos. A criação de imensos aquários, ou de
Jaula.<; florestais para sirvícofas, significa impossibilitar o
contacto de interação de forças produtoras, significa excluir as terras indígenas de sua função social e, de forma
alguma, garante a preservação da identidade cultural
indígena.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em RDndônia estamos
sujeitos à falta de perspectivas dos maus sertanistas- e
eles _existem, çomo disse Orlando Villas-Boas em seu depoimento publicado pela Editora Rio, em l9S3:
"Não pense você que todos eram iguaiS a Nutels
ou Rondon. Os maus sertanistas são maioria. Existem homens que não conhecem a realidade do indio.
Existem homens que acham mais importante a sua
própria aventura que a sorte do índio na sua experiência de contuto com as coisas e os fatos quedesconhecem. Isso acontece demais". (Pág, 38)
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a criação de reservas indígenas através de portarias da FUNAI tem gerado connitos insolúveis cm áreas onde a chama da tensão
social foi há muito tempo aplacada pelo INCRA.
Repugna-nos aceitar essa política agressiVa e predatória que tentam impor aos nossos indígenas, e defendemos o uso de critérios racionalmente estabelecidos na
dassílicação das terras indígenas, não se permitindo casos- como -a de uma área de 1.832. 300ha destinda a scrvír
de moradia para 70 índios (conforme cálculos da FU-
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NA!)- os chamados Uru-eu-wau-wau, violando-se direitos adquiridos de, pelo menos, 1000 famílias de agricultores assentados e titulados pelo Governo através do
INCRA. Só essa área representa 41% da soma de todas
as áreas de parques e re.'\ervas indígena!' de Rondônia.
Por seu turno, as 1000 famílias viram-se despojadas,
da noite para o dia, de um sacrifício colonizador de mais
de dez anos. Que funç1ío social representou essa terra a
elc!:i destinada? Qual a função social de terras lavradas,
faLcndãs formadas, casas, gado e_ incontáveis benfeito·
rias, servirá aos silvícolas? Especialmente aos Uru-euwau-wau; que Sãó da mata virgem e arredios a qualquer
contacto com a civilização e seus dotes?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, seguindo a mesma trilha de arbitra,riedades, o ex-Presidente da FUNAI editou. no dia 1 I de abril passado, a Portaria n9 2.030/E.
abocanhando, no Municipio de Colorado do Oeste, mais
63.900 h a de terras tituladas e beneficiadas por empresas
rurais, como propugna o Estatuto da Terra e a Política
Agrícola por ele ensejada. Nessa área, para exemplificar,
três estabelecimentos agrícolas tiveram açambarcadas as
suas áreas tituladas há uma década. Veja~se:
Du fvypytã Agropecuária:
5.000 hectares de capim colonião formado
5.000 cabeças de gado de corte
2.500 hectares em formação
300 homens trabalhando
I Serraría com 20 cusas
emprega mais ou menos tOO pessoas
sedt=, casa de funcionários, curral, armazém, escritório, água encanada e luz elétrica
100 km de cerca
50 km de estradas
Pista de pouso
Do Sr. Aristides Melo:
Toda formada em co!oniào
2 casas-sede e 8 casas de funcionários
1 curral 40x40 - 30x30 (leite)
100 km de cerca (5 fios lisos)
120 km de estradas
40 touros P.O. registrados
25 controlados
1 pomar com SOO árvores frutíferas produzindo
U.:QQ vac;.tS paridas
1.200 novtlhas
800 g<J.rrotes
300 bezerras desmamadas
300 bezerros desmamados
20 vaca!) leftekas
5 famílias trabalhando
lO peõe.-.
Pisca de pouso medindo 900x60m
20 t!guas
60 muares - I jumento
2 cavalos registrados
6 represas com mais de 4 metros de altura
Mora há mais de lO anos
Àgua encanadu e luz elétrica
José Carlos Tavares:
Parlaria da FUNAI abrangeu a parte formada e a
sede
3.300 hectares formados em colonião + 1.500 hecates
em formuçüo
90 km de cerca
4 casas de funcionários
luz elétrica e água encanada
- l <.·asa-sede em madeira-de-lei
Cocheira de madeira-de-lei para ordenha e trato de
animais
Ofícii'iã e garagem para maquinários
Casa de for~.t'a com conjunto gerador
Curral cm construção, medindo 50x50 m
Pista de pouso com 1.200 metros
6 represas grandes
60 km de cstradus
SOO vacas de cria
300 novilhos
320 bois de engorda
35 vacas leiteiras
30 muares de serviços
20 anim:.~is cavalares
De outra parte, esse mesmo ex-Presidente da FUNAI
que assinou a malfadada portaria, o Sr. Apoeiia Meire-
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IJ:s. afin"ÇtOU enfaticamente qut:. "não def~ndemos'o índio
contra o colono, o que realmente detendemos é uma
política honesta e humana, para um e outro e a imediata
definição de uma Política Agrária que não acabe por jogar opriml'dos contra oprimidos, enquanto os grandes
~rupos

ficam de fora, assistindo indiferentes. (Nossos

índios. Nossos mortos - 3' Edição - Ed. CODECRI
- Pâg. !4)
Precisamos agora sair da retórica e partir para a práti-

ça. Vamos cobrar do atual Presidente da FUNAI um
melhor posicionamento.
A clausura e o isolamentg do índio só interessam àqueles que querem manipulã-lo, transformando-o em
agressor e violador dos direitos alheios. Í:: o fato ocorrido em Espigão do Oeste, no meu Estado, quando acobertados pelo manto da impunidade, por não poderem
responder criminalmente pelos seus atas, e instigados
por agitadores profissionais, os índios da tribo dos
Cinta-Largas, portando armas de diferentes calibres, dizimaram rebanhos, depredaram benfeitorias e expulsaram agricultores pacíficos e desarmados, numa demonstração de violência desmedida e incompatível com a
índole de nossos silvícolas, violentando os princípios elementares do respeito humano e a propriedade privada,
utilizando-se do transporte e deslocamento de aviões da
própria FUNAI e conseqüentemente acobertados por
ela.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não entendemos isso
como sendo uma Política lndigenista. É a negação de
todo e qualquer princípio democrâtico. É oposição concreta às diretrizes da Governo Federal.
Lanço daqui a minha posição e o meu apelo para que
se faça chegar o espírito da Nova República à FUNAI, a
fim de ser elaborada e implantada uma Política lndigenista que permita uma crescente participação do indígena na solução das questões que lhe são específicas,
dando-lhe 6 direito de, sem paternalismos ou falsos tuto·
res, e em harmonia com os demais seres humanos, traçar
o seu destino, como brasileiros.
Alerto para o fato de que a FUNAI jã dispõe de 20%
do território rondoniano e pretende mais outro bocado
equivalente._Ora, somando-se isso às âreas inaproveitâveis e de reserva florestal, teremos menos de 35% para
ateqder os espaços ocupados pelos centros urbanos, industrias, ãreas agricolas, estradas, órgãos públicos e demais .equipamentos. Tambêm essa área irrisória deverá
abrigar oc; quase 200.000_ migrantes anuais que se deslocam irreversivelmente para lã, como um objetivo final de
suas vidas, numa opção que todos sabem inexistir retorno.
Os Poderes constituídos do Estado de Rondônia e o
seu povo têm interesse na sOlução dos problemas indígenas, a par da continuidade desse sacrificio pacífico- esteio da construção de um Estado forte e integrado na efetiva solidificação da Nova República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (José Fra~elli) palavra ao noôre .Senaao·(-César CaiS..

Concedo a

O SR. CÉSAR CALS (Pt>S - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias pude visitar a região do Vale do Curu,
onde se acha instalado_ o perímetro irrigado de Paraipa>ba, no Estado do Ceará.
COnstatei de perto a satisfação dos irrigantes, que puderam elevar o seu padrão de vida. Daí por ct.ue saudei
com entusiasmo a decisão política do Presidente José
Sarney em ··criar o cargo de Ministro Extraordinãrio da
Irrigação.
Estive com o Ministro Vícente Fialho e -ví""o seu entusiasmo com sua missão. Falou-me da eletrificação das
margens dos reservatórios e dos rios, e em particular dos
açudes Forquilha, Jaibara e margens do rio Acaraú, região que reclama essas providências.
Disse-me sobre a construção do Açude Dom José, antigo açude sem nome, para regularizar o curso do rio
Acaraú que rotineiramente inunda Sobral, causando
enormes prejuízos à população daquela importante cidade _do norte cearense~
Em Paraipaba, mantive reuniões com representantes
dos irrigantes e recolhi algurr'tas de suas preocupações.
Nos primeiros 2.000 ha, em obediência à diretriz do
Banco Mundial- BIRD, os lotes têm uma superflcie de

4 a 6 ha, ãrea própria para uma família com pequena
força de trabalho.
Entretanto, famílias com vãrios filhos que, ao longo
do tempo, se tornam adultos e constituem novas famílias
e, portanto, com força de trabalho adicional, passa a
área a ser relativamente pequena.
Em alguns casos, com o falecimento do chefe, e que
pela regulamentação adotada, cabe ao filho mais velho
assumir o direito ao lote, as dificuldades crescem.
Como o Ministro da [rrigação informou-me que serâ
iniciada a construção da 2• etapa do projeto de irrigação
de mais de 2.000 ha, onde 80% da área serã destinada a
pequenos agricultores, sugiro a S. Ex• que se dê priorida·
de a famílias descendentes de irrigantes, que, jã possuin·
do tradição e.tendo passado por um período de aprendizado, poderão acelerar o início da produção da sua ãrea,
servindo de exemplo e estímulo aos demais irrigantes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiderite. <;vtuito_bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
À medida que os anos vão passando, Q, "Dia do Trabalho", tradicionalmente comemorado em todos os países civilizados no dia 19 de maio, principalmente naqueles que se desenvolveram com maior rapidez e intensidade, vem adquirindo importância cada vez maior.
No Brasil, o transcurso do recém-ocorrido centenário
dQ. "Dia do Trabalho" evidenciou, a par do transcedente
significado dos festejos celebrados nas principais aglomerações urbanas de todo o País, uma profunda transformação da mentalidade predominante no âmbito das
relações entre o Governo, o empresariado e as classes
trabalhadoras.
-- A- costumeira retórica convencional de exaltação do
operariado urbano e rural foi substituída pela avaliação
realista das condições de trabalho vigentes no Território
Nacional, das justas reivindicações dos trabalhadores, e
da conscientizaçã.ó do empresariado, no que tange a um
relacionamento amadurecido entre todos os segmentos
produtivos da sociedade, nos parâmetros da justiça social e do bem comum.

Ao contrário da expJosáo de ódios reprimidos, dos
conflitos sociais e das repressões violentas, características das celebrações do 19 de Maio em diversos países, no
Brasil q_, .. Dia do Trabalhadqr" transcorreu num clima
de paz, tranqUilidade e absoluta liberdade de manifestação de pensamento e atuação dos sindicatos de todas
as categorias assalariadas ou patronais.
Por ocasião da solenidade realizada no Palãcio do Planalto,- a que tive a satisfação de comaparecer, convidado que fui, no dia I'i' de maio passado- o Presidente
José Sarney dirigiu a todos os trabalhadores do Brasil
uma mensagem rlensa de otimismo e, sobretudo, de conteúdo objeüvo.
Perante 14 Ministros de Estado, o Presidente da Câmara, Deputado Ulysses Guimarães, o Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Carlos Coqueijo
Costa, Parlamentares, representantes dos trabalhadores
e convidados, o Chefe dà Nação enumerou as realizações
do Governo eril benefício dos trabalhadores, acentuando
que:... das regras da livre negociação, consciente e responsável, entre patrões e trabalhadores, na ordem e no entendimento, os ganhos em produtividade podem se traduzir em aumentos de salários, em partiCipação no aumento dos lucro~, ou em redução das horas de trabalho".
~
Durante a solenidade foi lançado um selo comemorativo dQ, .. Dia do Trabalho", com uma tiragam de 2 milhões e 100 mil exemplares - iniciativa do Ministério
das Comunicações, sobre a qual o Ministro Antônio
Carlos Magalhães formulou, então, incisivo e sucinto
Pronunciamento.
O Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Orlando Coutinho,
.ao serem iniciadas as cerimônias interpretou os sentimentos das classes trabalhadoras, elogiando, em primoroso discurso, a inclusão no Conselho Monetário Nacional de representantes dos trabalhadores e a criação do
Seguro-Desemprego, o qual, todavia, poderã ainda ser
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aprimorado com a inclusão de dispositivos visando a
acabar com as dispensas sem justa causa.
O Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, cuja eficiente assessoria foi elogiada pelo Presidente José Sarney, também discursou na solenidade, asseverando que,
..,., "desde sua instalação a 15 de março de 1985, o Governo da Nova República deu cabal demostração de possuir
um projeto, e do acerto com que se houve na sua formalização e execução. Cuidou-se de dizer que não se aceitava a recessão e ó desemprego, retomando-se o desenvolvimento e combatendo-se a pobreza, com a valorização
dos salários reais feita através de medidas de Governo,
como através de negociações livres e diretas."
InaUgurado sob o temor da reescalada da inflação
acentou o Ministro Almir Pazzíanotto, que também passou a integrar o Conselho Monetãrio Nacional, este ano
está sob o domínio do Programa de Estabilização Ecow
nômica.
Passamos a viver sem o temor da perder do pode aquisitivo dos salários e estamos aprendendo a preservar a
cgntenção dos preços.
Em sua mensagem aos trabalhadores o Presidente José
Sarney deixou bem claro que a sua consciência estâ tranqü[Ja, porqu~."nunca se olhou tanto pelos que trabalham: o trabalhador passou a participar das decisões.
Não só nas leis que foram votadas e nos a tos praticados
pelo Governo como na nossa conduta ... "
Demonstrante sua irreversível opção pelo desenvolvimento social e o bem-estar dos trabalhadores, o Presiw
dente José Sarney Sancionou decretos regulamentando o
Seguro-Desemprego e criando 114 Juntos de Conciliação
e Julgamento, e dois Tribunais Regionais do Trabalho,
em Rondônia e Campinas, com a finalidade de agilizar a
aplicação da justiça do Trabalho.
São estas as razões pelas quais solicito a incorporação
ao texto deste meu conciso pronunciamento do discurso
proferido pelo Presidente José Sarney na solenidade de
assinatura de a tos alusivos ao. ''Dia do Trabalho", e da
_íntcg(a _do_ d_~_cretQ que regulamenta o SeguroDesemprego, instituído pelo art. 25 do Decreto-lei nq
2.284, de ttJ de março de t 986.
São documentos de indiscutível importância que demonstram a_ envergadura do autêntico Estadista que ê o
Presidente José Sarney, que soube conquistar a credibilidade,_ o apreço e admiração de todo o povo brasileiro,
em virtude de sua invulgar personalidade, caracterizada
pelo talento excepcional, exemplar probidade e inexcedível competência. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
É a seguinte a íntegra do pronunciamento do PreSIdente José Sarney na solenidade de atas alusivos ao Dia
do Trabalho:
Trabalhadoras e trabalhadores da cidade e do campo.
Há um século é comemorado o Primeiro de Maio. A
luta dos trabalhadores vem de longe e suas conquistas
coincidem coin ã.s da deinocracia.
Em pouco mais de um ano de construção democrática
da Nova República, os trabalhadores ~rasileiros puderam organizar·se e participar da vida política do País
como nunca antes_ em sua história.
Há dois meses o Brasil entrou em nova era. Os trabalhadores e todo o povo brasileiro compreenderam o significado das medidas do Governo~
Quanto estaria valendo hoje o salário do trabalhador
se não tivéssemos implantado, ainda a tempo e de forma
corajosa, o Plano de Estabilização Económica? Arrumamos a casa d~f~ndendo o trabalhador. Estabelecendo
uma escala móvel de salários. Criando o segurodesemprego.
O Cruzado vale. I'j;spira confiança no País e entusiasmo pelo trabalho.
Por isso vamos continuar fiscalizando preços e qualidade. Vamos sepultar para sempre a inflação, defendendo, assim, o poder aquisitivo dos salários.
'
Os trabalhadores brasileiros não se alimentam de ilusóes nem de promessas. Lutam pelo que é certo: emprego
digno e salário justo.
O Governo é sensível ao problema do desemprego. Já
não é possível que fique o desempregado sem qualquer
tipo de oroteção.
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Trabalhadores:
Assinei o decrclo que regulamenta o segurodesemprego.
Mas, se fazemos justiça ao cõricedermos o seguro a_os
desempregados, devemos nos empenhar mais ain-da por
evitar o desemprego e por melhorar as condições salariais dos trabalhadores.
Para isso só hã um remédio: o cresciment6-e a melhoria da produtividade.
Aos trabalhadore$ interessa que aumentem os empregos nas indústrias, na construção, nas atividades do campo.
O Plano de Estabilização Econõmica também criou as
bases para esse crescimento. Assistimos a uma expansão
entusiasta em vários setores da economia e pievemo·s-ã:
criação de um milhão de novos empregos este ano.
O otimismo ganha especialmente o campo, sobretudo
com a nova política agrícola. Uma poHtica de crêditos,
que, junto com os grandes projetas de irrigação, vai aumentar a produção de alimentos.
No meio rural estão muitos dos grandes problemas sociais do Brasil. Temos que fazer o campo contemporâneo das cidades. Torná-lo tão atrativo quanto nossas
metrópole.<>. Só assim evitaremos o êxodo rural.
Passo histórico, a reforma a_grária vai servir para fixar
o homem no campo. Nenhuma pre_ssão vai demover o
Governo do propósito de realizá-la. Não se pode voltar
atrás no que é imperativo absoluto de justiça e elemento
da consolidação_ d~ nossa democracia. Mas não vamos,
por outro lado, dar passos em falso nem irreSpOnsáveis.
Não vamos punir quem produz. Não nos interessa a popularidade fácil e enganosa adquirida às custas da demagogia. Vamos fazer uma reforma séria, de amplas conseqüências positivas. Que favoreça a produção. Qui tãnie
úteis terras atualmente pouco aproveitadas. Que traga
benefícios, nos próximos quatro anos, para um milhão e
meio de famílias pobres. Ainda esta semana assinarei os
primeiros planos regionais de reforma agrária.
No campo, alêm dos grandes e importantes projetas,
estamos explorando todas as possibilidades de melhoria
dos serviços sociais;· Procurando agir em convergência
com as comunidaçíes, na. busca de sol_u~ôes imaginativas
para nossos problem~.
Exemplo de cooperação com a comunidade é o Programa de Escolas Rurais Comunitárias, que lancei há
poucos dias. Uma idéia simples. Esçolas volantes, que
vão aos trabalhadores em vez dos trabalhadores virem a
elas. Darão formação profissional nas áreas de saúd~,
construção, eletrificação, mecânica, irrigação, indústria
caseira e produção agropecuária. E_m três anos, poderão
beneficiar qUinheõfas mil pessoas.
Trabalhadoras e trabalhadores, operários das fábricas, trabalhadores e moraQ_ores do campo:
Queremos que o Brasil cre_sça,_onde ele nunca cresceu.
Para quem ele nunca cresceu. Queremos uin cres.Cimeilto
com distribuição de ren_d.a. À9 produzirem mais, usando
melhor os recursos e instrumentos de que dispõem, os
trababalhadores d!!vem poder aumentar seus ganhos.
Por isso, dentro das regras da livre negociação consciente e responsável entre patrões e trabalhadores, ria ordem e no entendimento ganhos em produtividade podem
se traduzir em aumento de salário, em _particjQação no
aumento dos lucros ou em redução de horas de trabalho.
Trabãlliadoras e trabalhadores:
Temos que pensar não apenas nos que tràbii.Jhiffi,-aíilda no vigor de suas idades. Devemos pensar igualmente
nos que, depois de anos de trabalho dedicado a seu país,
têm direito a aposentado_ria. ou pensões. A Justiça também está chegando aos aposentados e pensionistas.
Mui to breve estarei remetendo ao Congre~so Nacional
projeto de lei aca_bando com a contri~uição de aposentados e pensionistas à Previdência Social. Todos os aposentados, todos o-s pensionistas deixarão, portanto, de
pagar essa contribuição.
A PrevidênciÇ~. precisa de recursos. Mas é injustç,
retirá-los de quem jã ganha tão pouco. O dinheiro neces~
sário será consegu_ido com nova-s formas de combate às
evasões e às fraud~. E vamo:; também subordinar todo o
sistema nacional da Previdência Social a um maior controle por parte de quem é atendido, de quem usa os serviços. Se todos_ f_or!;m fiscais do PreSidente nas áreas da
Previdência e da Saúde, podemos aumentar a eficiência e
a produtividade dos serviços prestados.
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Para fazer justiça é necessário também melhorar a
p'rópria instituição da Justiça. Vamos agilizar a Justiça.
Estou sancionando projeto que criará cento e catorze
Juntas de COnciliação e Julgamento em todo o País e
propondo a criação de novo-s Tribunais Regionais do
Trabalho. Ainda na área de Justiça do Trabalho, estou
propondo a modificação de artigos da Consolidação das
Leis do tfab-ilho para facilitar CJ.ue seja invocada a solidariedade trabalhista e para fixar de maneira mais precisa as atribUições dos juízes, o que é necesSário ao tápido
andamento dos efeitos judiciais.
E anunCio mais esta medida histórica e há muito esperada: os trabalhadore$ estarão representados no Conselho Monetário Nacional. Eles devem participar, e estarão participando cada vez mais a partir de agora, das
grandes decisões económicas do País.
Mais importante ãinda que todas essas medidis, é que
predomine um espírito novo e uma disposição nova, que
são a base para o trabalho conjunto do Governo e do
Po-vo.
Tenho a consciência tranqUila de, neste ano em que
governei o Brasil, ter dado aos trabalhadores uma posição a que eles têm direito na Nação.
-Ao começar, legalizamos as centrais sindicais, anistia~
mos os dirigentes sindicias que eram cassados. Assegura~
mos autonomia sindical, acabamos com o arrocho sala~
ria!, restauramos o poder aquisitivo dos trabalhadores
através de um aumento real ocorrido no ano passado,
colocamos os trabalhadores em vários conselhos responsáveis por políticas nacionais como no Conselho da SUDAM, no Conselho da SUDENE, no Conselho da Mulher, no Conselho da LBA e agora, como acabei de
anunciar, no Conselho Monetário Nacional. É o desejo
da colocação do trabalhador dentro das decisões nacionais, da participação do trababalhador nas decisões que
se tomam neste País.
Durante esse tempo, asseguramos, dentro da liberdade, que os trabalhadores fizessem as suas reivindicações,
dentro do diálogo, na conciliação e do respeito maior
pela sua dignidade no trabalho. Isso tudo assegura ao
Governo uma consciência de que aquela prioridade, que
nós asseguramos que seria dada ao setor social, foi assegurada, sobretudo, prioridade aos mais pobres. Criamos
o seguro-desemprego. Agora estamos regulamentando o
seguro-desemprego e muitas outras iniciativas foram tomadas, todas em benefício da classe trabalhadora do
Brasil. Um Governo que assim age pode chegar ao 1<?de
Maio d_e cabeça erguida e apertar as mãO-s de tod,os os
trabalhadores do Brasil, sabendo que est3.mos Unidos no
m~m_o objetivo e no mesmo destino.
Isto foi possível, também, graças à ajuda e assessoria
eficiente de um grande homem público, que é o Ministro
do Trabalho, o Ministro Almir Pazzianotto.
Neste Brasil que &_anha fê e entusiasmo, ô povo não ê
massa de manobra. E cada brasileiro participante. São as
associações políticas, sindicais, profissionais, de mora-dores. çõ_fn_unidades de base, que atuam com liberdade e
para a liberdade. São os trabalhadores.
- ·
O Brasil mudou p~rque fez de cada brasileiro um responsável pelo destino de seu País.
Trabalhadoras e trabalhadores:
Nestes últimos dois meses o Brasil se afirmou aqui e lá
fora. E maior o respeito por nosso País. Negociamos
como país confiável que sabe o que pode e o que nào
pode fazer para cumprir seus compromissos sem o sacrlficio social e político de seu povo.
Os brasileiros encaram seu futuro com segurança e serenidade. Nosso trabalho pode transformar os vazios de
nossa imenSidiio, nossos enormes recursos, em riqueza.
Vamos fazer. Vamos agir.
Muito obrigado.

Ê a seguinte a íntegra do decreto que-regulamenta o
instituído pelo artigo 25 do Decreto-

seg~rO-desemprego

Iii n~ 2.284, de lO de março de 1986, e dá outras providêri.cías:
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item III, da.Constituiçãó, e nos
termos- do artigo 31, do Decreto-lei n~ 2.284, de 10 de
março de 1986,
Decreta.:
Disposições preliminares

Art. 19-Q seguro-desemprego, instituído pelo artigo 25 do De_creto-lei n" 2.284, de 10 de março de 1986,
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tem a finalidade de prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa _sem justa causa ou por paralisação tot-al ou parcial
das atividades do empregador.
Art. 29- As despesas com o seguro-desemprego correrão à conta do Fundo de Assistência ao Desempregà.,•
do, previsto pelo artigo 69 da Lei nQ 4.923, de 23 de de~
zembro de 1965, e constituído pelo Decreto n<? 58.155, de
5 de abril de 1966, sob a gestão do Ministério do Trabalho.
Da habilitação
Art. 39- Terá direito à percepção do segurodesemprego o empregado, assim definido nó~artigo 39 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que coinprove::
I -haver sido dispensado há mais de 30 (trinta) dias e
estar desempregado há mais de 60 (sessenta) dias;
II - o recebimento de salários de uma ou mais pessoas jurídicas de direito público ou privado, relativos a
Cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à
data da dispensa;
UI- haver contribuído para a Previdência Social,
como segurado obrigatório ou facultativo, na forma do
Regulamento do Custeio da Previdência Social, durante,
pelo menos 36 (trinta e seis) meses, nos úiÜmos 4 (quatro) anos;
IV -não possuir renda própria de qualquer natureza,
suficiente à manutenção pessoal e de sua famflia;
V -não estar em gozo de qualquer beneficio de prestação continuada da Previdência Social, previsto no Re-.
guiamento dos Beneficias da Previdência Social, excetuados o auxílio-adente e auxílio-suplementar previstos
na Lei n" 6.367~ de 19 de outubro de 1976, bem assim o
abono de permanência em serviço previsto na Lei n'
5.890, de 8 de junho de 1973; e
VI- não estar em gozo de aux.flio-desemprego.
Art. 49- A comprovação das hipóteses dos itens I,
II, 111 e IV do artigo anterior poderá ser feita:
I -mediante as anotações da Carteira de Trabalho e
Previdência Social;
~
11- pela rescisão contratual homologada nos termos
dos parágrafos 1" e 3" do artigo 477, da Cons_olidação
das Leis do Trabalho;
III- por meio de documentos e carnês de contribuições previdenciãrias ou benefícios percebidos junto à
Previdência Social;
IV- mediante verificação a cargo da fiscalização tra~
balhista ou prevídenciária.
Parágrafo únicO. A comprovação das demais hipóteses será feita m~diante declaração a ser fi~mada pelo próprio trabalhador, quando do recebimento do beneficio
no estabelecimento bancário previamente escolhido .•
Do beneficio

A rt. 5"? - O benefício será concedido ao trabalhador
desempregado, por um período máximO-de 4 ·(quJ!tro)
méses,_de forma contínua ou em períodos alternados, a
cada período de 18 (dezoito) meses.
Art. 6"'- O valor do beneficio, nunca inferior a '70%
(setenta por cento) do salâriÕ mínimo, corresponderã.a:
J...;.:_·so% (cinqUenta por cento) do salário, para aqueles que- percebiani até 3 (três) salários mínimos mensais;
l i - 1,5 (um e meio) salârio mínimo, para os que ganhavam acima de 3 (três) salários mínimos mensais.
§ l<?- Para fins de apuração do benefício previsto no
item I deste artigo, será considerada a m~dia dos salários
dos 3 (três) últimos meses de trabalho.
.
§ 2'1- Ainda que o empregado não haja trabalhado
integralmente em qualquer dos 3 (três) últimos meses, o
salário será calculado com base no mês completo de trabalho.
§ 3~- Na hipótese do trabalhador perceber salário
fiX.ô e variável, o cálculo do salário tomará por base ambas as parcelas.
§ 49- O valor do beneficio, para aquele que não perceba salário mensal, será calculado a partir do s·alário
equivalente, com os salários horário, diário, mensal ou
quinzenal.
§ 5"- Para o trabalhador em gozo de auxilio-doença
ou convocado para prestação de serviço militar, bem assim na hipótese de não ter percebido, do mesmo empregador, os 3 (três) últimos salários, o valor do benefício
basear-se-á na média dos 2 (dois) últimos ou, ainda, no
valor do último salário.
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Art. 79- O seguro-desemprego é pessoal e intransferível, salvo nos casos de:
I - morte do segurado, para efeito do rece;bimento
das parcelas vencidas, quando será pago aos dependentes habilitados perante a Previdência Social;
II- grave moléstia do segurado, comprovada pela
perícia médica do Instituto Nacional de Previdência Social - INPS - , quando será pago ao seu curador provisório ou definitivo ou ao procurador admitido pela Pre-vidência Social.

Art. 89- Fica instituída a Comunicação de Dispensa

da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, o
auxílío-suplementar e o abono de permanência em serviço:
III - o início da percepção de auxílio-desemprego.
Art. 16. O trabalhador que, habilitado à percepção
do seguro-desemprego, tenha tido o beneficio suspenso
antes do recebimento integerat das 4 (quatro) parcelas
mensais poderá receber as parcelas restantes, no período
aquisitivo de 18 (dezoitó) meses, nas seguintes condições:
I -caso o mativ_o da suspensão haja sido a admissão
em novo emprego, desde que o trabalhador venha a ser
novamente dispensado sem justa causa, ou por paralisação, total ou parcial, das atividades do empregador,
permanecendo desempregado por mais de 30 (trinta)
dias;

- CD-, na qual deverão constar todas as informações

I I - caso o motivo da suspensão haja sido o iníciQ de

Da comunicação de dispensa
e do requerimento do
seguro-desemprego

da Carteira de Trabalho e Previdência Social e demais
documentos necessários à comprovação, pelo desempregado, da habílitação ao seguro-desemprego.
Art. 91'- No ato da dispensa, a pessoa jurídica de direito público ou privado fornecerâ ao trabalhador o Requerimento de Seguro-Desempri:go- SD -,com a Comunicação de Dispensa- CD-, na forma dos modelos
anexos a este decreto.
Art. 10- O trabalhador encaminhará, após o 60~' (se>
xagésimo) dia de desemprego, o Requerimento de
Seguro-Desemprego - SD - , ao Ministério do Trabalho, por intermédio:
I -dos órgãos locais do Ministério do Trabalho e do
SiStema Nacional de Emprego - SINE -; ou
I I - da Empresa Brasileira de CorreiOs--e Telégrafos
- ECT.
Parágrafo único. No ato. da entrega do requerimento, o órgão recebedor fornecerá protocolo.
Do deferimento
Art. 11 -O Ministério do Trabalho comunicará ao
trabalhador habilitado a concessão do s_eg-urodesemprego e o envio do Documento de Pagamento do
Seguro-Desemprego- DSD - , de que trata o ãitTgo 15
deste decreto, ao domicílio bancário previamente escolhido.
§ 11'- Na hipótese de não concessão do segurodesemprego, o trabalhador será comunicado dos motivos da negativa.
§ 2~'- Do conhecimento do indeferimento do pedidO
de seguro-desemprego, caberá recurso para o Secretário
de Emprego e Salárío, no prazo de 3Q (trinta) dias.
Do pagamento
Art. 12- Ressalvados os casos previstos no_ artigo 7~'
deste decreto, o beneficio será pessoalmente recebido
pelo segurado, no domicílio bancário escolhido, ffiediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência
Social e do documento de identificação do Programa de
Integração Social - PIS- ou Programa de Assistência
ao Servidor Público - PASEP.
§ li'- O agente pagador deverá registrar o pagamento da parcela na Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador, mediante autenticação ou carimbo
autografado do caixa nas folhas referentes ~"anotações
gerais".
§ 2~' - As parcelas subseqUentes serão recebidas a
cada intervalo de 30 (trinta) dias, contados do pagamento da parcela anterior.
Art. 13- O pagamento da primeira (I•) parcela corresponderá ao primeiro (l~') mês de desemprego, a contar
da data da dispensa. O trabalhador fará jus ao pagamento integral das parcelas subseqUentes para cada mês de
desemprego, ou, no último período de desemprego ou
por igual fração ou superior a quinze{l5) dias de desemprego.
Art. 14. Como comprovação de pagamento do benefício fica instituído o DocumCnto de Pagamento do_
Seguro-Desemprego - DSD.
Da suspensão e do cancelamento do beneficio
Art. t5. Dentro do período de 18 (dezoito) meses a
que alude o artigo 59 deste decreto, o pagamento do beneficio será suspenso nas seguinteS situações:
I - admissão do trabalhador em novo emprego;
II- o inicio da percepção de renda própria de qualquer natureza, suficiente à manutenção do trabalhador e
de sua família, ou de beneficio de prestação continuada
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Da restituição de benefício
recebido inde,·idamentcArt. 20. O trabalhador que receber, indevídamente,
o seguro-desemprégo, em função de admissão em novo
emprego, de\·erá ressarcir o órgão segurador por meio de
desconto, em tantos salárips consecutivos quantas forem
as parcelas recebidas indevidamente, das quantias equivalentes ao valor mensal do benefícios.
Parágrafo único. O empregador deverá recolher as
·quantias equivalentes ao Yalor das parcelas ao Fundo de
Assistência do Desempregado, até 5 (cinco) dias após o
pagamento do salário.
Art. 21. Além das providências a que se refere o artigo anterior, os responsáveis por meios fraudulentos na
habilitação e percepção do seguro-desemprego serão punidos civil e criminalmente, nos termos da lei.

percepção de renda própria de qualquer natureza, suficiente à manutenção pessoal do trabalhador e de sua
famOia, ou de qualquer benefício da Previdência Social,
a partir do momento em que se extingUir a Percepção
desses rendimentos, desde que o trabalhador continue
desempregado por mais de 30 (trinta) dias.
Art. 17. O beneficio será cancelado:

Das disposições gerais
Art. 21. Q_MinistéitO do Trabalho, por intermédio
do Sistema Nacional de Emprego- SNE-, promoverá
-~recolocação do trabalhador desempregado beneficiário
-do seguro~de-desemprego.

I - por recusa, por parte do trabalhador desempregado, de outro emprego condizente com sua qualificação;
II- por morte do segurado;
III.::... por comprovação de falsidade na prestação das
informações necessãrias à habilitação.
Parágrafo único. Na hipótese do item I, a cessação
do direito à percepção do benefício vigorará até ·a final
do período de 18 (dezoito) meses a que se refere o artigo
51' deste decreto.

Parágrafo único. Para o cumprimento da finalidade
a qiLe alude o caput deste artigo, o Ministério do Trabalho poderá firmar convênios com os Estados, municípios
e entidades sindicais.
Art. 23. O Ministério do Trabalho promoverá, direta ou indiretamente, a reciclagem de trabalhadores deSempregados, para os fins a que se refere o artigo anterior.
Art. 24. Fica o Minístédo do Trabalho autorizado a
expedir instruções c.om a finalidade de disciplinar a forma. de concessão, arrecadação, controle, habilitação, fiscahzação, prestação de contas e pagamento do segurodesemprego.

Das obrigacões
Art. 18. O trabalhador desempregado, ao pretender
exercer seu direito de perceber o seguro-desemprego, te- rá as seguintes obrigações:
I - <.lpresentar junto à pessoa jurídica de direito público ou privado, no ato da dispensa a Carteira de lrabilhoe Previdência Social e demais documentos comproba- _tórios das situações previstas nos itens I, II, me IV do
artigo 31' deste decreto, sem prejuízo de seu direito de declarar, para registro na Comunicação de Dispensa CD-, informações relativas aos referidos itens, mesmo
sem comprovação imediata, resguardada a faculdade do_
órgão segurador de aferir sua veracidade, a qualquer
tempo:
I I - comparecer ao domicílio bancário previamente
escolhido, munido da Carteira de Trabalho e Previdência Social e documento de identificação do PIS/PASEP;
III- conservar, por um período mínimo de 3-6 {tiinta
e seis) meses, contado da data de dispensa, os documentos comprobatórios de sua habilitação;
IV- comunicar ao órgão segurador o início da per-~
cepção de renda própria de qualquer natureza, suficiente
à manutenção pessoal e de sua família, de beneficio da
Previdência Social de prestação continuada ou de
aux.üio-desemprego;
V- comunicar ao empregador a sua condição de beneficiáriQ do seguro-desemprego, quando for admitido
em novo emprego durante o perlodo de aquiSição de 18
(dezoito) meses, mediante apresentação da anotação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Art. 19. A pessoa jurídica de direito público ou privado obriga-se a:
I - enviar a Comunicação de Dispensa:- CD-, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da dispensa, ao
Ministério do Trabalho;
I I - entregar ao trabalhador, no ato da dispensa, via
do Requerimento de Seguro-Desemprego- SD- a que '
alude o artigo 9~', devidamente preenchida sem rasuras
ou informações_ ilegíveis;

lll- verificar, nÇJ ato da admissão do empregado,
mediante exame da Carteira de Trabalho e Previdência
Social, a qualidade de segurado do trabalhador;
IV- conservar uma via da Comunicação de Dispensa
- CD - à disposiç-:io da fiscalizaçào, pelo prazo de 36
(trinta e seis) meses, contado a partir da data da dispensa.
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Art. 25. A Secretaria de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho baixará instruções complementares, definindo as características, o conteúdo e a forma de
encaminhamento dos formulários instituídos pelos artigos 8~', 9~' e 14 deste decreto.
Art. 26. Em casos de emergência ou grave tensão social que impossibilitem o reemprego imediato ou a concessão do seguro-desemprego, a assistência ao trabalhador desempregado será prestada por intermédio do Fundo de Assistência ao Desempregado a que se refere o artigo 29 deste decreto.
Disposições transitórias
~

Art. 27. Durante o exercício de 1986, o segurodesemprego será custeado pelos recursos provenientes de
créditos suplementares, que terão como fonte:
r- o excesso d_e arrecadação; ou
I I - a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adícionais autorizados em lei.

Art. 28. A comissão a que se refere o artigo 30 do
decreto-lei n"' 2.284, de 10 de março de 1986, integrada
por representantes governamentais e por empregadores e
trabalhadores, ficará sob a coordenação do Ministério
do Trabalho, e terá por incumbência a formulação de
proposta destinada a subsidiar a elaboração legislativa
que disponha sobre o custeio do seguro-desemprego, a
partir de 19 de janeiro de 1987, mediante contribuição da
União, dos empregadores e empregados, sem prejuízo de
outras fontes de recursos.
Disposições finais
Art. 29. As disposições pertinentes ao segurodesemprego produzirão efeitos financeiros mi data da
publicação deste decreto.
Art. 30. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília,
de
de 1986; 1651' da Independência e
981' da República.
José Sarney.
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COMO VAI FUNCIONAR
O SEGURO-DESEMPREGO

Pra! odo
beneficio

O ~gm'O-desemprego serâ pago por um penodo máximo de
(luatro meses, de fonna continua ou em períodos altemadcos, a
c::ada período de dewato meses.
Para DS que recebi;un até três sal:l.rloc mtnimos mensais !hoje,
Cz:$ 2.412,00), 50% dosalârio; e l.Ssalário mlnimo !hoje, Ct$

1.200,00), para os que recebiam acima de tres saláriO$ mlnimos

mensais. Pau apurar o ~ftdo, VSlle a mtdia dos salários dos

~~t,},mC:::ftro~~go~.~e~~r.nWicaseri Inferior a

......

A quem

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

sileira. Um esboço de Constituição, corporifica concretamente a regulamentação de pontos programáticos do partido, facilitando a compreensão e discussão pelo povo;
2- o partido está em fase da adaptaçà?,
apresentando-se sem fisionomia ideológica própna
e sem um discurso coerente em todos os níveis, dificultando a fixação de uma imagem partidária característica perante o eleitorado;
3 - a f1xação de posições partidárias concretas
permitirá o ataque aos adversários e dará motivação
à campanha eleitoral no debate dos grandes temas a
serem regulados pela Constituinte;
4- a fixação de posições partidárias permitirá
ao eleitorado uma melhor análise dos candidatos e
criará posssibilidade de uma maior homogeneidade
nas bancadas do partido no Congresso e nas assembléias legislativas.
5 - o partido precisa assumir os riscos eleitorais
de posturas claras em face de temas polémicos, mas
de total interesse do povo, e adequar o comportamento político de seus militantes ao discurso partidário, que só será coerente numa discussão de posições concretas. E, criar novos alvos a serem atingidos no processo de mudança, de tal forma a não se
estagnar e continuar sendo o partido. "da esperança
de novas mudanças" que apontem o caminho da
evolução social, política e econômica da Nação.
(Aprovada por unanimidade em reunião da
cutiva RegionaL)

Ex~

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senapor Gastão Mütler.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronunc
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:

A Comissão Executiva do PMDB de Mato Grosso,
reunida, tomou a deliberação de apresentar sugestões à
Convenção Nacional do Partido, objetivando vârias providências de interesse da Agremiação, bem como do próprio Brasil.
A primeira delas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, preconiza a criação de uma Comissão de 25 juristas e políticos, com representação de todos os Estados e Territórios, militantes do PMDB, para que essa ComisSãõ
prepare um Anteprojeto de CQ_tlStituição para o Brasil,
como forma de uma contribuição especial do nosso Par-

tido (PMDB).
~
Leio, Sr. Presidente, Srs .. Senadores, a Proposta n<? l
apresentada à _Convenção:
PROPOSTA N• l
Proposta;
Criar uma Comissão de 25 juristas e políticos
com representação de todos os Estados e Territórios, militantes do PMDB, para que num prazo
máximo de 60 di.as, apresente à apreciação do Diretório Nacional um anteprojeto de Constituição._(A
Constituição do PMDB), para que, aprovado, seja
debatido, ampliado e corrigido durante as discussões no curso da campanha eleitoral, fixando a
orientação partidária para as discussões na Constituinte.
Justificação:
1 - a abertura de um amplo debate SQbr_e a
Constituinte, mas, não abstratamente ou de maneira teórica apenas, pois coloca o assunto fora da
compreensão imediata da média de população bra-

O SR. HELVlDIO NUNES (PDS- Pl. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A perguntu está na Ordem do Dia. Está nos meios
políticos, nos órgãos de comunicação, em toda a parte. E
que em meados da próxima semana terminará o prazo,
est:.tbelecido no texto constitucional, para a desincompatibillzação dos que, no exercício do cargos de Governador de Estado, pretendem participar do pleito eleitoral
que se realizará no dia I 5 de novembro do corrente ano.
Du interpretação aparentemente pacífica, a norma da
lei Maior, entretanto, poderá sugerir dúvidas, como a
decorrente da situação daqueles que, eleitos ViceGovernadores, assumiram, por renúncia ou morte do litular, o cargo em caráter definitivo, mas que agora se
mostram inclinados a disputar a reeleição.
João Barbalho, cm seuS Consagrados "CQmentários à
Constituição de 189I ", formulou a interrogação:
"Ser_á elegível para o cargo de Presidente ou
Vice·Presidente, o Vice-PresidCnte que no Governo
suceaer ao Presidente?"
E respondeu:
'"Que o não é decl<lrou uma lei para apuração da
eleição presidencial, a qual fora vetada pelo então
V ice-Presidente em exerclcio ... "
Relata João Barbalho a rejeição, pelo Congresso, do
velo de Floriano Peixoto ao projeto que impedia sua
e!Cíçâo para o Seguinte período presidencial. O veto
ocorreu em 1893. O projeto se transformou na Lei n<:>
347, de 7 de dezembro de I 895.
Note-se que essa)ei- e isto João Barbalho diz- só
foi promulgada c;erca de seis meses após a morte de Floriano Pdxoto.
Como não era expressamente proibida, pela ConstituiçãO de 189 I. a reeleição dos Presidentes de Estados,
houve no Rio Grande do Sul uma espécie de Presidência
vitalícia, inspirada na Ditadura Positivista de Augusto
Com te.
E.-;ta foi uma das causas da Reforma Constitucion~l de
1926, que introduziu, como justificatlva de intervenção
nos Estados, o desrespeito ao princípio de "não reeleição
dos Presidentes e Governadores". Esse princípio não foi
estabelecido pela reforma, que o considerou já existente.
Ela apenas criou, n;;letra k do item II do art. 6<:> da Constituição, uma garantia a esse princípio, tido, portanto,
como ínsito ;;o regime.
Muitú mais tarde, na década de cinqüenta o Egi'égio
Tribun;;l Rcgíon:.Jl Eleitoral de Minas Gerais teve, a 13
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de novembro de 1954, de apreciar fato análogo, não previsto expressamente em nossa legislação. O Acórdão,
proferido no Recurso n9 669, da Zona Eleitora[ de Cristina e referente ao Município de Maria da Fé, foi relatado
pelo Dr. Polycarpo de Magalhães Viotti, antigo Deputado por Minas Gerais à Constituinte Federal de 1934. Recebeu a seguinte ementa, transcrita no "Repertório de
Jurisprudéncia Eleitoral", de Assis Leão:
"Deram provimento, para cassar o registro do
candidato a Prefeito MunicipaL Ora como Prefeito,
ora como V ice-Prefeito, vem o candidato exercendo, desde 1947, com algumas interrupções, as
funções de Prefeito Municipal. A Constituição Fed-=ral, no seu art. 139, teve cm vista resguardar o
principio republicano, que exige o revezamento dos
homens no poder."
Esclarecem as notas taquigráficas que o Cel. Silvestre
Junqueira Ferraz, de Maria da Fé, deixava o cargo de
Prefeito seis meses antes da eleição e se elegia Vice:Prefcito. O Prefeito tamp1io se afastava e o Cel. Silvestre,
como V ice, assumia a Prefeitura até s_cis meses antes da
eleição seguinte, na gual se elegia Prefeito. E assim Mari:.l da Fé, ulém de ostentar o título de cidade mais fria de
Minas, apresentava a singularidade de ter um administrador perpétuo.
O Estado mineiro, porém, nào tem o monopólio ao
fato assinalado. Em todas as Unidades Federadas, a partir da reconstitucionalíz:.Jção do País em 1945, prosperou
a manobra, a fraude à lei. Assim- é que no Piauí alguns
Prefeitos, através da eleição para Vice-Prefeito e para
Vereador à Cãmara Municipal, conseguiram cumprir
administrações sucessivas dos respectivos municípios,
valendo notar, a bem da verdade, que com relativos êxitos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na França, a República foi definida, em 1875, no vol. XIII do grande "Diciom1rio Larousse", como "Governo exercido por chefes
eleitos por um tempo e responsáveis".
No "Novíssimo Digesto Italiano", no vol, XV, editado em 1968, -diz Giusepe Maraníni: "A República é caructerizada por um Chefe de Estado eletivo e temporârio
e a Monarquia por um hereditário e vitalício".
Do terceiro volume dos "Comentários" de Rui Barbosa à Constituição de !891, coligidos por Homero Pires,
destaco o seguinte trecho:
.:. '"" .. _desde os tempos mais longínguos da evolução
política da humanidade, uma das características da
forma republicana começou a ser, com poucas exceções, explicadas pela contingência acidental de
certos fatos ou meios sociais, a limitação, rigorosamente temporária, do poder do Chefe da Nação,
contraposta à duração ordinariamente por toda
vida humana, da supremacia do soberano has Mo~
narquias.
Desta noção tem resultado -continua Rui Barbosa- não somente ser restrito a um curto prazo o
termo de exercício da primeira magistratura, senão
também vedar-se a reeleição do que a ocupa,
receando-se que a faculdade contrária importe em
deixar ao Chefe do Estado aberta a porta à perpetuidade no gozo da soberania."
Desse texto de Rui Barbosa, fácil ê extrair a interferência de que a reeleição, do titular do Po_d_er Executivo,
sendo uma exceção, contrária à índole de nosso regime
constitucional, não pode presumir-se admitida, quandó
essa permissão não derive de texto expresso. A regra é a
irreelegibilidade.
Procura-se argumentar, agora, com o§ 19 do art. 151
da Constituição vigente, para concluir que ViceGovernador, que haja sucedido ao Governador, pode
candidatar-se à sucessão de si mesmo. Poderia alegar-se:
se a Constituição diz que é irreelegível, tendo sido eleito
V ice, não estaria sendo propriamente reeleito, ao elegerse diretamente Governador.
O certo é que, quem é eleito Vice-Governador, é eleito,
eventualmente, para Governador. Não se faz outra
eleição, em caso de vacância da Chefia do Estado, porque o Vice jã foi eleito para, nessa eventualidade, assumir o Governo.
A interpretação do parágrafo único do art. !51 _n_âo
se pode faz.er, predominantemente, sobre o significado
dil p:.llavra irreelegibilidade, e sim de acordo com_ os

Quinta-feira 8 1131

DIÁR10DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II)

Maio de 198§

princípios republicanos, tais como -eXpressos erá nossos
costumes constitucionais.
·
E manifesto o intuito, de todas as Constituições de
nossa República, de impor o revezamento dos cidadãos
no Poder.
Tenta-se agora encontrar, em duas sílabas, uma brecha para que um mesmo homem, ora como Governador,

ora como Vice, se perPetue- na Governança.
Ensina, categoricã.iri.ente, POnteS-de Miranda, em seus
·~comentários à ConstitUiÇão de 1967":
O Vice-Presidente pode suceder ao Presidente ou
,.ubstitui-lo,_,"Se suceede, deixa de ser VicePresidente, tornando-se Presidente.''
.......0 Vice-Presiaente da República, que não sucedeu ao Presidente (não se tornou Presidente) e
apenas o substituiu antes dos seis meses anteriores
ao pleito, é elegível."
Logo, de acordo com o ensinamento de Pon~es de Miranda, o Vice-Presidente, que sucedeu ao Presidente,
Presidente se tornou, absolutamente irree1egíve1.
Sr. Presidente e Srs. Senadofes, no.. "Manifesto dos
Mineiros", de, 1943, Subscrito, entre muitos outros, por
Adaucto Lúcio Cardoso, Afonso Arinos, Magalhães
Pinto, Milton Campos; Pedro Aleixo, Virgílio de Mello
Franco, lançado a 24 de ou_tubro de 1943, no l3<? aniv~r·
sãrio de vitória da Revolução de 30, se encontram tópi·
cos de inteira atuatidãde. Apôs ressaltar que uma das
prinCipai-s C:aus~ás-; daqUe1i"ReVOIUÇao, fora a hipertrofia
do Poder Executivo,, "nas mãos de um só homem, sempre desejoso de perpetuar-se mediante indicação de um
sucessor", diz o.. "Manifesto" que a Democracia tem
como conseqüência a ..prática alternada do poder e da
obediência".
A regra é a alternância. O princípio é a rotatividade. A
tradiçã-o é a 'irreelegibilidade dos que estão exercendo,
em caráter definitivo, o m-andato de Governador.

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

Volta RedQnda, o maior centro siderúrgico do País e
uma das cidades mais populosas e desenvolvidã"s do interior fluminense, não oferece, aos seus habitantes, condições normais de segurança, no que tange à proteção
contra os sinistros.
A Corporâção de Bombeiros local se apresenta em situação precária, com a absoluta obsolescência do mateiM
ral, insuflcierites as viaturas, deficieií(e o pesSOal. Por
isso mesmo, nos casos de sinistros de médias e maiores
proporções, a Corporação sempre solicita o aoxHio da
Companhia Siderúrgica Nacional, utilizando suas unidades, compreendendo material e pessoal, para debelar as
chamas dos incêndios.
Enquanto isso", as empresas localizadas na cidade pagam pontualrriente ao Estado as Taxas de Incêndio, que
deveriam ser suftcientes para melhorar as condições de
trabalho do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda,
cuja eficiência está sendo prejudicada peta absoluta prea
cariedade das verbas que deviam ser destinadas ao seu
reaparelhamento.
Um incêndio di grandes proporções, no maior centro
siderúrgico do País, teria possivelmente graves conse-qüéncias.
Decerto a Companhia Siderúrgica Nacional tem instnimentos e pesSoal piua defender suas próprias instãlações.
Entretanto, se o incêndio se alastrar em outros pontos
da cidade, haverá apenas que lamentar o grande número
de perdas materiais e o possível sacrifício de vidas humanas.
Chegue o nosso apelo às autondades competentes do
Estado do Rio de Janeiro, para que providenciem o reaparelham~nto do Corpo de Bombeiros naquele grande
centro industrial, que merece maior atenção para a segurança de seus munícipes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra.

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

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e
JO n:tirmtos, anteriormente corivocada, a seguinte·

Ata da
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Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereciM
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n<? 295, de
1986), do Projeto de Resolução n<? l, de 1986, que suspende a execução do artigo 75, bem como seu parágrafo
únic.o, da Lei n<? 14, de 30 de dezembro de 1977, do Município de Campina Grande-do-Sul, Estado do Paraná.

-2Discussão, em turno ~nico, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 332,
de 1986), do Projeto de Resolução n9 2, de 1986, que
auoriza o Governo do Estado da Bahia a ReaHzar operação de empréstimo externo no valor de USS
38,400,000.00 (trinta e oíto milhões e quãtrocentos mil
dólares amerlcanos), destinada ao Programa de Refinancía'mento da Dívida Externa daquele Estado.

-3Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n\> 333, de
1986), do Projeto de Resolução n\" 6, de 1986, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação
de empréstimo externo no valor de 11,000,000.00 (onze
fuilhões de dólares ámericanos).

-4DiscusSão, em turoo único, da Redação Fínal (oferecid<J. pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 334,
de "1986), do Projeto de Resolução n9 8, de 1986, que autoríza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operâção de crédito no valor de Cz$ 263.706.472,95 {duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e seis mil, quatroM
centos e setenta e dois cruzados e noventa e cinco centavos).

O SR. PRSIDENTE (José FrageUi)- Está encerrada
a sessão.
( Levanra-se a sessão às 16 horas e 20 minutos)

Sessão, em 7 de maio de 1986

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

rresidência do Sr. Marcondes Gadelha
AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESlfNTES OS SRS. SENADORES:._
tJorge Kalume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Fábio
Lucena - .Claudionor, Roriz -.:..__ Gaivão_ Modesto Gabriel Hermes - Hélio GueiroS - Àlexan'dre CostaAmérico de Souza - Alberto SíiVa - Helvídio Nunes
-João Lobo- Ce:sarCa.Js -José Lins- Martins Filho ~Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira
- Lo~rival Baptista - Nelson Carneiro - Jamjl Haddad- Itamar Franco,..._ Murilo Badarô- Amaral' Furlan -Fernando Henrique Cardoso- Severo Gome-sBenedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Borges
-Gastão MUller- José Fragelli- Marcelo Miranda
-Saldanha Derzi - Âlvaro Dias- Jaison Barreto Ivan Bonato- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe-jro Simon - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Sena•ctores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não há expediente a ser ,lido
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.

É

lidO Oseguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 93, de 1986
Acrescenta o inciso '"X" ao artigo 649 do Código
de Processo Civil e dispõe sobre a impenhorabilidade
do módulo rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l <? Acrescenta-se ao artigo 649 ~o Código de
-Processo Civil o Inciso X, cuja redação será a seguinte:
X- o módulo rural conforme definido na legislação
pertinente.
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A determinação legal de impenhorabilidade do módulo rural é uma necessidade imperiosa não só ante a políti__ca.de reforma agrária adotada no País mas, também,
pela sua relevância do ponto de vista social.
A Le1 n9 5.868/72. ao regular a proibição do desmembramento do módulo rural, prevista no art. 65 do
Estatuto da terra, mediante a aplicação da "fração mínima de parcelamento" que fixa, visa impedir a proliferação de latifúndios e minifúndios, cuja existência contraria, na maioria dos casos, a função social da teúa.
Consagrado, pois, o princípio da indivisibilidide do
módulo rural a sua inclusão no rol dos bens absoluta~
mente impenhoráveis é iniprescindível, até mesmo como
uma garantia de aplicação e respeito à-quele.
A prevalecer a sistemática da terra funcionar como garantta dos emp:éstimos tomados pelo pequeno agricultor para permttlr a exploração agrícola, cujo sucesso depende de fatores alheios à sua vontade veremos, muito
breve~ o desassentamento de inúmeras famílias de suas
propnedad~ que, arrematadas em leilões, serão incor-
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paradas aos latifúndios ou desmembradas e ocupadas
por tantos outros cuja subsistência não poderi a terra
prpver. Estaremos, pois, retroced_end.o, reimplantando
no interior do País, a-sitUaÇão viciosa que se pretende
combater.
Outrossim, as cons_eqUências sociais da desagtegiçãÕ
do agricultor de sua terra serão desastrosas. Maior será o
exôdo rural e, como lógica conseqUência elevar~se~ão o
índice de desemprego, miséria e criminalidade nas gl'an~
des cidades. h inadmis:ilvel gue nosso País, que tem
como uma das principais metas o reassentamento do homem do campo mantenha, em sua legislação, uma bre~
cha capaz de alíjâ~lo de sua propriedade.
A inclusão do módulo rural no elenco dos bens absolutamente impenhoráveis ademais, encontra agasalho no
art. 70 do Código Civil Brasíieiro que, ao instituir o Bem
de Família, não faz distinção entrelmôVel urbano ou ru~
ral. A destinação de um imóvel pa~a domicilio da (amíl_ia
não passível de execução por dívidas visa a proteção da
pequena propriedade e o bem~estar da família. Ora, sen~
do módulo rural o imóvel rural direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua famnia absorvendo~lhes
toda a força de trabalho e garantindo~ lhes a subsistência
nada mais justo do que se atribuir, por lei, ao módulo rural a condição de bl.!m de família à_ exemplo dQ. "Homestead" americano e dQ_ "hofrecht" alemão.
Estar~se~á, dessa fo_rma, atendendo aos objetivos da
Reforma Agrária consubstanciados nos princípios de
Justi<;a Social e, também, ao aumento de produtividade,
tão necessários ao desenv-olvimento do Pafs.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1986.- Senador Álvaro
Dias.
LEGTSLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.869,
DE II DE JANEIRO DE !972

REQUERIMENTO
No 89, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de lei do Senado
n'-' 74, de 1986, de autoria dos Senadores Alfredo Campos, Carlos Chiare!ti e Murilo Badaró, que. "estabelece
normas para a realização de eleições em 1986 e dá outras
providências".
Sala das Sessões, em 7 de maio de J986. - Alfredo
Campos- Carlos Chiarelli- Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Esses
requefimentos serão votados após a Ordem do Dia, de
acordo com o art. 375 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)
Passa-se à:

ORDEM DO DIA
Item t:
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nv 295-.- de 1986), do Projeto de Resolução n~"l, de
1986, que suspende a execução do artigo 75, bem
como seu pa~ágrafo único, da Lei n<?14, de 30 de dezembro de 1977, do Municipio de Campina Grande
do Sul, Estado do Paraná.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a -palavra, encerro a discus-são.
A redação fmal é considerada..definitivamente aprova~
da de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:

Art. 649. São absolutamente impenhorâveis: (19)
I. os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeítos à execução;
II. as provisões de alimento e de combustível, neces~
sárias à manutenção do devedor e de sua família durante.
um mês;
III. o anel nupcial e os retratos de família;
IV. os vencimentos dos magistrados, dos professores
e dos funcionários públicos, o soldo e os ·salãrios, salvo
para pagamento de prestação alimentícia;
V. os equipamentos dos militares;
VL os livros, as máquinas, os utensílios e os instrumentos, necessários ou ú~eis ao exercício de qualquer
profissão; (20)
VIL as pensões, as tenças ou os montepios, percebi~
dos dos cofres públicos, ou de insütutos de previdência,
bem como os provenientes de liberalidade de terceiro,
quando destinados ao sustento do devedor ou da _sua
família;
VIII. os materia necessários para obras em andarnen~
to, salvo se estas forem penhoradas; (20)
IX. o seguro de vida

À Comissão de Constituição e Justiça

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - O
projeto lido será publicado e reinetidO à comissão com-

pe~e;~~~ a mesa, requerimentos qUe vão ser lidos pelo Sr·
l<?~Secretârío.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 88, de 1986
Requeremos urgência nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto__de Lei doSenado
n'-' 266 de 1985- DF, que aprova o Estatuto dos
Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distri~
to Federal, e dá outras providéncias.
•.
Sala das Sessões, em 7 de maio de 1986. - Heho
· Gueiros- Octávio Cardoso- Nh·aldo Machado.

Redaçào final do Projeto de
1986.

Resolu~o

n"' 1, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinfe

RESOLUÇÃO No

, DE 1986

Suspende a execução do artigo 75, bem como seu
parágrafo único, da Lei n'<' 14, de 30 de dezembro de
1977, do Município de Campina Grande do Sul, Estado d() Paraná.
O Senado Federal resolve:
Artigo ún~co. Ê suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos do artigo 42, item VII, da Constituição Federal e, em face da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal proferida em sessão plenária de 14 de novembro
de 1984, nos autos do Recurso Extraordinário n9
101.477~6, do Estado do Paraná, a execução do artigo
75, bem como do seu parágrafo único, da Lei n9 14, de 30
de dezembro de 1977, do Município de Campina Grande
do Sul, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade!ha) -Item

2:
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão de Redaçàg em seu Parecer
332, de 1986), do Projeto de Resolução n 9 2, de
1986, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a_
realizar operação de emp-réstimo externo no valor
· ·de USS 38,400,000.00 (trinta e oito milhÕes e quatrocentos mil dólares americ_anos) destinada ao Pro~
grama de Refmanciamento da Dívida Externa_ da~
que/e Estado.
n9

Em discussão. (Pausa.)
Não have_ndo quem l?eça a palavra, encerro a discussão.
A redação final é con-siderada defiriitivamen~ aprova~
da nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O prOjeto- Vai à promulgação.
--É a seguinte a redação fina{ aprovada:

Maio de 1986
Redaçào Final do Projeto de Resolução n~" 2, d.e
1986.
.
Faço_saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso IV, da Constit\lição; e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
38,400,000.00 (trinta e oito milhões e quatrocentos
mil dólares americanos), destinado ao Programa de
Refinanciamento da Dívida Externa daquele Estado.
O Senado Federal resolvç:
Art. I"' É o Governo do Estado da Bahia autpriíado
a realizar, com a garantia da União, uma operàção de
etnPrêstimo externo no valor de
38,400,000.00 (trin~
ta e•oito milhõeS e quatrocentos mil dólares americanos),
ou o equivalente em outras moedas, de principal, e junto
a grupo financiador a ser indicado, destinada a refinan~
dar o Programa da Dívida Externa daquele Estado.
Art. 2<} A operação realizar-se~a nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditídas da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com O Banco Cen~
trai do Brasil, nos termos do art. {Q, 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, a~nda,
as disposições da Lei Estadual n"' 4.494, de 24 de setembro de t985, autorizadora da operação.
Art. 3'-' Esta Resolução entra em vigor na data de
st,m publicação.

uss

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Item

3:
Discussão, em turno único, da Redação Final(o~
ferecída pela Comissão de Redação em seu Parecer
n"' 33, de 1986), do Projeto de Resolução'nl' 6, de
1986, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas.
a realizar operação de empréstimo externo no valor
de USJ, 11 ,000.000.00 (onze milhões de dólares americanos).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto é considerado definitivamente aprovado nos
termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada:
Redaçào Final do Projeto de Resolução n"' 6, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, incíso IV, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'
, DE !986
Autoriza o Governo do Estado de Alago_!lS a realizar operação de empréstimo externo no valor de (JSS
11,000,000.00 (onl:e milhões de dólares americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. }<;> É o Governo do Estado deAlagoas autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de USS 11,000,000.00 (onze
milhões de dólares americanos), ou o equivalente em ou.tras moedaob çl,e principal, e junto a grupO financiador a
ser indicado, destinado ao Programa de RC:financiamento da Divida Externa do Estado.
- - ~rt. 2"' A operação realizar~se~a nos moldes aprova~
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições crediticias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, n.os termos do art. 19 , item II do Decreto
n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econ6ffiko-finã:nceira do Çfoverno Federal, e, ainda,
ãS disposições da Lei n"' 4.190, de 24 de novembro de
1980, autorizadora da operação.
Art. 31' Esta Resolução entra em vigor na data de,
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

item

4:
Discussão, em turno único, da Redação Final (o~
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n? 334, de 1986), do Projeto de Resolução nl' 8, de
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!986, que autoriza o_ Governo do Estado da Paraíba
a contratar opera~ão de crédito no Yalor de

-czs

263.706.472,95 (duzentos e sessenta e ll:ês milhõc:.:;.,

setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois
cruzados e noventa e cinco centavos).
Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto é considerado definitivamente aprovado nos
termos do art. 359 do Regimento Interno. Vai- à promlligaçào.
E a seguinte a redação final aprovada:
Redação Final do Projeto de Resolução n"' 8, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso IV~ - Oa Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUCÃO No

• DE 1986

Autoriza o Governo do Estado da Para-íba a contratar operação de crédito no valor de CzS
263.706.472,95 (duzentos e sessenta e três milhões,
setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois
cruzados e noventa e cinco centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 2"' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de CzS 263.706.472,95 (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e seis mil, quattocentos e setenta e dois cruzados e noventa e cinco centavos), correspondente a 5.745.000 UPC, considerado o
valor nominal da UPC de CrS 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto ao Banco-do Estado da Paraíba S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à implantação, ampliação e melhoria nos sistemas de abastecimento d'água
e esgotos sanitários. do Estado, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Passa-se, agora, à apreciação do requerimento n9 88/86,
d~ urgência lido no expedien~_e para o Projeto de Lei do
Senado n"' 266, de 1985 ......:----oT.
• Em votação o requerimelliõ.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria que constou da Ordém do Dia de 18 de abril,
quando teve a sua discussão encerrada por recebimento
de emendas de Plenârio retornando às ComisSões competentes.
Votação em turno único do Projeto de Lei do Senado n9 266, de 1985- DF,.que aprova o Estatuto
dos Bombeiros Militares, do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, e--dá outras providências, tendo:
Pareceres sob n9s 1.108, 1.109 de 1985 das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade, do Distrito Federal favorável,
com emenda que apresenta de n9 I, dependendo de
pareceres das referidas Comissões sobre as emendas
de n?s 2 a 4 de Plenârio.
Solicito ao nobre Senador Helvídio Nunes, o parecer
da ComisSão de Constituição e Justiça sobre as emendas.
O SR. HELVID!O NUNES (PDS - PI. Para emitir
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dispõe o projeto sob exame sobre a remuneração no
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, facultando ao
Coronel BM exonerado ou demitido de ComandanteGeral daquela corporação, a transferência, para a reserva remunerada, com o cálculo da remuneração com base
no soldo integral do posto, quando não cQnte mais de
trinta anos de serviço.

A Emenda suprime a expressão refereiite ao cálculo da
remuneração do Cel. BM, com assento no art. 13, § 49,
da Constituição.
-

A Emenda n'i' 3 de Plenário altera a redação do item II,
do artigo 93, visa a evitar a i natividade prematura e com- pulsória, que contraria o art. 25 do Decreto-lei n9
667/69, além de permitir a inativação antes dos trinta
anos de serviço.

N'4
A Emenda n9 4 acrescenta dois parágrafos ao art. 93,
assegurando a transferência ex -officio para a reservaremunerada, inclusive no caso de Coronel BM, exonerado
ou demitido do cargo de Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros.
Constitucionais, jurídicas e fiéis à técnica legislativa,
procedentes quanto ao mérito, somos pela aprovação
das Emendas n9s 2, 3 e 4 de Plenário ao Projeto de Lei n9
266_, de 1985, do Seuado Federal.
Este o parecer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) ---Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira, o parecer da
Comissão do Distrito Federal sobre as emendas,

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volta a exame desta Comissão o projeto de lei do Senado, aprovando o Estatuto dos Bombeiros-Militares do
Corpo de B.ombeiros do Qistrito Federal e dando outras
providências.
Examinado o projeto pela Douta Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado.
Na primeira vez em que foi discutido por esta Comissão, o Relator, o ilustre Senador Alexandre Costa,
apresentou-lhe emenda, visando dar nova redação à alínea c do § 49, do art. 93, da Mensagem Presidencial n"'
208, de 1985, consubstanciada pelo Projeto de Lei do Senado n"' ~66, de 1985, de forma a que.a transferência para
~ reserva remunerada, ex officio, (§ 4"') enquanto permanecer no cargo ou emprego público de que trata o inciso
IX,- alínéã c- (einendada), o tempo de serviço será contado apenas para a transferência para a inatividade que será efetívada com a remuneração calculada com base no
soldo integral no posto, quando o Bombeiro-Militar
contar mais de 25 anos de serviço e tenha exercido cargo
relevante e de confiança, sendo amparados por este dispositivp todos os Bombeiros-Militares que até a presente
data t_Çjillarn_ sido transferidos ex officio para a reserva
remunerada.
Objetíva a emenda, à alínea c, assegurar aos
Bombeiros-Militares do DF a impossibilidade de serem
prejudicados em sua aposentadoria ao serem compulsoriamente transferidos, ex officio, para a reserva. Mereceu
aprovação.
~Incluído na Ordem do Dia para discussão, nos tennos
do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, na Sessão de
18-4-86, recebeu 3 (três) Emendas de Plenário, as de n9s
2, 3 e 4.
A Emenda nc:o 2 intenta suprimir do§ 1? do art. 92 a expressão~. H ••• a qual será efetivada com a remuneração
calculada com base no soldo integral do posto ... ".
Esta emenda buscou, com a supressão proposta, eliminar do texto do projeto de lei a condição de inatividad6
remunerada superior a que a lei concede aos militares.
Na forma proposta pelo projeto, o texto contrariav~ o
art._ 24 e a letra e do art. 25 do Decreto~lei n9 667 f69 e
também o § 49 do art. 13 da Constituição, por conceder
ao Cel. BM condições superiores às existentes nas Forças
Armadas.
A Emenda n9 3 procura dar nova redação ao item II
do art. 93, redação em que a transferência para a reserva
remunerada, ex officio, se verifique sempre quando o
Coronel BM, que contar mais. de 30 (trinta) anos de serviço, ultrapassar 6 (seis) anos de permanência nesse pos-

to.
A emenda elimina conflito com outros dispositivos legais_. __ _

Um Coronel BM, com apenas 6 (seis) anos de permanência no posto, aláuinas vezes, não possuindo 30 (trin-ta) anos de serviço, vê-se prematura e compulsoriamente
passado à inaüvidade, contrariando interesses da Administração e o art. 25 dp Decreto-lei n9 667, de 1969.
A Emenda n9 4 visa acrescentar parágrafos 19 e 29,
renumerando-Se osjã existentes, de forma(§ 19) a que se
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aplique ao Coronel BM o disposto na alínea "b", do§ 19,
do art. 78, para todos os efeitos, quando completar 6
(seis) anos de permanência no posto, aguardando a
transferência ex officio, para a reserva remunerada, ao
completar 30 (trinta) anos de serviço.
A redação proposta para o§ 29 do mesmo art. -93, intenta que o disposto no § l'~ se aplique ao Coronel BM,
exonerado ou demitido do-cargo de Comandante-Geral
do Corpo de Bombéiros, que não se valha da prerrogativa prevista no§ 19 do art. 92.
A inclusão do§ \'1 ao art. 93 busca reforçar o preceito
estabelecido de que a transferência para a reserva remunerada ex officio dar-se-á ao se atingir os 30 (trinta) anos
de serviço.
Também a redação proposta para o § 29, guarda a
mesma coerência com relação ao CEL BM exonerado ou
demitido que não tenha satisfeito os requisitos dos 30
(trinta) anos de serviço ou 6 (seis) anos no último posto.
Considerando que as Emendas propostas, em Plenário, ao Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, visam todas a elidir do
Projeto conflitos legais e à melhoria da Proposição com
reforço de preceitos ali estabdecidos, somos, no âmbito
desta Comissão, pela aprovação do Projeto com as
Emendas que lhes fora-m apresentadas.
Este é o Parecer da Comissão. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Os
pareceres são favoráveis às Emendas. Completada a instrução da matéria pasSa-se a sua apreciação.
Votação do projeto sem prejuízo das Emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação das Emendas.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19Secretário.
Ê lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N9 90, de 1986
Nos termos âo art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da
Emenda n9 I ao Projeto de Lei do Senado n9 266, de
1985-DF.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1986. -Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (M arcondes Gadelha) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à votação da
Emenda n"' 1/DF.
Em votação a emenda.
Os Srs: Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Votação em globo das Emendas n?s 2 a4, de plenário,
que receberam pareceres favoráveis.
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer seritadús. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovados o projeto e as Emendas de n9s 2 a 4, a matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Sobre
a -mesa, Parecer da Comissão de Redação, que serâ lido
pelo Sr, }?-Secretário.
É lido o seguinte

PARECER

PARECER

N• 346, de 1986
(Da CótniSSão de Redação)
Redação final do Projeto de Lei do Senado 09 266,
de 1985-DF.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão api-eserita a redaç3õ final do Projeto de
Lei do Senado n9 266, de 1985-DF, que aprova o Estatu·
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to dos Bombeiros~ Militares do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, e dâ outra$ providências.
Sala de Reuniões da ComísS~o. 7 de mai,o de 198§.
- Lenoir Vargas, Presidente -Jorge Kalume, Relator
- José lgnácio Ferreira.
ANEXO AO PARECER N' 346, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 266,
de 1985-DF, que aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal,
e dá outras providências.

O Senado Federal decret~:
Art. l~" É aprovado o anexo Estatuto dos

Bombeiros~ Militares do Corpo de Bombeiros do Distr_ito Federal, como parte -~nte~rante desta lei_.
Art. 2~> Até que seja legalmente disciplinado regime
próprio de pensões para os Bombeiros-Militares do Distrito Federal, aplica~se~lhes o disposto nos arts. 69 a 7J
da Lei n9- 6.022, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 3"' Esta lei e o estatuto que e1a aprova entram
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~> Revogam~se as disposições em contrâri'? e,
especialmente, a Lei n~' 6.022, de 3 de jaD.eiro de 1974; e o
art. li" da Lei n~"6.547, de4dejuJho de 1978, ressalvado o
disposto no art. 2~ desta lei.

ESTATUTO DOS BOMBEIROS-MlLlTARES
DO CORPO DE BOMBEIROS
DO DISTRITO FEDERAL
TITULO I
Generalidades
CAPITULO I
Das DiSposições Preliminares
Art. 1"' O presente Estatuto regula a situação, abri~
gações, deveres, direitos e prerrogativas dos bombeirosmilitares do Coroo de Bomheiroc: rlo Distrito FederaL
Art. 29 U Corpo de Bombeiros dO -Distnto Federãt,
organizado com base na hierarquia e na disciplina, con~
siderado força auxiliar reserva dO Ex.êrcito, destlna~se à
execução de serviços de perícia, prevenção e combate a
incêndios; de busca e salvamento; de prestação de socar~
ros nos casos de inundações, desabamentos, catâstrofes e
calamidades públicas; e de outros que se fizerem neces~
sãrios à proteção da comunidade.
Art. 3"' Os integrantes do Corpo de Bombeiros, à
vista da natureza e destinação a que se refere o artigo ari~
terior, formam uma categoria especial de serviclores
públicos do DistritO Federal, denominada bombeiro~
militar.
§ 19 Os bombeiros-militares encontram~e em uma
das seguintes situações:
a) na ativa:
1) os de carreira;
2) os incluídos no Corpo de Bombeiros, voluntaria~
mente, durante .os prazos a que se obriguem a servir~
3) os componentes da reserva remunerada do Corpo
de Bombeiros, convocados ou designados para o serviço
ativo: e
4) os alunos de órgão de formação de bombeiros~
mil\tar<ê$.+
b) na inatlvidade:
_ ___
1) os da reserva remunerada, percebendo remuneração
do Distrito Federal e sujeitos à prestação de servíço na
ativa, mediante convocação; e
2) OS f6fOI-ril.iii:foS-qLiaridO; rendc.qiassado pôr üma das
situações previstas neste artigo, estejarri dispensados, definitívamente, da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Dis~rito
Federal.
§ 2q Os bombeiros~militares de carreira são os que,
no desempenho voluntário e permanente do serviço de
bombeiro~militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida.
Art. 4,. O serviÇo- de bombeiro-militar consiste no
exercício de atividade inerente ao Corpo de Bombeiros e
compreende todo_s .os encargos previstos na legislação especifica, relacionados .com a missão da Corporação.
Art. 59 A carreira de bombeiro-militar ê caracteriza~
da gela atividade continuarl~_ e iT!_t~iramente devotada ·as
finalidades do Corpo de Bombeiros, denominada atividade hombeiro~mi1itar.
§ 19- A carreira de bombçiro_~mil;taT, eSf~u_t_u~ada em
graus hierárquicos, é privativa de bombeiro~militar em

atividade e inicia-se com o ingresso no Corpo de Bom~
be-iras do Distrito Federal.
§ 29 A carreira de oficial do Corpo de Bombeiros do
Distríto Federal é privativa de brasileiro nato.
Art. 6"' São equivafentes as expressõe&.
ativa",
"da ativa", ..em serviço ativo" ,, "em serviço na atíva",
"em serviço",,."em atividade", e,, "em atividade de
bombeiro-militar", conferidas aos bombeiros-militares
no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou exercício de função de
bombeiro~militar ou considerada de natureza de
bombeiro~militar,
nas Organizações BombeirosMilitares do Corpo de Bombeiros, bem assim em outros
órgãos do Governo do Distrito Federal.
Art. 7"' A condição jurídica dos bombeiros~militares
.do Distrito Federal é d_efinida pelos diSpositivos-consti~
tucionais que lhes forem aplicáveis, pelos deste Estatuto
e pelos das leis e regulamentos que lhes outorgam direi~
tos e prerrogativas e lhes impõe deveres e obrigações.
Art. 89 O disposto neste Estatuto aplíca~se, no que
couber, aos bombeiros~militares reformados e aos dare~
serva remunerada.
Art. 99 Além da convocação compulsória, prevista
no artigo 3"', letra b, n"' 1, deste estatuto, os integrantes
da reserva remunerada poderão ainda ser, excepcional~
mente,' designados para o serviço ativo, em caráter tran-'
sitório e mediante aceitação voluntária, para servfrem
Coíno assessOres, instrutores e professores da Academia
-de Bombeiro~Militar.
Parágrafo único. A designação para o serviço ativo,
em caráter transitório e mediante aceitação voluntária,
serã regulamentada pelo Governador do Distrito Federal.

"na:

CAPITULO II
Do Ingresso no Corpo de Bombe-iros
ArL 10. O ingresso no Corpo de Bombeiros é facul~
tado a todos os brasileiros, mediante inclu_são, matrícula
ou nomeação, observadas as condições prescritas neste
Estatuto, em leis e regulamentos da Corporação.
ArL !L Para a matricula nos estabelecimentos de
ensino de bombeiro-militar destinados à formaç_ão de
oficiais e praças, além das condições relativas a naciona~
lidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e ido~
neidade moral, é necessário que o candidato não exerça
ou não haja exercido atividade prejudicial ou perigosa à
Segurança N_11cional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo e no anterior aplica-se aos candidatos ao ingresso nos Quadros de
Oficiais em que é exigido o diploma de estabelecimento
de ensino superior reconhecido pelo Governo Federal.
Art. 12. A inclusão nos Quadros do Corpo de Bomheiros obedecerá ao voluntariado, de acordo com este
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Estatuto e regulamentos da Corporação, respeitadas as
prescrições da Lei do Serviço Militar e seu Regulamento.
Parágrafo únicO. É vedada a reinclusão, salvo quan~
do· para dar cumprimento à decisão judicial e nos casos
de deserção, extravio e desaparecimento.
CAPITULO III
Da Hierarquia e da Disciplina
no Corpo de- Bombeiros
Art.• 13. A hierarquia e a disciplina são a base insti~
tucional dQ Corpo de Bombeiros, crescendo a autorida~
de e a r~ponsabilidade com a elevação do grau hierár~
quico.
§ 1'~ Hierarquia é a ordenação da autoridade, em
11iveis diferentes, na estrutura do Corpo de Bombeiros 1
por postos e graduações. Dentro de um mesmo posto ou
graduação, a ordenação faz~se peta antiguidade no posto
ou graduação, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espíritO de acatamento à seqUência da autorida~
de§ 2'~ DisciPlina é a rigorosa observância e a~tamen
to integral da legislação que fundamenta o orgamsmo de
bombeiro..militar e coordena seu funcionamento regular
e harmónico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento
do dever por parte de todos e de cada um dos componen~
tes desse organismo.
§ 39 A disciplina e o respeito à hierarquia deve~ ser
mantidos em todas as circunstâncias pelos bombetros~
militares em atividade ou na inatividade.
ArL 14. Círculos hierârquicos são âmbitos de convi~
vência entre os bombeiros~ militares da mesma categoria
e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camarada~
gem, em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do
respeito mútuo.
.
Art. 15. Os circulas hierãrquicos e a escala hierãrquíca no Corpo de Bombeiros são fixados nos parágrafos e quadro seguintes.
§ \9 Posto é o grau hierârquico do oficial,~'Cot;~.ferido
mediante ato do Governador do Distrito Federal e con~
firmado cm ca~~a põ.ltente.
§ 2"' Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido mediante ato do Comandante~Geral da Corpo~
ração.
§ 3'~ Os asPirantes-a~oficial BM e os alunçs do Curso
de Formação de Oficiais Bombeiros-Militares são deno~
minados praças especiais.
§ 4"' Os graus hierárquicos inicial e final <!_~s div~~os
quadros de oficiais e praças são f1xados, separa'êíaiüente,
para cada caso.
§ 59 Sempre que o tombeiro-militar, da reservaremunerada ou reformado, fizer uso do posto ou gra~
duação deverá observar as abreviaturas respectivas de
sua situação.
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Art. 16: AI Precedência entre os boml?eiroswmilitares
da ati\ra, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela
antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos
çle precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento.
§ l" A anliguidade em cada posto ou graduação é
contada a paf:tir da d8;ta dç assinatura do ato da respectiva promoção, nomeaçâoJ declaração ou inclusão, salvo
quando estiver expressamCntê fixada outra data.
§ 29 No caso de ser igual a antiguidade, referida no
parãgrafo anterior, é ela estabelecida:
a) emre us bombeiros-m1.~tares do mesmO quadro,
pela posição nas respectivas escalas numéricas ou regis-tras existentes na Corporação;
b)-nos demais casos, pela antiguidade no posto ou
graduação anterior; se, ainda, assim, subsistir igualdade
de aritiguidade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus
hierárquicos anteriores à data de praça e à data de nascimentõ para definir a precedência e, neste último caso, o
mais idoso será considerado o mais antigo;
c) entre os alunos de um mesmo órgão de formação
de bombeiros-militares, de acordo com o regulamento
do respectivo órgão, se não estiverem especificamente
enquadrados nas letras a e b; e
d) na existência de mais de uma data de praça, prevaa antiguidade do bombeiro-militar da última praça
na Corporação se não estiver, especificamente, enquadrado nas letras a, b e c.
§ · 3'i' Em igualdade de posto ou graduação, os
bombeiros-militares em atividade têm precedência sobre
os da inatividade.
§- 4"' Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os bombeiros-militares de carreira na ativa e
os da reserva remunerada, quando estiverem convocados
ou designados para o serviço ativo, ~definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação.
§ 59 Nos casos de nomeaçao coletiva, a hierarquia
será definida em conseqüência dos resultados do concurso .a que forem submetidos os candidatos ao Corpo de
Bombeiros.
Art. 17. A precedência entre as praças especiais e as
demais praças é assim regulada:
I - os aspirantes-a-oficial BM são hierarquicamente
superiores às demais praças e freqUentam o- Círculo dos
Oficiais Subalternos; e
I I - os alunos do Curso de Formação de Oficiais são
hierarquica:nente superioreS aos subtenentes BM.
Art. 18. No COrPo de Bombeiros será organizadO o
registro de todos os oficiãis e graduados, em atividade,
cujos resumos constarão dos Almanaques da Corporação.
§ 19 Os Almanaques, _um para os ofíciais e
aspirantes-a-oficial e outro para subtenentes e sargentos
do Corpo de Bombeiros, conterão, respectivamente, a
relação ..-nominal de todos os oficiais e aspírantCs-aoficial, subtenentes e sargentos em atividade, distribuí~
dos pelos respectivos Qêadros, de acordo com seus postos, graduações e antiguidade.
§ 29 O COrpo de Bombeiros manterá Um registro de
todos os dados referexttes ao pessoal da ativa e da reserva
remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas,
segundo instruções baixadas pelo Comandante-Geral.
Art. 19. O aluno-a-oficial BM, por conclusão do
Curso, será declarado aspirante-a-oficial BM, mediante
ato do Comandante-Geral, na forma especificada em regulamento.,
Art. 20. _O_ ingresso na carreira de oficial serâ por
promoção do aspirante--a-oficial BM para o Quadro de
Oficiais Bombeiros-Militares, mediante concurso entre
os diplomados por faculdades civis ·reconhecidas pelo
Governo Federal, quando destinado aos Quadros que
exija~ este requisito.
Parágrafo ünico. Para os demais Quadros previstos
na Organização Básica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o ingresso na carreira de oficial serâ regulado por legislação específica ou peculiar.

lece

CAPITULO IV

zação, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais.
§ 2Y As atribuições e obrigações inerentes ao cargo
de bombeiro-mil~tar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierârquico.
Art. 22. Os cargos de bombeiro-militar são providos
com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierârquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho.
Parágrafo único. O provimento de cargo de
bombeiro-militar faz-se mediante ato de nomeação, de
designação ou determinação expressa de autoridade
competente.
Art. 23. O cargo de bombeiro-militar é considerado
vago a partir de sua criação ou desde o momento em que
o bombeiro-militar exonerado, dispensado ou que tenha
re_cebido determinação expressa de autoridade competente, o deixe e até que outro bombeiro-militar nele tom\!
posse, de acordo com a norma de provimento prevístã
no_parágrafo único do artigo anterior.
Parágrafo único. Consiaera-se também vago o cargo
de bombeiro-militar cujo ocupante haja:
a) falecido;
b) sido considerado extraviado; ou
c) sido considerado desertor.
Art. 24. Função de bombeiro-militar é o exercício
das obrigações inerentes ao cargo de bombeiro-militar.
Art. 25. Dentro de uma mesma_ Organização do
Corpo- de Bombeiros, a seqUência de substituiçãO para
assumíi' cargo ou responder por funçã-o, bem assim as
normas, atribUições -e responsabilidades relativas são estabelecidas na legislação específica, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou- para o
exercíCiO da função.
Art 26. O bombeiro--militar, ocupante de cargo
pr-ovido em caráter efetivo ou interino_. de acordo com o
parágrafo único do art. 22, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previstO em lei.
Art. 27. As atribuições que, pela generalidade, peculi_aridade, d_uração, vul_to ou natureza não são catalogadas como posições tituladas em Quadro de Efetivo, Qua~
dro de OrganiZação,. Tabela de Lotação, ou dispositivo
legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou exercício de função de bombeiro-militar
ou consideradas de nature1;a própria a bombeiro-militar.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, a encargo, i-ncumbência, comissão; serviço ou exercício de
função de bombeiro-militar, ou de natureza própria a
bombeiro-militar, o disposto neste Capítulo para cargo
de bombeiro-militar.
TITULO II
Das Obrigações e dos Deveres
dos Bombeiros-Militares

CAPITULO I
Das Obriga\:ões dos Bombeiros-Militares
SEÇÃO I
Do Valor do Bombeiro-Militar

Art. 28. São manifestações essenciais do valor do
bombeiro-militar:
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável
de cumprir o dever de bombeiro-militar e solene juramento de fidelidade à Pátria, até com o sacrifício da própria vida;
II - o civismo e o culto das tradições históricas;
III- a fé na missão elevada do Corpo de Bombeiros;
IV- õ amor à profissão e o entusiasmo com que a
exerce;
V- o aprimoramento técnico-profissional;
VI- o espírito-de-corpo e o orgulho pela Corporação; e
VII - a dedicação na defesa da sociedade.

Do Cargo e da Função de Bombeiro-Militar

SEÇÃO II

Art. 21. Cargo de bombeiro-militar é o conjunto de
deveres e responsabilidades cometido_ ao bombeiromilitar em serviço atívo.
§ ,}9 O cargo a que se refere este artigo é o que se encontra especificado ou previsto nos Quadros de Organi-

Da J;:tica do Bombeiro-Militar
Art. 29. O sentimento do dever, o brio do
bombeiro-militai' e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes do Corpo de Bombeiros, conduta
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moral e profissional irrepreensíveis com a observância
dos seguintes preceitos da ética do bombeiro-militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pess-oal;
II -exercer, com autoridade, eficiência e probidade,
as funções que lhe couberem em decorrência do cargo;
III -respeitar a dígnídade da pessoa humana;
IV- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos,
as instruções e as ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial nos julgamentos dos a tos e
na apreciação do mérito dos subordinados;
VI- zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual,
físico e, também, pelo dos subordinados; tendo em vista
o cumprimento da missão comum;
VII -praticar a camaradagem e desenvolver, perma·
nenternen_te, o espírito de cooperação;
VIII- empregar todas as suas energias em benefício
do serviço;
IX- ser discreto em suas atitudes e maneiras e em
sua linguagem escrita e falada;
OC- abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado,
de matéria Sigilosa de qualquer natureza;
XI -acatar as autoridades civis;
XII- cumprir seus_ deveres de cidadão;
XIII- proceder de maneira ilibada na vida pública e na
particular;
XIV- garantir a assistência moral e material ao seu lar
e conduzir-se como chefe de família modelar;
~ XV- conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade,_ de modo que não sejam prejudicados os princí~
pios da disciplina, do respeito e do decoro de bombeiromilitar;
XVI- observar as normas de boa educação;
XVII- abster-se de_ fazer uso do posto ou graduação
para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou
para encamínhar negócios particulares ou de terceiros;
XVHI- abster-se, na situação de inativid3.de, do uso
das designações hierãrquicas quando:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa
a respeito de assuntos políticOs ou referentes à corporação, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil,
mesmo que seja da administração pública;
XIX --zelar pelo bom nome do Corpo de Bombeiros
e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo
obedecer aos preceitos da êtica de bombeiro-militar.
ArL 30. Ao hombeiro-militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de
sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como
acionista ou quotista em sociedade anônima ou por quotas. de responsabilidade limitada.
§ 19 Os integrantes da reserva remunerada, quando
convocados ou designados para o serviço ativo, ficam
proibidos de tratar, nas Organizações de BombeirosMilitares e nas repartições civis, de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza.
§ 29 Os bombeiros-militares, em atividade, podem
exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não
infrinjam o disposto no presente artigo.
§ J9 No intuito de desenvolver a prática profissional,
é permittdo àos oficiais titulados no Quadro de Saúde o
exercício de atividade têcnico-profissional no meio civil,
desde que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto neste artigo.

Art. 31. O Comandante-Geral poderá determinar
aos bombeiros-militares da ativa que, no intereSse e salvaguarda da .dignidade própria, informem sobre a origem e natureza de seus bens, sempre que haja razão que
recomende tal medida.
CAPITULO II
Dos Deveres dos Bombeiros-Militares
SEÇÃO I
Da Conceituação
Art. 32 Os .deveres dos bombeiros-militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o
bombeiro-militar à comunidade do Distrito Federal e ao
serviço, compreendendo, essencialmente:
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I - a dedicação integral ao serviço e a fid~lidade à instituição a que pertence, mesnio com O sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III- a probidade e a lealdade em todas as circunstân-
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pertinentes, exigindo-se delas inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.
Art, 42. Ao bombeiro-militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que
emitir e pelos atos que praticar.

§ 2<J Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito }<edera! julgar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação, na forma estabelecida em lei específica.
§ 3<J A Conselho de Justificação poderã, também, ser
submetido o oflCÜI.l da reserva remunei:-ada õu reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação
de inatividade em que se encontra.
Ârt. 50. O aspirante-a-oficial BM, bem assim as
praças com estabilidade assegurada, presumivelmente
incapazes de permanecerem como bombeiros-militares
da ativa, serão submetidos a Conselho de DisCiplina e
afastados das atividades que estiverem exercendo, na
forma da _legislação específica.
§ 19 Cabe ao Governador do Distrito Federal, em
última instância, julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos d~ Conselho de Disciplina.
§ 211 A Conselho de Diséiplina poderá, também, ser
"submetida a praça da reserva remunerada ou reformada,
presumi'lt:l~ente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra.

cias;

CAPITULO Ill

IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V- o rigo~oso cumprimento das obrigações e ordens;
VI- a obngação de tratar o subordinado dignamente
e com urbanidade;
VII - o trato urbano, cordial e educado para com os

cidadãos; e
VIII --a segurança da comunidade.
SEÇÃO II
Do Compromisso do Bombeiro-Militar

Art. 33. Após Ingress-ar no Corpo de Bombeiros,
mediante inclusão, matricula, ou nomeação, o
bombeiro-militar prestarã compromisso de honra, no
qual afirmarã a sua aceitação consciente das obrigações
e dos deveres dos bombeiros-mílitares e manifestará a
sua firme disposição de bem cumpri-los.
Art. 34. O compromisso, a que se refere o artigo anterior, terá carãter solene e será prestado na presença da
tropa, tão logo o bomb~iro-militar tenha adquirido o
grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante do Corpo de
Bombeiros, conforme a seguinte declaração;, "ao ingressar no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente aos serviços
profissionais e à segurança da comunidade, meSmo com
o sacrificio da própria vida".
§ 1"' O compromisso do aspirante-a-oficial ê presta':'
do na solenidade de declaração de aspirante-a-oficial, de
acordo com o cerimonial prescrito em regulamento do
estabelecimento de ensino.
§ 29 O compromisso do __ oficial___BM será efetivado
com a seguinte declaração;, "perante a Bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de
oficial do Corpo de Bombeiros do Distrito_ Federal e
dedicar-me inteiramente ao seu serviço",
SEÇÃO lil
Do Comando e da Subordinação

.-

Art. 35. Comando é a soma de autoridade, deveres e
;esponsabilidades de que o bombeiro-militar é investido
legalmento quando conduz homens ou dirige uma Organização do Corpo de Bombeiros. O Comando ê vinculado ao grau hierárquiCo e constitui uma· prerrogativa impessoal, em cujo exercício o bombeiro-militar se define e
se caracteriza como chefe.
Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de
Organização do Co_rpo de Bombeiros, no que couber, o
estabelecido para Comando.
Art. 36. A subordinação não afeta~ de modo algum,
a dignidade pessoal do bombeiro~militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada do Corpo de
Bombeiros.
.
Art. 3_7. O oficial BM é preparado, ao longo da car~
reira, para o exerclcio do Comando, da Chefia e_da Direção das Organizações de Bombeiros-Militares.
Art. 38. Os subtenentes e sargentos BM auxiliam' ou
complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e emprego de meios, quer na instrução e na administração.
Parãgrafo único:- N~ exerCício- das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos BM deverão imporse pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade técnicoproftssional, incumbindo-lhes assegurar a observância
minuciosa e ininterrupta das ordens, das normas do serviço e das operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e do
moral delas, em todas as circunstâncias.
Art. 39. Os cabos e soldados são essencialmente os
elementos de execução.
Art. 40. Os soldados de segunda classe BM constituem os elementos incluídos no Corpo de Bombeiros,
para receberem a formação inicial do bombeiro-militar.
Art. 41~ Ãs praças especiais cabe a rigorosa Observância das prescrições dos regulamentos que lhes são

Da Violação das Obrigações
e dos Deveres dos Bombeiros-Militares
SEÇÃO I
Da Conceituação
ArL 43. A violação das obrigações ou dos deveres
dos bombeiros-militares constituirã- crime Ou trã.I).sgiessão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específica ou peculiar.
§ I11 A violação dos preceitos da ética do bombeiromilitar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau
hierárquico de quem a cometer.
. § _2<J. No concur~o de crime militar e de transgressão
drsc1plmar, serã aphcada somente a pena relativa ao cri-

me.
Art. 44. A inobservância das leis e regulamentos, ou
a. falta de exação no cumprimento dos deveres neles espe~ficados, a:arreta, para o bombeiro-militar, responsabi-

lidade funcu;:mal, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica ou peculiar.
P~râgrafo único. A apuração da responsabilidade
fun_c1onal, pecuniâria, disciplinar ou penal, poderâ conclutr pela incompatibilidade do bombeiro-militar com o
~go ou pela incapacidade do exercício das funções a ele
merentes.
Art. 45. O bombeiro-militar que, por sua atuação
se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar inca~
pacídade no exercício das funções a ele inerentes, serâ
dele afastado ou impedido de exercitá-la.
§ 19 São competentes para determinar o imediato
afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da
função:
a) O GOvernador do Distrito Federal; e
b) o Comandante-Geral da Corporação.
_§ 29- O b~mbeiro-militar afastado cto cargo, nas condições menciOnadas neste artigo, ficarâ privado do
exercício de qualquer função de bombeiro-militar até a
solução do processo ou das providências legais qu~ couberem no caso.
Art. 46. São proibidas quaisquer manifestações col7tivas, tanto sobre ~t.os ~e superiores, quanto sobre postções de caráter reJ.vmdrcatório.
SEÇÃO II
Dos O::imes Militares
Art. 47. Aplicam-se, no que couber, aos bombeirosmilitares as disposições estabelecidas na Legislação Pe~
nal Militar.
SEÇÃO III
Das Transgressões Disciplinares
Art. 48. O Regul~mento Disciplinar do Corpo de
Bombeiros especificará e classificará as transgressões
disciplinares e estabelecerá as normas relativas à (!.mplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação
do comportamento do bombeiro-militar e a interposição
de recurso contra as penas disciplinares.
§ )9 A pena disciplitl.ãi de detenção ou prisão não
pode ultrapassar de 30 (trinta) dias.
§ 2<J .Ã praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculada.
SEÇÃO IV
Dos Conselhos de Justificação
e de Disciplina
Art. 49. O oficial presumivelmente incapaz de perm:anecer como bombeiro-militar da ativa será, na forma
da legislação específica, submetído a Conselho de Justifi~
cação,
§ \9 O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício de suas
funções, conforme estabelecido em legislação específica.

TITULO III
Dos Direitos e das Prerrogativas
Dos Bombeiros-Militares

CAPITULO I
Dos Direitos
SEÇÃO I
Da Enumeraçãp
ArL 51. São direitos dos bombeiros-militares:
I - a garantia da patente quando oficial em ioda a
sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres
a ela inerentes;
II - a percepção de remuneração correSpondente ao
grau hierárquico superior ou melhoria dela quando, ao
serem transferidos para a inatividade, contarem mais de
30 (trinta) anos de serviço;
III - a remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, quando, não contando 30
(trinta) anos de serviço, forem transferidos para a reserva remunerada ex officio, por terem atingido a idadelimite de permanecer em atividade no posto ou na graduação;
IV - nas condições ou limitações impostas na legislação e regulamentação específica ou peculiar:
a) a estabilidade, quando praças com 10 (dez) anos ou
mais de tempo de efetivo serviço;
b) o uso das designações hierárquicas;
c}. a ocUpação de cargo correspondente ao posto ou· à
graduação;
d) a percepção de remuneração;
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de .ativida~
des relacionadas com a prevenção, conservação ou reCuperação da saúdC, anrangendo serVIçOs profiSsionais.m~
dicos, farmacêuticos e odontológicos, bem assim o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais
atos médicos e paramédicos necessãrios;
•
f) o funeral para si e seus dependentes, constituindose no conjuritõ-de medidas tomadas pelo Distrito Federal, quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento
condigno;
g) a alimentação, assim entendidas -como as refeiçõesfornecidas aos bombeiros-militares eJP.. atividade;
h) o fardamento, constituindO-se no conjunto de uni~
formes, roupa branca e roupa de cama, fornecido aobombeiro-militar na ativa de graduação inferior aterceiro-sargento, bem assim aos alunos do Curso de
Formação de Oficiais e, em casos especiais, a outros
bombeiros-militares;
i) a moradia para o bç.mbeiro-militar em atividade,
compreendendo:
1) alojamento em Organização do Corpo de Bombeiros; e
2) habitação para si e seus dependentes, em imóvel
sob a responsabilidade da Corporação, de acordo com as
disponibilidades existentes;
j) o transporte, assim entendidos como os meios for·
necidos ao bombeiro-militar, para seus deslocamentos
P?_~_ i~t~r_esse do serviço. Quandc;t o deslocamento impli-
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car mudança de sede ou de moradia, compreende também as passagens para seus dependentes e a translação
das respectivas bagagens, de residência a residência~
I) a constituição de -pensã.o de bombeiro-milita!;

m) a promoção;
n) as férias, eis afastamentos temporãrios do serviço e
as licenças;
o) a transferência a pedido para a inatividade;
p) a demissão e o licenciamento voluntârios; ·
q) o porte de arma, quando oficial em serviço ativo ou
na ínatividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental, ou condenação por crime contra a Segu-

rança do Estado ou por atividade que desaconselhe
aquele porte;
r) o porte de arma, pelas praças, com as restrições
reguladas pelo Comandante-Geral; e
s) outros direitos previstos em legislação específica
ou peculiar.
§ l~ A perc7pção de remuneração ou melhoria dela,
de que trata o 1tem II, obedecerá ao seguinte:
a) O oficial que contar mais de 30 (trinta) ariOS de
serviço, quando transferido para a inatividade, terá seus
proventos calculados sobre o soldo correspondente ao
posto imediato, se no Corpo de Bombeiros existir posto
superior ao seu, mesmo que de outro Quadro; se ocupante do último posto do Corpo de Bombeiros, o oficial terá
os proventos calculados tomando-se por base o soldo de
seu posto, acrescido de percentual fixado em legislação·
específica ou peculiar;
b) os subtenentes, quando transferidos para a inatividade, terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto de segundo-tenente BM, desde que
contem mais de 30 (trinta) anos âe serviço; e
_
c) as demais praças que contem mais de 30 (trinta)
anos de serviço, ao serem transferidas para a inatividade,
terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.
§ 2~ São considerados dependentes do bombeiromilitar:
a) a esposa;
b) o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou invãlido
ou interdito;
c) a filha solteira, desde que não perceba remuneração:"
d) o filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro)
anos;
e) a mãe viúva, desde que não perceba remuneração;
f) o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições das letra& .. b" "c" ~ ''d"·
g) a viúva do bombeiro-m'ilitar, ~nqu~nto permanecer nesta situação, e os demais dependentes mencionados
nas letra~. "b"~. "c".,. "d",. "e" C; "P' desde que vivam sob a
responsabilidade da viúva; e ·
h) a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto
não contrair novo matrimônit>.
§ 39 São, ainda, considerados dependentes do
bombeiro-militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teta e quando expressamente declarados na Organização do Corpo de Bombeiros
__ _
competente:
a) a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de
viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde
que não recebam remuneração;
b) a mãe solteira, a madrastra viúva, a sogra viúva
ou solteira, bem assim separadas judicialmente ou divor.!
ciadas, desde que, em qualquer dessas situações, não recebam remuneração;
c) os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e
respectivos cônjuges, estes, desde que não recebam remuneração;
d) o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu-Cônjuge,
desde que não recebam remuneração;
e) o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou interditos, sem outro arrimo;
f) a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas,
separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não
recebam remuneração;
g) o neto, órfão, menor, invãlidO ou interdito;
h) a pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos,
sob sua exclusiva dependência económica, comprovada
-·· mediante justificação judicial;
'

i) a companheira, desde que viva em sua companhia,
há mais de 5 (cinco) anos, comprovado por justificação
judicial; c
j) o menor que esteja sob s_ua guarda, sustento e responsabilidade, mediante autorização judicial.
§ 49 Para efeito do disposto nos §§ 29 e 39 desde artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda
que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração
que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje
ao dependente do bombeiro-militar qualquer direito à
assistência previdenciâria oficial.
Art. 52. O bombeiro-militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representaÇão_;
segundo o regulamento específico ou peculiar.
§ 19 O direito de recorrer, na esfera administrativa,
prescreverá:
a) em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato de composição de Quadro de Acesso;
b) nas questões disciplinares, como dispuser o regulamento específico ou peculiar; e
c) em 120 (cento e vinte) dias corridos, nos demais
casos.
§ 29 O pedido de reconsideração, a queixa e a representaçàQ não _podem ser feitos coletivamente.
§ 39 O bombeiro-militar só poderá recorrer ao_ judiciário após esgotados todos os recursos admnistrativos e
deverá participar esta providência, antecipadamente, à
autoridade a qual estiver subordinado.
Art. 53. Os bombeiros-militares são alistáveis como
eleitores, desde que oficiais, aspirantes-a-oficial, subtenentes e sargentos ou alunos de curs.o de nível superior
para formação de oficiais.
-- Parãgrafp único. Os bombeiros-milit.ares alistâveís- são
elegíveis, atendidas as seguintes condições:
a) o bombeiro-militar que tiver menos de 5 (cinco)
anos de efetivo serviço, será, ao se candidatar a cargo
eletivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou
liceciamenta_ ex-officio; e
b) o bombeiro-militar em atividade, com 5 (cinco)
ou mais anos de efetivo serviço, ao se candidatar a cargo
eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular e, se eleito, será, no ato da dip1omação,
tran_sferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em função de seu tempo de
serviço.

SEÇÃO li
Da Remuneração
ArL 54. A remuneração dos bombeiros-militares
compreende vencimentos ou proventos, indenizações e
outros direitos e é devida em bases estabelecidas em lei
específica.
§ l'>' Os bombeiros-militares na ativa percebem remuneração, compreendendo:
a) vencimentos, constituídos de soldo e gratificação
de tempo de serviço; e
b) indenizações.
§ 29 Os bombeiros-militares em inatividade percebem remuneração compreendendo:
a) proventos, constituídos de soldo ou quotas de soldo e gratificação incorporãvel; e
b) indenizações incorporáveis.
§ 39 Os bombeiros-militares receberão o saláriofamília de conformidade com a lei que o rege.
§ 49 Os bombeiros-militares farão jus, ainda, a outros direitos pecuniários, em casos especiais.
Art. 55. O au;Hio-invalidez, atendidas as condições
estipuladas na lei específica que trata da rerriuneração
dos bombeiros-militares, será concedido ao bombeiromilitar que, quando em serviço ativo, haja sido ou venha
a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, total e permanentemente, para qualquer trabalho que o impossibilite de prover a própria subsistência.
Art. 56. O soldo é irredutível e nã·o está sujeito à penhora, seqO:estro ou arresto, exceto nos casos previstos
em lei.
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Art. 57. O valor do soldo é igual para o bombeiromilitar da ativa, áa reserva remunerada ou reformado,
de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto no
item li, do caput do artigo 5l.
Art. SS:. t proibiào acumular remuneração de inatívidade.
Parágrafo _único. o- disposto neste artigo não se aplica aos bombeiros-militares dã reserva remunerada e aos
reformados quanto ao ex.ercício de mandato eletivo,
quanto à função de magistério ou de cargo em comissão,
ou quanto ao contrato para prestação de serviços têcnicos ou especializados.
Art. 59~ Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo
da moeda, se modificarem os vencimentos dos
bom beiras-militares em serv'i.ço ativo.
Parágrafo único. RessalvadoS Os casOs previstos C:m
lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a
remuneração percebida pelo bombeiro-militar da ativa
no posto ou graduação correspondente ao de seus pro-ventos.
Art. 60. Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o bombeiro-militar terá direito a tantas quotas de
soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis
para a inatividade, até o máximo de 30 (trinta) anos, ressalvado o disposto no item III do caput do artigo 51.
Parágrafo único. Para-- efeitO de contagem das quotas, a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias, .será considerada 1 (um) ano.

sEçÃO in
Da Promoção
Art. 61. O acesso na hierarquia dO Corpo de Bombeiros ê_s~etivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de cOnformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de
praças, de modo a obter-se UJD _fluxo regular e equilibrado de carreira para os bOmbeiros-militares.
§ 19 O planejamento da carreira dos oficiais e das
praças, obedecidas as disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do Comando do Corpo de Bombeiros.
§ 29 A promoção tem como finalidade bãsica a seleção de bombeiros-militares para o exercicio de funções
pertinentes ao grau hierárquico superior.
Art. 62. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento, ou, ainda, por bravura e post mortem.
§ 19 Em casos extraordinários, poderá haver promoção cm ressarcimento de preterição, independentemente de vaga.
§ 29 A promoção de bombeiro-militar, feita em ressarcimento de preterição, serã efetuada segundo critério
de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número
que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse
sido promovido, na êpoca devida, pelo critério em que
ora é feita sua promoção.
Art. 63. Não haverá promoção de bombeiromilitar, por ocasião de sua transferência para a reserva
remunerada ou reforma.
SEÇÃO IV
Das Férias e de Outros Afastamentos
Temporários do Serviço

ArL 64. _Férias são afastamentos totais do serviço,
anual e obngatoriamente concedidas aos bombeirosmilitares para descanso, a partir do último mês do ano a
que elas se referem, e durante todo o ano seguinte.
§ · 19 Compete ao Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros a regulamentação da concessão das férias
anuais e de outros afastamentos temporários.
§ 29 A concessão de férias não é prejudicada pelo
gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, por punição anterior decorrente de tramo?ressão dis0plinar, pelo estado de guerra ou para que seJam cumpndos atas de serviço, bem assim, não anula o
direito a essas licenças.
§ _39 Somente em casos de interesse da Segurança
NaciOnal, da manutenção da ordem, de extrema necessidade d? serviço, de transferência para a inatividade, para
cumpnmento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave ou de baixa ao hospital, os
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.'.~.' bombeiros~militares ter~o inte~rompido ou deixado de

:.\J. .· · 'gozar, na êpoca prevista, o período de férias a que tive-

rem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos.
§ 4<o> Na impossibilidade do gozo de férias no período previsto no caput deste artigo, pelos motivos constantes do parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o período d_e férias

não gozado será computado dia a dia pelo dobro, no
momento de passagem do bombeiro-militar para a inatividade e somente para esse fim.
Art.·..6.5. Os bombeiros-militares têm direito, ainda,
nos seguintes períodos de afastamento total do serviço,
~~e ~:i~~~ as disposições legais e regulamentares, por

1

I - núpcias: 8 (oito) dias;
II -luto: 8 (oito) dias;
III- instalação: até 4~ (quarenta e oito) horas; e
IV -trânsito: até 30 (trinta) dias, quando designado
para cursos ou outras missões fora do Distrito Federal.
Art. 66. As férias e os afastamentos mencionados
nesta seção são concedidos com a remuneração prevista
na legislação específica e computados como tempo de
efetivo serviço para todos os efeitos legais.

·'· SEÇÃO V
Das Licenças

Art. 67. Licença é a autorização para afastamento
total do serviço, em carãter temporário, concedida ao
bombeiro-militar, obedecidas as disposições legais e re... gulamentares.
§ 1tt A licença pode ser:
a) especial;
b) para tratar de inte[esse particular;
'c) para tratamento de saúde de pessoa da família; e
d) P,ara tratamento de saú_d~ própria,
§ 29 A remuneração do bombeiro-militar, quando
em qualquer das situações de liç;e:nça constantes do parãgrafo anterior, serã regulada em legislação específica.
•. § 3"? A concessão de__ licença é regulada pelo
.·~ .. Comandante-Geral da Corporação.
Art.. 68. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao bom_beiromilitar que a requerer, sem que implique em qualquer
restrição para a sua carreira.
§ 11' A licença especial tem a duração de 6_(s_eis) meses, podendo ser gozada de uma só vez ou parceladamen. te em períodos_ de 2 (dois) ou 3 (três) meses em_ç:aP,a ano
civil, quando solicitada pelo interessadoejulgadaconv-eniente :pela autoridade competente.
§ 2"? O período de licença especial não interrompe a
=--contagem de tempo de efetivO-serviço.
·§ '3'1:·--os períodos de licença especial não gozados
Pelo bombeiro-militar serão computados em dObro para
fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem
para a inatiyidi:!de e, nesta situação, para todos os efeitos
legais.
§ 49 A licença espeCiã.J não é prejudicada pelo gozo
anterior de 9._ualq~:~er,_licença para tratament_o de saúde
. ou_ para ·quéséfairi C-uhipridos a tos de serviço, nem anula
o direito àqueles licenças.
§ 59 Uma vez concedida a licença especial, o
bombeiro-militar ·será exonerado do cargo ou dispensado do exerctc!o da.s funções que exerce e ficará ã disposição do órgão de Pessoal do Corpo de Bombeiros.
Art. 69. A licença para tratar de interesse pãi'tlcular
ê a autorização para afastamento lotai do serviço, concedida ao bombeiro-militar que contar mais de 10 (dez)
anos de efetivo serviço e que a requerer com aquela fina'·
lidade.
Parágrafo único. A licçnça, de que trata este artigo,
será ·sempre concedida coin prejuízo da remuneração e
da contagem do tempo de efetivo serviço".
Art. 70. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou na.s condições estabelecidas neste artigo.
;.~'Y, · § ·~··· -~ interrupção da licença especial e da licença
... :~ · ~ para tratar de interesse particular poderá ocorrer.
a) em càso de mobilização e estado de guerra;
b) em casos de decretação de estado de emergência ou
de sítio;
c) para cumprimento de sentença que importe em restrição de liberdade individual;
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d) para cumprimento de punição disciplinar, confor-

me o regulado pelo Comandante--Geral da Corporação;
e
e) em caso de denúncia, pronuncia em processo criminal ou indiciação em inquérito policial militar, ajuízO da
autoridade que efetivou a denúncia, a prom1ncia ou a indiciação.
_ § 2~' A interrupção de licença para tratar de interesse
particular será definitiva, quando o bombeiro-miiitar for
reformado ou transferido ex officio para a reserva remunerada.
§ 39 A interrupção de licença para tratamento de
saúde de pessoa da família, para cumprimento de pena
disciplinar que importe em restrição da liberdade individual, será regulada em legislação específica ou peculiar,
CAPITULO II
Das Prerrogativas
SEÇÃO I
Da Constituição e Enumeração
Art. 7l. As prerrogativas dos bombeiros-militares
são constituídas pelas honras, dignidade e distinção devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único. São prerrogativas dos bombeirosmilitares:
a) o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e
emblemas do Corpo de Bombeiros, correspondentes ao
posto ou graduação;
b) honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam_assegu_rados em leis e regulamentos;
c) cúffiPrimento de pena de prisão ou detenção somente eril Organização de BómOeJro:..mmtar da Corporação, cujO Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso; e
d) julgamento em foro especial, dos crimes militares.
Art. 72. Somente em casos de lla:grã.nte delito, o
bombeiro-militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à
autoridade do Corpo de Bombeiros mais próxima, só
podendo retê-lo, na Delegacia ou Posto Poliçial, durante
o tempo necessário à lavratur'a do flagrante.
§ 11' Cabe ao Comandante-Geral da Corporação a
iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que
não cumprir o disposto neste artigo e que maltratar ou
cons-entir que seja maltrado qualquer bombeiro-militar
preso ou que não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação.
§ 2tt Se, durante o processo e julgamento no foro civil, houver perigo de vida para qualquer bombeiromilitar preso, o Comandante-Geral da_ Corporação providenciarã os entendimentos com o juiz do. feito, visando
_a guarda_ dos_ pretórios ou tribunais por Força PolicialMilitar.
Art. 7J--. Os- bombeiros-militares da ativa, no exercício de fullções de bombeiro-militar, são dispensados do
serviço na institujção de júri e na_ Justiça Eleitgral.
SEÇÃO II
Do

~

dos Uniformes

Art. 74. Os uniformes do Corpo de Bombeiros com
seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos
bombeiros-militares e representam o sfmbolo da autoridade de bombeiro-militar, com as pre~rogativas a ela
inerentes.
Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblelJlaS dos bombeiros-militares, bem
assim, seu uso por parte de quem a eles não tiver direito.
Art. 75. O uso dos umformes com seus dis_tmuvos,
insígnias e emblemas, bem assim os modelos, descrição,
c_pmposição e· peças acessórias são estabelecidos em legislação peculiar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
§ I<:> 1:: proibido ao bombeiro-militar o uso dos uniformes:
a) em manifestação de caráter político-partidário;
b) no estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão de bombeiro-militar, salvo quando
expressamente determinado ou autorizado; e
c) na atividade, salvo para comparecer a solenidades
bombeiros-militares, cerimônias cívico-comemorativas
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das grandes datas nacionais ou a atos sociais solenes,
quando de.vidamente autorizado.
§ 21' Os bombeiros-militares na inatividade, cuja
conduta possa ser considerada como ofensíva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de
usar uniformes por .decisão do Comandante--Geral do
Corpo de Bombeiros.
Art. 76. O bombeiro-militar fardado tem as obrigações cOrresponçlentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou às insignías que ostente.
~rt. 77. 1:. vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos,
insígnias ou emblemas que possam ser confudidos com
os adotados no Corpo de Bombeiros.
Parágrafo único. São responsãveis pela infração das
disposições deste artigo, alêm dos individuas que a tenham cometido diretamcnte, os diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firma ou
empreg-adores, empresas, institutos ou departamentos
que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas
que possam ser confudidos com os adotados no Corpo
de Bombeiros.
TITULO IV
Das Disposições Diversas
CAPITULO I
Das Situações Especiais
SEÇÃO I
Da Agregação
Att. 78. A agregação é a situação na qual o
bombeiro-militar da ativa deixa de ocupar vaga na esco~
la hierárquica· do seu Quadro, nela permanecendo sem
número.
§ J9 O bombeiro-militar deve ser agregado quando:
a) for nomeado para cargo considerado no exercício
_de__ft,mção de natureza bombeiro-militar ou de interesse
boffibeiro-militar, estabelecido em lei, decreto-lei, ou decreto, não previsto nos Quadros de Organização do Corpo de Bombeiros (QO);
b) aguardar transferência ex officlo para a reservaremunerada, por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que a motivam; e
_ c.)_ for afastado, .emporariamente, do serviço ativo
por motivo de:
1) haver sido julgado incapaz, temporariamente, após
um ano contínuo de tratamento de saúde própria;
____ .7) haver sido_jl,llgado_incapaz, definitívamente, enquanto tramita o processo de reforma;
3) haver ultrapassado um ano continuo de licença
para tratamento de saúde própria;
4) haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de interesse particular;
5) haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em n.
cença para tratamento de saúde de pessoa ou família;
6) haver sido considerado oficialmente extraviado;
7) haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficia{ ou praça com estabilidade assegurada;
8) como desertor, ter-se apresentado voluntariamente
ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar:
9) se ver processar, após fixar exclusivamente à disposição da Justiça Comum;
10) haver sido condenado à pena restritiva da liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença passada em julgado, ~nquanto durar a execução, excluído o período de
sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser
declarado indigno de pertencer ao Corpo de Bombeiros,
ou com ele incompatível;
I I) haver passado à disposição de outro órgão do
Distrito Federal, da União, dos Estados ou Territórios
para exercer ·de natureza civil;
12) haver sido nomeado para qualquer cargo público
civil temporário, não eletivo, inclusive da adiministração
índireta;
13) baver se candidatado a cargo eletivo, desde que
conte 5 (cinco) anos ou mais de efetivo serviço; e
r
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14) haver sido condenado à pena de suspensão do
exercício do posto, graduação, cargo ou função, prevista
no Código Penal Militar.

§ 2'1 O bombeiro-milit"ai agregado de conformidade
com as letras a e b do§ l'~, continua a ser considerado,
para todos os efeitos, como em serviço ativo.
§ 31' A agregação do bombeiro-nillitar a que se refere
a letra a e os n'i's li e 12 da letra c, do§ I'~, é cotada a partir da data de posse no novo cargo até o regresso à Corporação ou transferência-ex officfo para a reserva remunerada.
§ 4~ A agregação do bombeiro-militar, a que se referem os n"s 1, 3, 4 e 5 da letra c do§ }I', é contada a partir
do primeiro dia após os respectivC:Is prazos e enquanto
durar o evento.
§ 5'~ A agregação do bombeiro-militar, a que se referem a letrab e os n9s2, 6, 7, 8, 9, lO e 14 da letra c do§ }9,
é contada a partir da data indicada no ato que torna
público o respectivo evento.
§ (ft A agregação do bombeiro-militar, a que se refere o n9 13 da letra c do§ 1'1, é contada a partir do registro
como candidato, até sua diplomação ou em regresso à
Corporação, se não houver sido eleito.
§ 79 O bombeiro-militar agregado, fica sujeito àS-obrigações disciplinares concernentes às suas relações
com outros bombeiros-militares e autoridades civis e militares, salvo quando ocupar cargo que lhe dê precedência funcional sobre os outros bombeiros-militares mais
graduados ou mais antigos.
§ 89 Caracteriza a posse no novo cargo regulado
pelo§ 39, a entrada em exercício no cargo ou respectiva
função.
Art. 79. O bombeiro-militar agregado fica adido,
para efeito de alterações e remuneração, à Diretoria de
Pessoal, continuando a figurar no lugar que então ocupava no Almanaque ou Escala Numérica, com a abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras de sua situação.
Art. 80. A agregação se faz mediante ato do Governador do Distríto Federal, para oficiais e pelo
Comandante-Geral, para as praças.

SEÇÃO ll
Da Reversão
Art. 81. Reversão é o ato pelo qual o bombeiromilitar agregado retorna ao_respectivo Quadro, tão logo
cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir no respectivo Almanaque ou Escala Númerica, na primeira vaga que
ocorrer.
Parágrafo único. Em qualquer tempo, poderã ser determinada a reversão do bombeiro-militar agregado, ex.ceto nos casos previstos nos n'~s 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13 e 14
da letra c do§ 19 do artigo 78.
Art. 82. A reversão de oficiais será efetuada mediante ato do Governador do Distrito Federal e a das praças
mediante ato do Comandsmte-Geral da Corporação.

SEÇÃO III
~~Excedente

Art. 83. Excedente é a situação transitória--a que, automaticamente, pa~sa o bombeiro-militar que:
_
1- tendo cessado o motivo que determinou sua agre~
gação, reverte ao respectivo Quadro, estando este com o
efetivo completo;
II -aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica, a pós haver sido transferido do Quadro, estando ele com o seu efettvo completo;
III- é promovido por bravura, sem haver vaga;
IV- é promovido indevidamente, mesmo havendo
vaga;
V- sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquiCa, ultrapassa o efetivo de seu Quadro, em virtude
de promoção de outro bombeiro~militar em ressarcimento de preterição; e
VI- tendo cessado o motivo que determinou suareforma por incapacidade definitiva, retorne ao respectivo
Quadro, estando este com o seu efetivo completo.
· § J9 O bombeiro-militar, cuja situação é a de eXcedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a me.'lma posição relativa, em antiguidade, -que lhe
n-a-esgla hierárquica, com a abreviatura "EXCD" e receberá
o número que lhe competir em conseqUência da primeira
vaga que se verificar.

caoe

§ 2'~ O bombeiro~militar, cuja situação é de exceaente., é considerado como em efetivo serviço, para todos os
efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais e em
igualdade de condições e sem nenhuma restrição, a qualquer cargo de bombeiro-militar, bem assim ã p~omoção.
§ 3~> O bombeiro-militar promovido por bravura,
sem haver vaga, ocupará a primeira que se abrir, deslocando o critério da promoção a ser seguido, para a vaga
seguinte.
§ 4? O bombeiro-militar, promovido indevidamente,
só contarã antiguidade e receberá o número que lhe competir, na escala hierárquica, quando a vaga, que preencher, corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido
promovido, desde que satisfaça os requísitos para a pro~
mcx;ão.

SEÇÃO IV
Do Ausente e do Desertor

Art. 84. 1:: considerado ausente o bombeiro-militar
que, por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas:
1_- deixar de comparecer à sua Organização do Corpo
de Bombeiros, sem comunicar qualquer motivo de impedimento; e
I I - deixar, sem licença, a Organização do Corpo de
Bombeiros onde serve ou o local onde deve permanecer.
Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado
neste artigo, serão observadas as formalidades previstas
em legislação específica.
Art. 85. O bombeiro-militar é considerado desertor
nos casos previstos na legislação penal militar.

SEÇÀO V
Do Desaparecimento e do Extravio
Art. 86. 1:: considerado desaparecido o bombeiromilitar da ativaque, no desempenho de qualquer serviço,
em viagem, em atividade de busca e salvamento, de combate a incêndio, .em casos de inundações, desabamentos,
catástrofes ou ca1amidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias.
Parágrafo único. A situação de desaparecimento só serã considerada quando não houver indício de deserção.
Art. 87. O bombeiro-militar que, na forma do artigo
anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente considerado extraviado.
CAPITULO II

Da Exclusão do Sel'Yiço Ativo

SEÇÀO I
Da Ocorrência
Art. 88. A exclusão do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros e o conseqUente desligamento da Organização, a que estiver vinculado o bombeiro-militar, decorrem dos seguintes motivos:
J - transferência para a reserva remunerllda;
I I - reforma;
III- demissão;
IV- perda de posto e patente;
V -licenciamento;
VI -exclusão a bem da disciplina;
VIl - deserção;
VIII- falecimento; e
IX- extravio.
Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado após a expediçãO do ato do Governador
do Distrito Federal ou de autoridade à qual tenha delegado poderes para isso.
Art. 89. A transferência para a reserva remunerada
ou reforma não isenta o bombeiro-militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda do Distrito Federal ou a terceiros, nem dos pagamentos das pensões
decorrentes de sentença judicial.
Art. 90. O bombeiro-militar da at.iva, enquadrado
em um dos itens I, 11 e V do artigo 88, ou na situação-de
demissionário a pt;dido, continuará no exercido de Suas
funções até ser desligado da Organização do Corpo de
Bombeiros em que serve.
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SEÇÃO 11
Da Transferência

para a Reserva Remunerada
Art. 91. A pass<fgem do bom beiro-militar à situação
de inatividade, mediante transferência para a reservaremunerada, efetuar-se-á:
I -a pedido; e ~
II - ex officio.
Art. 92. A transferência para a reserva remunerada,
a pedido, será concedida, mediante requerimento, ao
bombeiro-m"ilítar que contar com mais de 30 (trinta)
anos de serviço.
§ !<~ ~ facultado ao Coronel BM, exonerado ou demitido do cargo de Comandante-Geral do Corpo ·de
Bombeiros, requerer transferência para a reserva remunerada, quando não contar mais de 30 (trínta) anos de
serviço.
§ 2'~ No caso de o bombeiro-militar haver concluído
qualq.1.1er curso ou estágio de duração superior a 6 (seis)
meses, por conta do Dist_rito Federal, no estrangeiro,
sem haver decorrido 3 (três) an_os de seu término, a transferéncia para a reserva remunerada só será concedida
mediante autorização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimentos. O cálculo da indenização será efetuado pelo órgão competente da Corporação.
§' 39 Nào será coQcedida transferência para a reserva
remunerada, a pedido, ao bombeiro-militar Que estiver:
a) respondendo a inquérito ou processo em qualquer
jurisdição; eb) cumprindo pena de qualquer natureza.
ArL 93. A transferência para a reserva remunerada,
ex officio, verificar-se-á sempre que o bombeiro-militar
incidir nos seguintes casos:
I - atingir as seguintes idades-limite:
a) para os Quadros de Oficiais Bombeiros-Militares e
de Oficiais Bombeiros-Militares de Saúde:
Postos
Idade
Coronel BM ............................ 59 anos
Tenente-Corond BM
... .. .. .....
56 anos
Major BM
.. .. ..
. . 52 anos
Capitão BM e Oficial Subalterno BM ...... 48 anos
b) para os demais Quadros:
Capitão BM
..... .
.. 56 anos
Primeiro-Tenente BM
..... 54 anos
Segundo-Tenente BM
... 52 anos
c) para as praças:
Subtenente BM
.................... 56 anos
Primeiro-Sargento BM .......... _.......... 55 anos
Segundo-Sargento BM .................... 54 anos
Terceiro-Sargento BM ...................-. 53 anos
Cabos e Soldados BM .................... 51 anos
I I - ultrapassar o Coronel BM, que contar mais de30
(trinta) anos de serviço, 6 (seis) anos de permanência nesse posto;
III - ter sido o Tenente-Coronel BM constante do
QAM, preterido por 2 (duas) vezes para promoção ao
po~to de Coronel BM, a partir da data em que c:ompletar
30 (trinta) anos de serviço, desde que, na opOrtunidade,
seja promovido um oficial mais moderno;
IV- ultrapassar o oficial intermediário 6 (seis) anos
de permanência no posto, quando este for o último da
hierarquia de seu Quadro, desde que conte 30 -(trinta)
anos ou mais de serviÇo;
V - for o oficial considerado não habilitado para o .
acesso em caráter definitivo, no momento em que vier a
ser ribjeto de Upreciação para o ingresso em QUadrO de
Acesso;
____ _
VI- ultrapassar 2 (dois) anos, contínuoS ou rião, em
licença para--tratar de interesse particular;
VIl --ultrapassar 2 (dois) an-os contínuos em licença
para tratamento de saúde de pessoa de sua família;
VIII - ser empossado em cargo público permanente
e:.tranho à sua carreira, cujas funções sejam de magistério;
IX- ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, contínuos ou não._ agregado em virtude de ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta; e
X - ser diplomado em cargo eletivo, na forma de letra b, do parágrafo único, do art. 53.
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§ J<:> Aplica~se, para todos os efeitos, o disposto na
alínea b do§ Jl' do art. 78, ao Co_roncl BM que completar
6 (seis) anos de permanência nesse posto, aguardando,

na situação ali prevista, a transferência ex officio, para a
reserva rernull,Çrada, ao completar mais de 30 (trinta)
anos de serviço.
§ 2~" O disposto no parágrafo ant~rior apljca-se ao
Coronel BM, exonerado ou demitido do cargo de
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, que não se
valer da prerrogativa prevista no§ li' do artigo anterior,
§ 31' A transferência para a reserva remunerãda
processar-sc-á à medida que o bombeiro-militar seja enquadrado em um dos itens deste artigo.
§ 41' A transferência do Bombeiro-Militar para areserva remunerada nas condições estabelecidas no item
VIII, será efetivada no posto ou graduação que tinha na
ativa, podendo acumular os proventos a que fizer jus na
inatividade com a remuneração do cargo ou emprego civil para o qual foi nomeado ou admitido.
§ 59 A nomeacão ou admissão do Bombeiro-Militar
para cargo ou emprego público, de que tratam os itens
VIII e IX, somente poderá ser feita:
_
a) quando a nomeação ou admissão for da alçada federal ou estadual, pela autoridade competente, mediante
requisição ao Governador do Distrito Federal; e
b) pelo Governador do Distrito Federal ou mediante
sua autorização, nos demais casos.
§ 49 Enquanto permanecer no cargo ou emprego
público de que trata o item IX:
a) ser-lhe-á assegurada a opção entre a remuneração
do cargo ou emprego e a do posto ou graduação;
b) sorncnte poderá ser promovido por antigUidade; e
c) o tempo de serviço serâ contado apenas para a promoção por antigUidade e para a transferência para a inatividade.
Art. 94. A transferência do Bombeiro-Militar para a
reserva remunerada pode ser suspensa na vigência doestado de guerra, estado de sítio ou de estado de emergência, em caso de mobilização e de interesse da segurança
pública.

SEÇÃO III
Da Reforma

Art. 95. A passagem do Bombeiro-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, serâ sempre ex
officio e a e!e aplicada, desde que: •
I - atinja as scguirites idadesRiimite de permanência,
na reserva remunerada:
a) para oficiais superiores: 64 anos;
b) para capitães e oficiais_ subalternos: 60 anos;
c) para praças: 58 anos; .
II -seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo do Corpo de Bombeiros;
III- esteja agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter
sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate
de moléstia curável;
IV- seja condenado à pena de reforma prevista no
Código Penal Militar, por setença transitada em julgado;
V- sendo oficial, a tiver determinada pelo Tribunal
de Justiça do Distrito Federal, em julgamento efetuado
em conseqüência de Conselho de Justificação a que foi
submetido; e
·
VI- sendo aspirante a oficial BM ou praça com estabilidade assegurada, foi para tal indicado ao
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, em julgamento do _Conselho de Disciplina.
Parágrafo único. O bombeiro-militar, reformado
nos termos dos itens V e VI deste artigo, só poderá readquirir a -Situação de bombeiro-militar anterior, respectivamente, por outra sentença do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e nas condições nela estabelecidas ou
por decisão do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros.
Art. 96. Anualmente, no mês dC fevereiro, ·a Diretoria de Pessoal organizará a relação dos bombeirosmilitares que houverem atingido a idade-limite de per- ·
manência na reserva remunerada, a fim de serem reformados.
Parágrafo único. A situação de inatividade do
bombeiro-militar da reserva remunerada, qual'ldo reformado por limite de idade, não sofre solução de continui-
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dade, cxceto quanto às condições de mobilização est::~be
lecidas em legislação específica.
Art. 97. A incapacidade definítiVa pode sobrevir em
conseqUência de:
r- ferlme~to recebido em _atividades próprias dos
bombeiros-militares ou na manutenção da o_rdem públi·
c a;

11 - enfermidade contraída em atividades próprias
dos bombeiros militares ou na manutenção da ordem
púbHca, bem assim a que tenha como causa eficiente
uma dessas situações;
III- acidente em serviço;
IV- doença, moléstia ou enfermidade adquirida em
tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições
inerentes ao serviço;,
V- tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacit:.mtc, cardiopatia grave, mal de Parkison, pênfigo, espondoloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras
moléstias que a lei indicar, com base nas conclusões da
medicina especializada; e
VI- acidente ou doença, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa _e efeito com o serviço.
§ J<:> Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV
deste artigo serão provados mediante atestados de origem ou inquérito sanítário de origem, sendo os termos
do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento
nas enfermarias e hospitais e os registres da baixa utlizados c_omo meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 29 Os bombeiros-militares, julgados incapazes por
um dos motivos constantes do item V deste artigo, somente poderão ser reformados após homologação, por
junta superior de saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar.
Art. 98. O bornbeiro-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos
itens r, II, III, IV e V, do artigo anterior, será reformado
com qualquer tempo de serviço.
Art. 99. O bornbeiro-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos
itens I e II do artigo 97, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao
grau hierárquico imediatamente superior ao que possuir
na ativa.
'
§ l 9 A plica-se o dispostO neste artigo aos caso previstos nos itens IH, IV e V dQ artigo 97, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o bombeiro-militar considerado inválido, ou seja, impossiblitado total e permanentemente para qualquer trabalho.
§ 29 Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico ifnedíato:
a) o de primeiro-tenente BM, para aspirante a oficial
e subtenente BM;
b) o de segundo-tenente BM, para primeiro-sargento
BM, segundo_-s_argento BM e terce_iro-sargento BM; e
c) o de terceiro-sargento BM, para cabo BM e as demais praças constantes do quadro a que se refere o artigo
15.
§ 39 Aos benefícios previstos neste artigo poderão
ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em legislação específica, desde que o bombeiromilitar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por
ela exigidas.
§ 4<:> O direitO do bombeiro-militar previsto no art.
51, item II, independerâ dos benefíCioS refi:ridos no capot
e no§ 19 deste artigo, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art!go 136.
§ 59 Quando a praça fizer jus ao direito previsto" no
item II do artigo 51 e, conjuntamente, a um dos beneficies a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-â somente o disposto no § 29 deste artigo.
Art, 100. O bombeiro-militar da ati~ a, julgado incapaz detinitivamente por um dos motivos constantes no
iten VI do artigo 97, será reformado:
I - com a remuneração proporcional ao tempo de
serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;
II -com a remuneração calculada com base no soldo
integral do posto ou graduação desde que, com qualquer
tempo de serviço, seja considerado invâlido, como_ impossibilitado total e pennan...ntemente para qualquer
trabalho.
Art. 101. O bombeiro-militar reformado por inca-pacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de
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saúde por Junta Superior, em grau de recurso ou revisão,
poderú retornar ao sei-viço ativo ou ser transferido para
a reserva remunerada, conforme dispuser a legislação específica ou peculiar.
9 t<:> O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo
decorrido na situação de refonnado não ultrapassar 2
(dois) anos e na forma do disposto no§ l9 do artigo 83.
§ 29 A tnlnsferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para permanência nessa situaç_ào, ocorrerá se .o tempo transcorrido como reformado ulúapassar 2 (dois) anos,
Art. 102. O bombeiro-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários, desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano condigno.
§ ]9 A interdição judicial do bombeiro-militar, reformado por alienação mental, deverá ser providenciada
junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 (sessenta) dias a
contar da data do ato de reforma.
§ 29 A interdição judicial do b_ombeiro.n{ilitar e seu
internamento em instituição apropriada deverão ser providencia~os pelo Corpo de Bombeiros, quando:
a) não houver beneliciários, parentes ou responsáveis;
b) não forem satisfeitas as condições de tratamento
exigídas neste artigo.
§ 39 Os processos e os atas de registras de interdiç_ão
do bombeíro-mHítar terão andamento sumário, serão
instruidos com laudo proferido por Junta de Saúde do
Corpo de Bombeiros e isentos de custas.
Art. 103. Para fins do previsto na presente Seçào, as
praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 15
são consideradas:
I - segundo-tenente BM: os aspirantes-a-oficial BM;
II -aspirantes-a-oficial BM: os alunos do Curso de
Formação de Oficiais BM, qualquer que seja o ano;
III- terceiro-sargento BM: os alunos dos_ Cursos de
Formação de Sargentos BM; e
IV- cabo BM: os alunos dos Cursos de Formação de
Soldados BM.

SEÇÃO IV
Da Demissão

Art. 104. A demissão do Corpo de Bombeiros, aplicada exclusivamente aos oficiais, efetuar~se--â:
l - a pedido; e
II -ex officio,
Art. 105. A demissão, a pedido, será concedida mediante r.equerimento do interessado:
I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 (cirico) anos de oficialato no Corpo de
Bombeiros, ressalvado o disposto no§ 1~' deste artigo; e
II -com indenizaçào das despesas relativas à sua preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco)
anos de oficialato no Corpo de Bombeiros.
§ 19 A demissão a pedido-s6 será concedida meOiante indenização de todas as despesas correspondentes,
acrescidas, se for o caso, das previstas no item II, quando
o oficial houve_r realizado qualquer curso ou estágio, no
País ou no exterior, e não hajam dec_orridos os seguintes
prazos:
a) 2 (dois) anos, para cursos ou estágios de duração
igual ou superior a 2 (dois) meses e inferior a 6 (seis) meses;
b) 3 (três) anos, para cursos ou estágios de duração
igual ou superior a 6 (seis) meses e igual ou inferior a 18
(dezoito) meses; e
c) 5 (cinco) anos, para cursos ou estágios de duração
-superior a 18 (dezoito) meses.
_§__ 2~ ___ O cálculo das indenizações, a que se referem a
letra "b" e o§ {9 deste artigo, será efetuado pela Organização Bombeiro-Militar encarregada das finanças do
Corpo de Bombeiros.
§ 39 O ofiCial d_~missionário, a pedido, não tei'ã direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.
§ 19 _O direito à demissão, apedido,podesersuspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública,
estado de sítio, estado de emergência, em caso de mobilização ou, ainda, quando a legislação específica determinar.
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Art. 106. O oficial da ativaque pilssar·a exetcer cirgo ou emprego público permanente estranho à sua carreira, cuja função não seja de- magistério, será demiti<!o
ex offido e transferido para a reserva, sem direit0 a qualquer remuneração ou indenização, sendo a sua situação
militar definida pela Lei do Serviço Militar.
SEÇÃO V
Da Perda do Posto e da Patente
Art. tO?. O oficial bombeiro-militar perderá o posto
e a patente se for declarado indigno do 'Oficialato, ou
com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, em decorrência de julgamento a que
for submetido.
Parãgrafo único. O oficial bombeiro-militar declarado indigno do oficial ato ou com ele incompatível, conde~
nado à perda de po;;;to e patente, s_ó poderá readquirir a
situação de bombeiro-militar anterior por outra sentença
do Tribunal, a que se refere este artigo, e nas condições
nda estabelecidas.
Art. 108. O oficial bombeiro.rnilitar que houver
perdido o posto e a patente será demitido ex officio, sem
direito a qualquer remuneração ou indenizaçào, e terá a
sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.
Art. !09. Fica sujeito à declaração de indignidade
para o oficialato ou de incompatibilídade com ele, o oficial que:
·
---1 - for condenado, por Tribunal Civil ou Militar, à
pena restritiva de liberdade individuarsuperior 2 (dol's)
anos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado;
I I - for condenado, por sentença transitada em julgado, por crimes para os quais. o Código Penal Militar comi na essa pena acessória e por crimes previstos na legislação concernente à Segurança do Estado;
I I I - incidir nos casos previstos em leis específicas
que motivam julgamento por Conselho de Justificação, e
por ele considerado culpado; e
IV- houver perdido a nacionalidade brasileira.

a

SEÇÃO VI
Do Licenciamento

Art. I !0. O licenciamento do serviço ativo, aplicado
somente às praças, efetuar-se-â:
I - a pedido; e
U-ex officio.
§ J9 O licenciamento a Pedído poderá ser concedido
às praças de acordo com as normas baixadas pelo
Comandante-Geral.
§ 29 O licenciamento ex officio será aplicado às
praças:
a) por conveniência do serviço;
b) a bem da disciplina; e
c) por conclusão de tempo de serviço.
§ 3Q O bombeiro· militar licenciado não tem direito a

qualquer remuneração e terá. a sua situação militar defi·
nida pela Lei d_o Serviço Militãr.
§ 49 O bombeiro-militar licenciado ex olliclo, a bem
da disciplina, receberá o certiflcado de isenção do serviço
militar, previsto na Lei do Serviço Militar.
Art. III. O aspirante-a-oficial BM e as demais
praças que passarem a exercer cargo ou emprego público
permanente, estranho à sua carreira e cuja função não
seja de magistério, serão imediatamente licenciados ex
officlo, sem remuneração e terão a·sua situação definida
pela Lei do Serviço M iii tar.
Art. 112. O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de
sitio, estado de emergência, eni-Cã.So de mobilização ou,
ainda, quando a legislação específica regular.
SEÇÃO VII
Da Exclusão das Praças
8 Bem da Disciplina

Art. 113. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao aspírante·a-oficial-SM ou às praças com
estabilidade assegurada:
I - sobre os quais houver pronunciado tal sentença o
Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido con-

dcnados _em_sentença transitada em julgado por aquele
Co_nseJho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade individual superior a 2 (dois) anos ou, nos crimes pre·
ViStos na legislação conc_ernente à Segurança do Estado,
à pena de qualquer duração;
I I - sobre os quais houver pronunciado tal sentença o
Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a
nacionalidade; e
III- que incidirem nos casos que motivar!Jm o julgamento pelo Conselho dé Disciplina, previsto no artigo
50, e por ele considerados culpados.
Parágrafo únko. O aspirante~a·oficial ou praça com
estabilidade assegurada, que houver sido excluído a bem
da disciplina, só poderá readquirir a situação de
bombeiro-militar anterior:
a) por outra sentença de Conselho Permanente de
Justiça, e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão
for conseqUência de sentença daquele Conselho; e
b) por decisão do Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, se a exclusão for conseqüéncia de. ter sido
julgado em Conselho de Disciplina.
Art. 114. E da competência do Comandante-Geral
o ato de exclusão, a bem da disciplina, do aspirante-aoficial BM, bem assiffi das praças com estabilidade assegurada.
Art. 115.___ A exclUsão da praça, a bem da disciplina,
acarreta a perda do seu gtau hierárquico e não o isenta
da indcnização dos prejuízos causados à Fazenda do
Distrito Federal ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial.
Parágrafo ·único. A praça exclutda, a bem da disciplina, não terá direito a qualquer indeniiação ou remuneração e a -sua situaÇãO ffiilitar serâ definida pela Lei do
Serviço Militar.
SEÇÃO VIII
Da Deserção

Art. 116. A deserção do bombeiro-militar acarreta
uma interrupção do serviço de bombeiro-militar, com a
conseqUente demissão ex officio, para o oficial, ou exclusão do serviço ativo, para o aspirante-a-oficial ou praça.
§ J9 A demissão do oficial ou a exclusão do
aspirante-a·oficial ou da praça com estabilidade assegu~
rada processar-se-á após I (um) ano de agregação, se não
houver captura ou apresentação voluntária antes desse
prazo.
§ 29 A praça, sem estabilidade assegurada, será automaticamente excluída, após oficialmente declarada desertara.
§ J9 O bombeiro-militar desertor, que for capturado
ou que se apresentar voluntariamente depois de ter sido
demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e,
a seguir, agregado para se ver processar.
§ 49 A reinclusão em definitivo do bombeiro-militar,
de que trata o parágrafo anterior, dependerá de sentença
do Conselho de Justiça.

SEÇÃO IX
Do Falecimento, do Extravio
e do Reaparecimento
Art. 117. O falecimento do bombeiro-militar Oa ativa acarr-eta, automaticamente, a exclusão do serviço aifvo e desligamento dá Organização do Corpo de Bombeiros a que está vinculado, na data da ocorrência do óbito.
Art. 118. O extravio do bombeiro-militar na ativa
acarreta interrupção do serviço de bombeiro-militar,
-eom o conseqüente afastrunento temporário do serviço
ativo, a partir da data em que for oficialmente considerado extraviado.
§ 19 O desligamento do serviço ativo será feito 6
(seis) meses após a agregação por motivo de extravio.
§ 29 Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe,
calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento do
bombeiro-militar da ativa será considerado como falecimento, para fins deste Estatuto, tão logo sejam esgota·
dos os prazos máximos de possível sobrevivência ou
qullndo se dêem por encerradas as providéncias do salvamento.
Art. 119. O reaparecimento'do bombeiro-militar ex·
traviado ou desaparecido, já desligaQo d_o serviço ativo,
resulta cm sua reinclusão e nova agregação, enquanto se
apuram as causas que deram origem ao seu af~tamento.
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Parágrafo único. O bombeiro-militar reaparecido será submetido a Conselho de Justificação ou a Conselho
de Disciplina, por decisão do Governador do Distrito
FEderal ou do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, respectivamente, se assim for julgado necessário.
CAPITULO III
DC? Tempo de Serviço
Art. 120. Os bombeiros-militares começam a contar
o tempo de serviço no Corpo de Bombeiros a partir da
data de sua incusão, matricula em órgão de formação de
bombeiro-militar ou nomeação para o posto ou graduação no Corpo de Bombeiros.
·
§ 19 Considera-se como data de inclusão, J1ara fins
deste artigo, a do ato de inclusão em uma Organização
do Corpo de Bombeiros, á de matrícula em qualquer órgão de formação de oficiais ou praças ou a de apresentação p<~ra o servjço em caso de nomeação.
§ 29 O bombeiro-militar rcincluído recomeça a contar tempo de serviço da data de sua reinclusão.
§ J9 Quando, por motivo de força maior, oficialmente reconhecido, decorrente de incêndio, inundação,
sinistro _aéreo e _outras calamidades, faltarem dados para
a c_ontagem do tempo de serviço, caberá ao
Comandante-Geral arbitrar o tempo a ser computado
para cada caso particular, de acordo com os elementos
disponíveis.
§ 4'~ Os períodos de tempo de serviço, prestados pelas praças, serão estabelecidos em normas baixadas pelo
Comandante-Geral.do Corpo de Bombeiros.
Art. 121. Na apuração do tempo de serviço do
bom beiro-militar, será feita a distinção entre:
I -tempo de efetivo serviço; e
II - anos de serviço.
Art. 122. Tempo de Efetivo Serviço é o espaço de
tempo Cõfilputado dia·a-dia entre a data de inclusão e a
data·Iimite estabelecida para contagem ou da data do
desligamento em conseqUência da exclusão do serviço
ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.
§ !9 Serâ computado como de efetivo serviço:
a) o tempo de serviço militar prestado nas Forças
Armadas ou nas Forças Auxiliares; e
b) o tempo passado dia-a·dia, nas Organizações do
Corpo de Bombeiros, pelo bombeiro·militar da reserva
da Corporação, convocado para o exercício de funções
de bombeiro-militar.
§ 29 Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentOs previstos no artigo 66, os
períodos em que o bombeiro-militar estiver afastado do
exercício de suas funções, em gozo de licença especial.
§ )Q Ao tempo de efetivo serviço, de que trata este
artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor de 365 (trezentos e sessenta e cinco) para a corres~
pondente obtenção dos anos de efetivo serviço.
Art. 123. Anos de Serviço é a expressão que designa
o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo 122,
com os seguintes acréscimos:
I - tempo de serviço púbtíco federal, estadual ou municipal, prestado pelo bombeiro-militar, anteriormente à
sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão no Corpo de Bombeiros;
I I - tempo de serviço de atividade privada na forma
da Lei n9 6.226, de 14 dejulhode 1975, alterada pela Lei
nQ 6.864, de J9 de dezembro de 1980;
III- I (um) ano para cada 5 (cinco) anos de tempo de
efetiVo serviÇo prestado pelo oficial do Quadro de Saúde
que possuir curso universitário, até que este acréscimo
complete o total de anos de duração normal correspondente ao referido .curso, sem superposição a qualquer
tem-po de serviço de bombeiro·militar ou público, eventualmente prestado durante a realização desse mesmo
curso:
IV- tempo relativo a cada licença especial não gozada, contado em dobro; e
V- tempo relativo a férias não gozadas, contado em
dobro.
§ \9 O acréscimo a que se refere o item I, deste artigo, só será computado no momento da passagem do
bombeiro-militar à situa_~ão de inatividade e para esse
fim.
-§ 29 Os acréscimos_ a_que se referem os itens II, UI,
IV e V, deste artigo, serão computados somente no momento da passagem do bombeiro-militar à situação de

1142

Quinta-feira 8

inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais,
inclusive quanto à percepção definitiva da gratificação
de tempo de serviço.
§ 3? O disposto no item III, deste artigo, apUcar-seá, nas mesmas condições e oa _forma d_a legislação específica ou peculiar, aos possuidores _d_e curso universitáriO,
reconhecido oficialmente, que venham a ser aproveitados como oficiais do Corpo de Bombeiros, desde que
esse curso seja requisito para seu aproveitamétito.
§ 4..., Não ê coin-pUtãv-el, para nenhum efeito, o tem~
po:
a) que ultrapassar de 1 (um) ano, contínuo ou não,
em licença para tratamento de saúde de pessoa da
família·
b) p~ssado em licença para tratar de interesse particu-

lar·

~) passado como desertor;

df decorrido em cumprimento de pena de suspenSão
do exercício do posto, graduação, cargo ou função por
sentença transitada em julgado; e
e) decorrido em cumprimento de pena restrítíva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que
não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da
pena serâ computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam.
Art. 124. O tempo que o bombeiro-militar passou
ou vier a passar afastado do exercício de suas funç_ões,
em conseqUência- de ferimentos recebidos em acidente
quando em serviço na manutenção da ordem pública e
em operações específicas de bombeiro-militar ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função de
bombeiro-militar, será computado como se ele o tivesse
passado no exercício efetivo daquelas funções.
Art. 125. Tempo de serviço em campanha, para o
bombeiro-mílitar, é o período cm que ele esteja em operações de guerra.
Parágrafo único. A participação do bombeiromilitar, em atividades dependentes ou decorrentes das
operações de guerra, será regulada em legislação específica.
Art. 126. O tenipo de serviço dos bombeirosmilitares, beneficiados por anistia, será contado como
estabelecer a legislação que a conceder.
Art ..127. Uma vez computados o tempo âe efetivo
serviço e seus acréscimos, previstos nos artigos 122 e 123,
e no momento da passagem do bombeiro-militar à situação de inatividade, pelos itens I, H, III, IV e V do artigo 93 c nos itens II e 111 do artigo 95, a fração de tempo
igua[ ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada como 1 (um) ano para os efeitos [egais.
Art. 128. A data-limite estabelecida para final de
contagem dos anos de serviço, para a inatividade, será a
do desligamento em conseqUência da exctusão do serviço
ativo.
Parágrafo únicc. A-data-Hmite não poderá exceder
de 45 (quarenta e cinco) dias, dos quais o rriâXlino de 15
(quinze) dias no órgão encarregado de efetivar a transferência, da data da publicação do ato de transferência
para a reserva remWlerada do Corpo de Bombeiros ou
reforma, no órgão oficial do Governo do Distrito Federa[ ou em Boletim da Organização de Bombeiro militar,
considerada sempre a primeira publicação oficial.
Art. 129. Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição do tempo de
serviço público federal, estadua[, municipa[ ou da administração indireta, entre sí,-nem com os aci'éSCfriiOSOe
tempo para os possuidores de curso universitário ou com
o tempo de serviço computável após a inclusão em Organização do Corpo de Bombeiros, matrícula em órgão de
formação de bombeiro-militar ou nomeação para o posto ou graduação no Corpo de Bombeiros.
CAPITULO IV
Do Casamento

ArL 130. O bombeiro-militar da ativa pode contrair
matrimônio, desde que obedecida a legislação civil específica.
§ 11' É vedado o casamento às praças especiais, com
qualquer idade, enquanto estiverem sujeitas aos regulamentos dos órgãos de formação.
§ 29 O casamento do boJ;nbeiro-militar, co~ pessoa
estrangeira, somente poderá realizar-se após autorização
cio Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros.
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§ 39 Excetuadas as situações previstas nos§§ J9 e 29
deste artigo, todo bombeiro-militar deve participar, com
aritecedência, ao Comandante de sua Organízação do
Corpo de Bombeiros, o -evento a ser realizado.
Art. 131. As praças especiais que contraí(em matrimÓnio, cm desacordo com o§ 19 do artigo anterior, serão
excluídas sem direito a qualquer remuneração ou indcnização.
CAPITULO V

Das Recompensas
e das Dispensas do Serviço
Art. 132. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos bombeirosmilitares.
§ 19 São recompensas para os bombeiros-militares:
a) prêmios de Honra ao Mérito;
b) condecorações;
c) elogios; e
d) dispensas do serviço.
§ 29 As recompensas serão concedidas de acordo
com as normas estabelecidas na legislação específica ou
peculiar.
Art. 133. As dispensas do serviço são autorizações
concedidas aos bombeiros-militares para afastamento
total do serviço, em caráter temporário.
ArL 134. As dispensas do serviço são autorizações
concedidas aos bombeiros-militares:
1- como recompensa;
II - para desconto em férias; e
I I I - em decorrência de prescrição médica.
Parágrafo único. As dispensas do serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como
tempo de efetivo serviço.
TITULO V
Das Disposições Gerais,
Transitórias e Finais

Art. 135. A assistência reHgiosa aos bombeirosmilitares é regulada em legislação específica ou peculiar.
Art. 136. O bombeiro-militar beneficiado por uma
ou mais das Leis n~"s 288, de 8 de junho de 1948; 616, de 2
de fevereiro de 1949; 1.156, de 12 de junho de 1950;
1.267, de 9 de dezembro de 1950, em virtude do disposto
no artigo 61, deste Estatuto, não mais usufruirá das promoções previstas naquelas Leis, ficando assegurada, por
ocasião da transferência para a reserva remunerada do
Corpo de Bombeiros ou reforma, a remuneração de inatividade relativa ao posto ou graduação a que seria pr-a~
movido em decorrência da aplicação das referidas Leis.
Parágrafo único. A remuneração de inatívidade, assegurada neste artigo, não poderá exceder, em nenhum
caso, à que caberia ao bombeiro-militar, ·se fosse ele promovido até "2 (dois) graus hierárquicos acima daquele
qUe -tiv'Cr por ocasião do processamento de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma, incluindose nesta limitação a aplicação do disposto no§ J9 do artigo 51 e no§ 19 do artigo 99.
Art. 137. Ao bombeiro-militar já na situação de i natividade remunerada, que venha a ser julgado inválido,
impossibilitado total e permanentemente para qualquer
tr:.~balho, ainda que sem relação de causa e efeito com o
exercício de suas funções enquanto esteve na ativa,
aplica-se o disposto no artigo 106 e seus par~rafos da
Lei n9 5.9€16, de 2J de julho de 1973.
·
Art. 138. O bombeiro-militar que, cm inspeção de
saúde, for julgado incapaz para o serviço de bombeiromilitar e vier a falecer antes da cfetivação de sua reforma
será considerado reformado, para os efeitos legais, a
contar da data do óbito.
Art. 139. t vedado o uso, por organização civil, de
designações que possam sugerir sua vinculação ao Corpo
de Bombeiros.
Parágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste
artigo as associações, clubes, círculos e outras entidades
--que cOngreguem membros do Corpo de Bombeiros e que
se destinem exclusivamente a promover intercâmbio social e assistencial entre os bombeiroS-militares e seus familiares e entre esses e a sociedade civil local.
Art. 140. Após a vigência do presente Estatuto, a ele
serão ajustadas todas as disposições legais e regulamentares que lhe sejam pertinentes.
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Art. 141. As disposições deste Estatuto não alcançam as ·situações constltuidas anter_iormente à data de
sua vigência.·
Brasília,
de
de 1985; 164Q da Independên·
cia c 97" da República.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redução final. (Pausa.)
Não h:.~ vendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Vai-se
passar agora à aPreciação do Requerimento nl' 89, de
1986, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de
Lei do Senado n" 74/86.
Em votação o requerimento.
Os Sr.s. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausu.)
Aprovado.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço verificação
de votução.
O SR. PRESIDENTE (Marcondcs Gadelha}- Vai-se
proceder à verificação de votação requerida pelo nobre
Senador Jamil Had_dad.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus luguI'L'S, para que possamos proceder à votaç~o pelo processo
eletrônico. (Pausa.)
O Sr. Jamíl Haddad- Sr. ~:'residente, retiro meu pedido de verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gaddha) Mesa acolhe a solicitação de V. Ex~
Consideramos aprovado o requerimento.
Passa-se, agora, à apreciação da matéria.

A

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei
do SenadÕ n~' 74/86, de autoria dos Srs. Senadores
Alfredo Campos, Carlos ChiareUi e Murilo Badaró,
que estabetece normas para a realização .de eleições
em 1986, c dá outras providências.
Dependendo de Parecer da Comissão_ de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. Hl!:LIO GUEIROS(PMDB- PA. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: t
De autoria dos nobres Senadores Alfredo Campos,
Carlos Chiarelli e Murilo Badarô, o Projeto de Lei cm
exame objetiva estabelecer normas fundamentais para a
realização das eleições de 19S6.
Resultante de acordo de lideranças, que estabeleceram
as suas coordenadas obíetivando a expressividade e autenticidade da consulta popular, que em breve será feita
com finalidade tão ampla quão significativa no momento político atual, o Projeto não se ressente de qualquer
eiva de inconstitucionalidade e injuridicidade,
ajustando-se, por outro lado, às exigências formais da
melhor técnica legislativa.
Sua oportunidade c imprescindibilidade são indiscutíveis.
Por essas razões, somos pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado n~' 74, de I 986.
Sr. Presidente, cumpro o dever de informar à Casa que
este ê um parece-r preliminar sobre o Projeto de Lei,
sobre sua constitucionalidade e juridicidade. Mas quero
dizer que, em face de um acordo gel1eralizado pelo Plenário destaCas:.~, será apresentado agora um substitutivo que congrega a opinião de todos.
De modo que isto aqui é apenas para iniciarmos uma
discussão, mas logo em seguida, será apresentado o su_b_s_-: _
titutivo de consenso. (Muito bem!)
O SR. PRESIJ)ENTE (Marcondes Gadclha)- O parecer da ComissãO de Constituição e Justiça conclui favoravelmente ao projeto.
Em discussão o projeto em primeiro turno.
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a
vra para discutir o projeto.
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pala~

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Conw
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para
discutir o projeto .
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- Ri. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Longo tem sido o debate sobre os projetas que viSam
complementar o Código Eleitoral, de modo a permitir
que se processem em normalidade as eleições de 15 de
novembro. Mas dois pontos têm sido objcto de largos
debates, que até agora não encontraram um denomina~
dor comum. Um diz respeito à divisão do tempo para
que os partidos ocupem o horário gratuito na televisão e
no rádio. Há os que sustentam que esse tempo deve ser
proporcional aos Partidos existentes e que tenham representação na Câmara dos Deputados e- já vitorfoSo nes~
se plenário-- também no Senado Federal. E há outros,
dentre os quais me incluo, que admitem que, além des~
ses, devem ser também abertas possibilidades àqueles
Partidos que, por serem novos, não tiveram oportunida~
de de competir nas eleições de 1982, e eleger membros a
Deputados ou Senadores. Então, esses novos Partidos fi~
cariam sem oportunidade de levar a sua mensagem ao
povo, pleiteando a concordância, o aplauso do eleitora~
do.
Este é um aspecto, mas, ao seu lado, há um outro que
também divide as opiniões nas duas Casas e no meio da
sociedade brasileira, que é o da propaganda paga, se ela
deve ser ou não paga e quando começarã a ser paga.
Vívemos uma hora difícil no País, diante de dificulda~
desde toda natureza, resultantes dessa benemérita inicia~
tiva do Presidente José Sarney de conter a inflação. Ora,
em conseqUência desse próprio processo, todos nós sen~
timos as dificuldades para comparecer ao pleito em
igualdade de condições com aqueles mais afortunados,
que podem competir com melhores recursos na distri~
buição da propaganda paga.
Esse é um debate que afeta a todos nós, prirlcipalmente àqueles que, como eu, nunca tiveram dinheiro para
participar dos pleitos eleitorais, o que, graças a Deus,
nunca me impediu de ser eleito. Este é o outro ponto de
divergência.
Aqui temos dois pontos que têm impedido a votação
de projeto tão imPortante quanto este. Mas há um outro
em que todos esta:nos de acordo, inclusive porque é de
natureza ética: no dia 15 de maio se encerra o prazo para
a transferência de eleitores de um para outro Partido. E
todos nós que militamos nas várias agremiações parti~
dárias, sejam elas mais ou menos numerosas, temos nos
livros de inscrição mais do que número mínimo ou·o nú~
mero máximo permitido pela atuallegislação, para que
se possa pleitear um lugar, seja na Câmara dos Deputa~
dos, seja na Assembléia Legislativa. Darei um exemplo:
no PMDB do Rio de Janeiro, nós poderemos inscrever
apenas 101 candidatvs a Deputados Estaduais, mas temos 200. Então, ou mantemos esses 200, na ilusão de obter as I 01 vagas, ou então temos que dizer à metade desses inscritos que eles são livres para próCUnir outros Partidos que os abriguem, se o seu desejo é competir nas
eleições. É uma questão ética, não deixá~Ios presos até o
dia 15 de novembro, sem lhes dizer das dificuldades que
marcam a atual legislação. Ora, separar esses dois pontos divergentes desse comum a todos os partidos é que
parece imprescindível. O projeto inicial, que V. Ex~ acaba de colocar cm discussão, tinha o defeito de reunir esse
três pontos, os colidentes com aquele ponto em que há
consenso.
Hoje, graças a uma emenda, que será oferecida e que
também resultou do entendimento entre os partidos
separar~se~ão essas duas partes. Aqueles partes que sus~
citam divergências podem ficar para uma apreciação
posterior, mesmo porque nem a propaganda paga nem a
divulgação pelo rádio e pela televisão se iniciarão agora
no dia 15 de maio, embora nessa data termine o prazo de
filiação para os que desejam disputar cargos no dia 15 de
novembro.
Essa separação, portanto, é inevitável e tem um senti~
do ético, que é preciso ressaltar, O que faço neste momento. De modo que, em face do exposto, abro o debate,
para que os nobres colegas tenham tempo de examir.mr o

projeto cm estudo, assim como a emenda sugerida, por~
que se o aprovarrriOs hoje em regime de urgência ur~
gentíssima nós poderemos, de amanhã em diante, plei~
tear na Câmara para que o projeto seja logo votado e te~
nhamos tempo de, até 15 de maio, atender a esses apelos
ou desiludir aqueles que não podem ser acolhidos pelos
nossos partidos. Não podemos é surpreender umajuven~
tude que pela primeira vez que ingressar na vida pública
e que se não encontrar abrigo nos grandes partidos pode'
buscar as legendas novas para pleitear o direito de in~
grcssar nos quadros políticos dO País.
Este, Sr. Presidente, é o motivo que me traz a esta tribuna, parajustificar a emenda que vai ser oferecidã e que
reúne a simpatia de todos os partidos integrantes desta
Casa e que, certamente, receberá o apoio da Câmara dos
Deputados com a urgência indispensável. Na Câmara
dos Deputados não existe o processo da urgência urgentíssima, mas estou certo de que será votado, com a
urg~ncia mais urgente posslvel, de modo que, muito em
breve, se possa ter uma solução para problema tão im~
portante.
_
Confio, Sr. Presidente, que os partidos aqui presentes,
colaborarão para que na noite de hoje se resolva este
po.~ro, Ju--que os outros serão oportunos e amplamente
discutidos e se terá que encontrar, pelo entenimento,
uma fórmula que atenda a todas essas reivindicações, as
dos partidos exist-entes, e as dos partidos que não têm re~
presentação no Congresso e também dos novos partidos,
que por serem novos não tiveram oportunidade de participar, seja na Câmara, seja no Senado.
São essas, Sr. Presidente, as considerações que gostaria_ de formular para justificar o meu voto favorável ao
substitutivo que vai Ser oferecido e que já está nri rrião de
---V. Ex~ e assinado pelos lideres da Casa.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado a V. Ex•
(Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE(Marcondes Gadelha)- Sobre
a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. (\'-Secretário.
São lidas as seguintes
EMENDAS (DE PLENÁRIO)
Oferecidas ao ProjetO de Lei do Senado
n9 74, de 1986
-N9lAcrescente~se

onde convier:
Art. 19 A revisão do eleitorado, previsto na Lei nQ
7.444, de 20 de dezembro de 1986, será feita deconformi~
dade com instruções baixadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a partir de 15 de novembro de 1986.
Art. 29 Os Tribunais Regionais Eleitorais promove.:
rão a distribuição dos formulários de recadastramento
com a devida antecedência das eleições de 15 de no~
vembro de 1986.
Art. 39 O eleitor, ao votar nas eleições de 15 de novembro de 1986, en~regará o seu formulário devidamente
preenchido e terã o SeU título eleitoral recolhido pelo
Presidente da Mesa, perdendo sua- validade.
Parágrafo único. O Presidente da Mesa Eleitoral for~
necer!i, ao eleitor votante, comprovante de seu comparecimento, para os diversos efeitos legais.
Art. 4~' O pedido de justificação, postado no correio,
no dia da eleição, comprovando a ausência do eleitor do
seu domicílio eleitoral, será acompanhado do respectivo
título, pa:ra os fins devidos.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1986.- Virgílio Tá"ora.
-N92Inclua-se onde convier o seguinte artigo:
'"Art.
A diplomação não impede a cassação
-do mandato, pela Justiça Eleitoral, quando se com~
provar que foi obtido por meio de abuso do poder
político ou económico."
Justificação
A emenda visa a impedir que se considere a diplomação, como pré~julgamento da validade do mandato,
que venha a ser impugnado, sob acusação de abuso do
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poder político ou económico, cuja apuração poderá ser
feita, mesmo após, o encerramento do pleito.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1986. -José Ignácio
Ferreira.
-

N93-

Dê-se ao artigo 15 a seguinte redação:
"Art. 15. Serão mantidos os números atribuí~
dos na eleição anterior às legendas partidárias e a
seus Deputados Federais e Estaduais candidatos à
reeleição, sorteando-se os números vagos m!ces~
sários entre as demais legendas e candidatos."

e

Justificação
Procura~se

com a presente emenda buscar melhor for~
ma no ordenamento da matéria.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1986. - Cid Sampaio
- Gastão Müller.
Dê-se ao artigo 16 do Projeto de Lei do Senado nQ
74/86, a seguinte redação:
."Art. 16. Nas eleições regulamentadas por esta
Lei, as emissoras de rádio e de televisão, inclusive as
de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, reservarão, para a propaganda eleitoral
gratuita pelos ~artidos Políticos ou Coligações, 60
(sessenta) espaços de 2 (duas) horas diárias nos 60
(sessenta) dias que antecederem a antevéspera do
pleito, obedecidos os seguintes critérios:
I - 1 (uma) hora entre as seis e as dezoito horas
e I (uma) hora entre as vinte e as vinte e duas horas,
para as emissoras de rádio;
I I - 1 (uma) hora entre as nove e as dezoito ho~
rase l (uma) hora entre as vinte e as vinte e duas ho~
ras, para as emissoras de televisã,9.
§ 19 O horário gratuito será distribuído entre
os Parti?os ou Coligações que concorrem ao pleito,
da segumte forma:
I - 1 (uma) hora, dividida em espaços de 30
(trinta) minutos nos horãrios diurno e noturno, será
distribuída, igualmente, entre os Partidos ou Coligações que apresentarem candidatos ao cargo de
Governador, desde que contem com representação
no Congresso Nacional;
II - 1 (uma) hora, dividida em espaços de 30
(trinta) minutos nos horários diurno e noturno, será
distribuída entre os Partidos ou Coligações, na proporcionalidade de suas bancadas no Congresso.
§ 29 As emissoras de rãdio e de televisão ficam
obrigadas a divulgar, gratuitamente, comunicações
Oü instruções da Justiça Eleitoral, nos 45 (quarenta
e cinco) dias que precedem o pleito.
§ 39 Poderão ser transmitidos debates entre
candidatos, desde que resguardada a participação
de todos os Partidos ou Coligações que concorrem
ao pleito. A recusa à participação não impede o
cumprimento do disposto neste parágrafo.
§ 4\' Fica o Poder Executivo autorizado a regu~
lamentar a forma dedução, para efeitos fiscais, das
despesas efetivamente realizadas pelas emissoras de
rádio e televisão com o tempo dispendido r:.as transmissões do horário gratuito.
§ 59· A fim de assegurar plena cobertura territo~
rial da propaganda eleitoral gratuita pelas emissoras
de televisão, as transmissões, nas diversas circunscrições eleitorais, não poderão ser realizadas através
de satélites de comunicaçã.J,"
Justificação
Faz-se ne·cessãria a apresentação desta emenda para
que se corrija distorção na distribuição do horário de
propaganda eleitoral gratuito entre os Partidos Políticos
que concorrem às eleições.
Pela redação atual o§ l9do artigo !6 do PLS n974f86,
somente_serão beneficiados com a propaganda eleitoral
gratuita os Partidos formados e com representação na
Câmara dos Deputados. Destarte, estão alijados dessa
prática derriOcrática de divUlgação dos nomes e propa~
gandas dos seus candidatos às eleições de 1986, os Partidos Políticos em formação e aqueles que, já formados
com representantes, apenas, no Senado FederaL Mister
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faz-se destacar, ainda, que consoante a previsão norma~
tiva, "suso" refende, a distribuição do horário eleitorª!
gratuito, no râdio e na televisão, dar-se-ã, proporcionalmente, às bancadas na Câmara Baixa do Congresso Nacional.
Constata-se, por conseguiflte, que a prática democrática do acesso de todo candidato às eleições de 1986 aos
meios de comunicação, está sendo seriamente ameaçada
pela redação do§ 1~> do art. 16 do PLS n"' 74/86, ameaça
essa que se torna mais grave na medida em que visam as
eleições de se realiz:ªrem não só à escolha dos legisladores ordinários federais, mas, também, e principalmente,
à escolha dos constituintes das Cartas Magna e Estaduais.
Preocupados, portanto, com a grandiosidade de objetivos: das eleições de 1986, P.I.OPOil!OS Emenda alterando
a redação do art. 16 do PLS n9 74/86, tornando-a mais
condi~ente com o momento democrático pelo qual passa
o Estado bra_~ileiro.
Sala das Sessões, 29 de: abril de 1986. -José fgnácio
Ferreira.
-N<~5-

Dé-se ao artigo 17 do Projeto de Lei do Senado
de 1986, a seguinte redação:

n'~

74,

"Art. t 7. Fica, expressamente, ptoibida a propaganda eleitoral paga, pela imprensa escrita."
Justifica~ão

No momento em que se constata uma preocupação de
âmbito nacional com os clamorosos abusos pfaticados
pelo poder econômico nas eleições, nada mais paradoxal, e mais contraditório, que permitir propagan:da paga
nos jornais, como permite o dispositivo que pretendemos
alterar.
Com efeito, a diSposição em tela consubstancia, em
sua plenitude, uma das formas mais claras da influência
do dinheiro no processo eleitoral.
Impõe-se, pois, a sua modificação. Para isso, contamos com o inestimável apoio dos nossos ilustres colegas,
tantas vezes vítimas, como n6s outros, daquele tipo de
pressão espúria.
Sala das Sessões, 29 _de abril de 1986.- José lgnácio
Ferreira.
-N<~6-

Dê-se ao art. 17, a seguinte redação:
"" Art. 17. A propaganda paga pela Imprensa
escrita serã proporCional ao número de candidatos
de cada partido ou coligação nas eleições majoritárias ou proporcionais, e serã de excl~siva responsabilidade dos partidos ou coligações e regulamentada pela Justiça Eleitoral."
Sala das Sessões, 29 de abril de 1986.- Humberto Lucena.
-N<~7-

(SUBSTITUTIVO)
Estabelece n~rmas para a realiza~ào de
em 1986 e dá outras providências.

elci~~;ões

O Congresso Nacional decreta: ·
Art. 1<:> As eleições para Governadores e ViceGovernadores, Senadores e Suplentes, Deputados Federais e Estaduais, serão realizadas, simultaneamente, em
todo o Pais, no dia 15 de novembro de 1986.
Art. 2'1 O número de Deputados por Estado, à Câmara dos Deputados e às Assembléias Legislativas, será
ftx.ado pelo Tribunal Superior EleitoraL
Art. J9 Nas eleições, reguladas por esta lei, aplica-se
a legislação eleitoral vigente, ressalvadas as regras especiais previstas nesta Lei.
Art. 4'1 Poderão registrar candidatos e participar das
eleições que esta Lei regulamenta, os Partidos Políticos
em forritação, habilitados na forma do preceituado no
artigo 2~' da Lei n~' 7.454, de 30 de dezembro de 1985, e as
Coligações Partidárias.
_
Art. 5<:> Fica facultado aos Partidos PolfÚcó"S:~·-ce:,
lebrar coligações para o registro de candidatos à eleição
majoritária; à eleição proporcional, ou a ambas.
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§ l<~ É vedado ao Partido Político celebrar coliS?:ções diferentes para a eleição majoritária· e ·p3rã a
eleição proporcional.

Regional, de que trata Q. "caput" deste artigo, serà orga- nizada ·e dirigíâã. pela ':omissão Díietora Regional Pro-viSória, integrada por 7 (sete) membros, designados pela
Comissão Executiva Nacional, sob a presidência de um
deles, indicado no ato de designação.
Art. 13. As Convenções Regio"nais dos Partidos
Políticos deliberam por maioria absoluta de votos _dos
seus membros.
§ 1~> A Comissão Executiva ou Comissão Diretora
Regional Provisória ou cada grupo de lO% (dez por cento) dos convencionais pode inscrever candidato ou canditados às eleições majoritárias, para decisão da COnvenção.
§ 29 A Comissão Executiva ou Comissão Diretóra
Regional Provisória ou cada grupo de 10% (dez por cento) dos convencionais pode inscrever uma chapa de candidatos às eleições proporcionais.
-§39--As chapas serão apresentadas à Comissão Executiva Regional dos Partidos, ou à Comissão Diretora
Regional Provisória, até 48 (quarenta e oito) horas do
início da Convenção.
§ 4<~ Serão votadas em escrutínios diferentes as chapas de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais.
§59 Nenhum convencional ou candidato poderá
subscrever ou concorrer em mais de uma chapa, ficando
anuladas as assinaturas em dobro.
§ 69 Todas as chapas que obtiverem, no mínimo,
2Q% (vinte por cento) doS votos dos convencionais, participarão, proporcionalmente, obedecida a ordem d~ votação, da lista de candidatos do Partido às eleições para
a Câmara dos Deputados e para as Assembléias Legislativas.
ArL 14. Os· Presi-de--u"teS"-dos Diretô"t!OS"·Regionais ou
das Comissões Diretoras Regionais Provis6rias solicita-"
rão, à Justiça Eleitoral, o registro dos candidatos indicados na Convenção.

§ 29 A coligação terá denominação própria, a ela assegurados os direitos conferidos aos Partidos Políticos
no q~e se refere ao processo eleitoral.
ArL 6<:> As propostas de coligação serão formalizadas pela Coni.issào Executiva Regional do Partido Político, ou Comissão Diretora Regional Provisória, ou por
30% (trinta por cento) dos convencionais.
Art. 79 As Corrvenções Regionais dos Partidos Políticos deliberarão sobre coligação por maioria absoluta
dos votos dos seus membros.
Art. 8<~ Para as eleições que obedecerem ao sistema
proporcional, cada Partido poderã registrar candidatos
até uma vez e meia o número de lugares a preencher na
Câmara dos Deputados e nas Assembléias Legislativas.
§ 1? No caso de coligação de 2 (dois) Partidos, esta
páderã registrar candidatos atê o dobro do número de
lugares a preencher para a Câmara dos Deputados e
para as Assembléias Legislativas.
§ 2<~ No caso de coligação de 3 (três) ou mais Partidos, esta poderá registrar candidatos até o t.dplO do número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados e para as Assembléias Legislativas.
§ 3<~ A ConvençãÕ dO Partido Político.poderá fixar,
dentro do limite previsto no§ 1<~ deste artigo, quantos
candidatos deseja registrar, antes da vo.tação ~ta suarelação de candidatos.
_
Art. 99 . Na formalização de coligações serão observadas as regras estabelecidas na Lei n9 7 .454, de 30 de dezembro de 1985 e, ainda, as seguintes norma:;;-:1- na chapa da coligação poderão ser inscritos candidatos filiados;)._ qualquer dos Partidos PolítiCos dela integrante;
II - o pedido de registro dos candidatos será subscrito pelos Presidentes, ou Representantes legais dos Partidos Políticos coligados, ou pela maioria dos membros
das respectivas Comissões Executivas ou Comissões Diretoras Regionais Provis6rias;
I I I - a coligação será representada perante a Justiça
Eleitoral por delegados indicados pelos Partidos que a
integram.
Art. 10. As Convenções Regionais para -deliberação
sobre coligações partidárias e escolha de candidatos serão realizadas entre 15 de junho e 5 de agosto de 1986 e o
requerimento de registro deverá dar entrada _nQ_Tribunal
Regional Eleitoral até as 18 (dez.oito) horas do nonagésimo dia anterior à data .marcada para a eleição.
Art. I t. O Partido Político que tiver Diret-ório Regional organizado no resp-ectivo Estado, Território ou
Distrito Federal, realizará a Convenção Regional para a
decisão sobre coligações e escolha de candidatos com a
seguinte composição:
I - os membros do Diretório Regional;
II - os delegados dos Municípios à ConVenção Regional;
Ill- os Senadores, Deputados Federais e Deputados
Estaduais com domicílio eleitoral na respectiva Unidade
da Federação e filiados ao Partido até 6 (seis) meses da
data _da_ eleição;
IV- 2 (dois) representantes de cada Movimento ou
Departamento específiCo de Joy,ens ou Estudantes, de
Trabalhadores e Mulheres, desde que previamente reconhecido pelo Diretório Regional do Partido.
Art. 12. O Partido Político que não tiver. Diretório
Regional organizado ou o Partido em formaÇão, legalmente habilítado, nos termos prevístos no artigo 2~> da
Lei o\"> 7.454, de 30 de dezembro de 1985, realizará Convenção Regional para deliberar sobre coligação e escolha
de candidatos, com a seguinte composiçãq,:
I -os membros da Comissão Diretora Regional Provisória;
II- os Senadores, Deputados Federais e Deputados
Estaduais com domicílio eleitoral na respectiva Unidade
da Federação, filiados ao Partido até 6 (seis) meses da
data da eleição ou que tenham encaminhado ao Tribunal
Superior Eleitoral declaração de apoio ao estatuto e ao
prograina do Partido em formação;
iii- 1 (um) representante de cada Comissão Diretora Municipal Provisória.
Parágrafo único. No .caso de Partido Político que
não tenha Diretório Regional organizado, a ConvenÇão

§ }9 No caso de coligação, o pedido de registro darse-â de conformidade com o disposto no art. 9"<~, item TI,
desta Lei.
§ 2<~ em caso de morte, renúncia ou indeferimento
de registro de candidato, o Partido ou Coligação deverã
providenciar a sua substituição no prazo de lO (dez) dias,
por decisão da maioria absoluta do Diretório Regional
ou Comissão Diretora Regional Provisória do Partido a
que pertence o substituído.
§ 3<~ Havendo vagas a preencher nas chapas, para as
eleições proporci-onais, as indicações serão feitas pela
Comissâó Executiva Regional ou Comissão Diretora
Regional Provisóôa.

Art. IS. Os partidos manterão os números atribuí:
dos à sua legenda e o dos atribuidos a seus respectivos
candidatos, fixados para o pleito de 1982.
§ l 9 Para os Partidos Polfticos que nào tenham participado do Pleito de 1982, os números serão atribuídos
seqUencialmente, de acordo com o tainanho d.e suas ballcadas na Câmara dos Deputados, até o número de 9,
sejfulitdo-se numeração formada pela combinação de retras e algarismos.
§ 2<~ Para os Partidos que não tenham representaçãÔ
na Câmara dos Deputados serão sorteadas séries seguinteçde números, utilizando-se a combinação de letras e
riúmeros;
- §- 3<~ No caso de coligação na eleição majoritária; a
irieSrilã. optará entre os números designativos dos Partidos que a integrem para representar seus candidatos; na
coligação para eleições proporcionais os candidatos serão inscritos com o número da série do respectivo Partido.
Art. 16. Constitui crime eleitoral, punível com a
pena de detenção de 6 (seis) meses a l (um) ano e cassação do reg.istro, se o responsável for candidato, a divulgação de qualquer espêde de propaganda política,
nas 48 (quarent~ e oito) horas anteriores à data da
eleição, mediante radiodifusão, televisão, comícios ou
reuniões públicas, publicações, faixas, cartazes, dísticos
em vestuãrios, postos de distribuição ou entrega de material, transporte de eleitores ou atividades simílares e
qualquer forma de aliciamento, coação, ou manifestação
tendeOte a influir, coercitivamente, na vontade do eleitor, junto às seções eleitorais ou vias públicas de acesso
às mesmas.
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Art. 17. As cédulas oficiais-, para eleições regulamentadas por esta Lei, sedo confeccionadas e distríbuí?as exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser
tmpressas em papel bran_co, opaco e pouco a.bsorvente,
podendo ter campos de dtferentes cores conforme os cargos a eleger, obrigatoriamente tendo tipos uniformes de
letras, números, fotos ou símbolos e permitindo ao eleitor~ sem a necessidade de leitura de nomes, identificar e
assmalar os seus candidatos nas eleições majoritárias e a
legenda de sua preferência nas eleições proporcionais.
. § 1_9 Os candidatos para as eleições majoritárias,
tdentlficados por nomes, fotos, símbolos ou números de-vem figurar na ordem determinada por sorteio entre os
candid3tos e entre os Partidos.
§ 29 Para as eleições realizadas pelo sistema propor~
cional a cédula terá a identificação da legenda dos Parti~
d?s ou Coligações que concorrem, atrav~ do símbolo,
numero ou cor, e espaço para que o eleitor escreva o
nome ou O número do candidato de sua preferência.
§ 3~' Ressalvadas as previsões deste artigo, a cêdula
obedecerá às disposições do Código Eleitoral.
Art. 18. Ficam vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de espécie alguma
para a pessoa jurídica interessada, e nenhum direito para
o beneficiário, os atas que, no -período compreendido entre a publicação desta Lei e o têrmino do mandato do
Governador de Estado importarem em nomear, contra~
tar, exonerar "ex ameio" ou dispensar, transferir, disignar, readaptar servidor público, regido por Estatutq ou
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, .ou
proceder a quaisquer outras formas de provimento na
administração direta_e nas autarquias, nas sociedades de
economia mista, empresas públicas e fundações, instituídas ou mantid3S pelo Poder Público, da União, dos Estados, do Distrito Federal, Municípios ou Territórios.
§ {9 Excluem-se do disposto neste artigo;
I -nomeação de aprovados em concurso pllblico;
I I - nomeação para ca~~os _em comissão ou desig~
nação para função de confiança;
I I I - nomeação para cargos da Magistratura, do Ministério Público e dos Tribunais de tontas;
IV- nomeação ou contratação,· considerada indispensável pela Justiça Eleitoral, para a realização do recadastramento eleitoral.
§ 2~ Os atas editados com b3se no§ J9 deste artigo,
deverão ser fundamentados e publicados dentro de 48
(quarenta e oito) horas após a sua edição, no respectivo
órgão oficiaL
§ 39 O atraso da publicação de diário oficial relativo
aos 15 (quinze) dias que antecedem o prazo inicial a que
se refere este artigo, implica a nulidade automática dos
atas relativos a pessoal nele inseridos, salvo se provoca~
do por caso fortuito ou força maior.
Art. 19. ao servidor público, sob regime estatutário
ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta
ou indireta da União, dos Estados, Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, e aos empregados de em~
presas concessionárias de serviços públicos, fica assegurado o direito à percepção de seus vencimentos e vanta~
gens habituais ou salários, como se em exercício de suas
ocupações habituais estivesse, durante o lapso de tempo
que mediar entre o registro de sua candidatura perante a
Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, através_de
simples comunicação de afastamento, para promoção de
sua campanha eleitoral.
Art. 20, Fica suspensa a aplicação do artigo 250 da
Lei n9 4.737, de IS de julho de 1965, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto-lei n9 1.538, de 14 de abril de
1977, nas eleições regulamentadas por esta Lei.
Art. 21. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins~
truções para o fiel cumprimento desta Lei.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Com esse propósito, redações objeiivas e de maior claR
reza sãO Oferecidas aos comaõdos normativos insculpidos nos artigos 5", 79, 10, 13, § 19, 14, 16,20 e 22 do Projeto de Lei suso referido, observado, porém, o espírito
"que norteou a feitura do projeto de_norma objeto de alteração.
Destarte, estã Emenda Substitutiva,limita-se a burilar
a forma do Projeto_de_ Lei supra~ referido, mantendo inal~
terado o seu conteúdo.
Salas da Sessões, 7 de maio de 1986. -Hélio Gueiros,
Líder do PMDB - Carlos Chiarem, Uder do PFL Mur'illo Badaró, Uder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão o projeto, o substitutivo c as emendas. (Pausa.)
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Pn.-sidentc, peço a palavra
para dbcutir.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, 'para
discutir.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para discutir.
SCm revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tinha na rt.!<llidade preparado onze emendas ao Projeto n9 74/!l6 do Senado Federal; dez eram relacionadas
com o problema do tempo para os Partidos e Sobre a
propagõ.lnda paga nos jor.nais, permitida pelo original, e
tambêm referente ao art. 27, que revogava os arts. 12, 17
a :25 da Lei n~ 6.091, de I5 de agosto de 1974, a Lei n"
6.961, de J9 de dezembro 19!0 e demais disposições em
contrário.
Sr. Presidente, o assunto polêmico é na realidade relacionado com o tempo a ser dado aos Partidos e o problema rdacion:ldo com a propaganda paga. Discussões int~nsLtS a respeito desse assunto têm-se verificado na Câ~
mara e no Senado, e hoje mesmo os líderes da Aliança
Dcmocrútica, e também o Senador Murilo Badaró, qtie
>ISsin_Qu_o projeto originai, receberam a visita de alguns
Presidt:ntes de Partidos, como o Sr. Luiz Inácio da Silva,
do PT, c o Sr. Giocondo Dias, do PCB, para que pudés--Semos evoluir no sentido do entendimento.
AC<.tbci de li:r o substitutivo t.:m que toda a matéria relacionadu com a propugandu e com o tempo destinado
aos Purtidos é excluidu. Ocorre, porém, e alertei os Líderes Senadores HCli_o Gueiros e Carlos Chiarelll, que pelo
art. 27 não se revogava o art. 12 da emenda substitutiva;
no caso do Projeto n9 74, ela revoga um dispositivo da
Lei Etdvino lins, e diz o seguinte:
"A propaganda eleitor<ll, no rádio e televisão
circunscrever~se-ú,

única e exclusivamente, ao hortírio gratuito, disclplinado pel3 Justiça Eleitoral
com a expressa proibiç1lo de qualquer propaganda
paga,"
Se, nu realidade, não for n:tirado esfe--arl. 12,- e.StãreR
mos permitindo novamente a propaganda paga rto ·rádio
ena tclevisã_o. E (!SSe é um dos assu_n_tos polêrnicos, razão
pela quaf não solicitarei verificaç_ão de quorum com arevogação desse dispositivo, revogando o art. 12- da Lei
Ett.:lvino Lins. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) .=_~ ConLinua em discussão. (Pausa.)
Nilo havendo quem peça a palavra, encerro a discuss_i:ío do projeto em primeiro turno, Com emendas-.

O Sr. Mário Maia para discutir.

Sr. Presidente, peço a pal<lvra

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Conõ.l palavra ao nobre Senador Mário Maia, num ato
-que- eu-churnuriõ.l de tolt:rãncia d<! Mesa, porque eu já havia encerrado u dist:.ussào.

--~cedo

Art. 23. Revogam~se os artigos 12, 17 a 25 da Lei n"
6.091, de 15 de agosto de_l974, a Lei n9 6.961 de 1" de dezembro de 1981 e demais disposições em contrário.

O SR. MÁRIO MAIA- _Muito obrigado, Sr. Presidcntt.:. Fil sinal, mas V. Ex~ não o havia percebido. Agrade~o. porL:.mto, a tolt:rãncia da Mesa.

Justificação

O SR. MÁRIO MAIA tPDT - AC. Para discutir.
Sem revisão do or_ador.)- Sr. Pri.'Sidente e Srs. Senadores:
Rcalincnte, o p-rójetO substitutivo apresentado pelas lideranças dos chamados grandes Partidos encerrava, no
__scu_hojo, uma grande injustiça. LouvamQS a eompreen-

Tem; o presente Substitutivo, por escopo, escoimar,
do ProJeto de Lei do Senado n9 74/86, falhas redacionais
que possam, eventualmente, vir a suscitar interpretações
polêmicas ou contraditórias.
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são dessas lideranças por concordar em retirar, do bojo
deste projeto, essa matéria tão polêmica que diz respeito
aos horários que serão distribuídos aos Partidos, de uma
maneira geral. Porque quando o projeto estabdece, no
art. 16, as normas. de como o tempo deveria ser distribuí~
do entre os Pai-tidos, certamente, estava cometendo uma
gninde injustiça, não só para com os pequenos Partidos
repres_entados pel9 Cong-resso Nacional, Senado e Câ~
mara, mas principalmente com os Partidos que não têm
representação ainda no Congresso Nacional.
Tratu-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores de um fato
muito delicado pam o qual nós parlamentares devemos
atentm. f'orque ach<lmos que nós que defendemos a deiiwciaCTa, n-óS Que defendemos a igualdade de aportunidade para todos, não podemos nos basear na força eleitoral existente representada nas Casas do Congresso Nacional, mas devemos considerar, também, aquelas forças
que ainda não estilo aqui represent3das, e que já se fazem
presente no cenário político nado na!, através da organização de Partidos, que não tendo representação no ConR
grcsso já têm os seus registras feitos na Justiça Eleitoral;
e nós devemos dar oportunidade para a gratuidade do
tempo pura todos os Partidos políticos, não apenas aos
pequenos repre.'ientados no Congresso Nacional, mas os
partidos pequenos que ainda não têm representação,
mesmo porque a oportunidade a esses partidos, a essas
agremiações políticas só foi dada, recentemente, depois
do <.ldvento da Nova República. E, depois de.'ite fato, jã
aconteceram grandes modificações no cenário político
nacionaL Ocorreram as chamadas aberturas das oportu~
nidades, as facilidades para que os cidadãos brasileiros
se organizassem em partidos, pelo livre arbítrio que asse~
gura a Jibt:rdade de pensamento, e se organizasse em par~
tidus. cm quantos quisessem, a soci~dade brasileira.
Assim é que temos, atua!mente, mais de duas dúzias
de partidos com pedido de registro, reconhecidos pela
Justü;a Eleitoral. Se não nos enganam a memória ou as
informações, h3vcriu atualmcnte, já 28 partidos registrados na Justiç<l Eleitoral e aqui, no Congresso Nacional;
apenas estão registrados, têm representação, parece-nos
que 6 partidos. Os outros, no caso, os 22 partidos, como
é que eles terão oportunidade de se manifestar? Ficarão
de fora?
Outro aspecto, também, Sr. Presidente, é que os atuais
partidos políticos não são mais formados pela origem do
voto popular, sob o guarda-chuva dos partidos, porque
muitos de nóS, já <lO lohgo desse tempo. de quando houve a abertura democrática e a oportunidade da formação
de novos partidos. tivemos a liberdade de, de acordo
com noss..~s convicções e os nossos princípios democráticos, filosóficos e políticos, mudar de p3rtido e muitos deles são maiores ou menores cm função dessa trunsmi- gruçào que houve de parlamentares de_ um partido para
outro.
Assim, S~:. Presidente, nós achamos que a gratuidadc
da propaganda política não deva ser um privilégio de
quem jf1 existe, mas também achamos que deve ser uma
prerrogativa de quem deseja existir, de que os partidos
que n::io estão_aqui presentes e representados desejam
existir. Portanto, louvo a açào das Lideranças em ter retirado do bojo do projeto a matéria polêmica,
prop9rcionand~-_nos õ.l oportunidade democrática devotõ.lr o resto do projeto, porque com as demais nõrfnaS ao
projeto, com os demais artigos nós estamos de acordo,
ressalvado também o que diz respeito ao art. 17, que fala
da propaganda eleitoral pag<l pela imprensa escrita, que
seria da exclusiva responsabilidade dos partidos ou cotigaç.õc~ e regulamentõ.lda pela Lei Eleitoral.
Somos contra_ esse artigo, esse dispositivo do projeto.
Como ele c~tá fora de cogitação pura votação estamos
dispostos '-~ votar o projeto, uma vez que esta matéria
que acabamos de discutir, está fora desse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Mesa esci3rcce que os artigos referentes à propaganda
eleitoral foram ex pungidos do projeto quando da elaboração do substitutivo. Dt.: modo que esse tema, a rigor,
não está cm discussão, não faz parte da matéria em pautu.
O Sr. Octávio Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra pnra cncnminh<.lr a vot<.lçào.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Não
estamos ainda em votação. nobre Senador.
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O Sr. Octávio Cardoso -V-. Ex' havia dito que deixava o nobre Senador Mário Maia discutir por uma tolerância, mas que estava. encerrada a discussão. Estou me
baseando nu palavras de V. Ex•.
O SR. PRESI_DEl'S_T]!: (Ma reandes Gadelha)- Se V.
Ex~ prefefe encaminhur, peço que aguarde o momento
regimentalmente oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelba) -

En-

cerrada a discuss_ào, em primeiro turno com emendas a
matéria volta à comissão competente.'
'
Estando, entretanto, a proposição em regime de urgência, o parecer da Comissão de Constituiç~O e Justiça
sobre as emendas será proferido imediatamente.
So~icito ao nobre Senador J-lé.lio Queiras, o parecer da
Comtssào de Constituição e Justiça sobre as emendas de
Plenário.

O SR- Hf.LIO GUEIROS(PMDB- PA, Para emitir
par~cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrS.
Senadores:
O Parecer du Comissão de Constituição e Justiça ê
pelu ~eje!çào dus emendas apresentadas., uma vez que o
~~~~tJtutJYO resulta de u_m_çonsenso entre todos os parti~

o parecer é contrário às emcnd<~s dC n"'s 1 ã6 ~ favorável ao substitutivo consubstiltlcíado na Emenda no:> 7.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O parecer da Comissão de Constituição e Justiça concluí pela
aprovação do substitutivo de Plenário e é contrãrio às
demais emendas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à votação do substitutivo que tem preferência regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para encaminhar a votação.

O SR. OCT Á VlO CARDOSO (PDS- !!,S. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)..:..:..:... Sr. Pre-sidente, Srs. Senadores:
Embora a matéria referente à propaganCia eleiotoral
no rádio e na televisão tenha sido retirada do projeto, ai·
guns parlamentares fizeram críticas à posição das Lideranças que apresentaram o projeto original, e o nobre
Líder MuriUo Badaró_sQbscreveu este projeto. Então, em
nome do PDS, quero deixar bem claro que o PDS não
deseja obstar a que os pequenos partidos tenham partici~
paçüo na propagunda eleitoral. Entretanto, reconhecemos que ê preciso haver um crithio. Não se pode considerur como ilegítimo o critério da_representaçào Parla~
mentar Federal, porque importaria, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, negar a legitimidade, por exemplo, dos mandatos conquistados cm 1982- o mandato de! Tancredo
Neves como Governadot de Minas GeraiS, de FraNco
Montoro como Govcrm,tdor de São P.àulo, GithertO
Mestrinho pelo Ama2;onas, de Josê Richa ·pero Paraná,
de lrís Resende pelo Estado de Goiás, e assfiií_-por diante.
E os próprios mandatos parlamentares daqueles que, hoje, impugnam a legitimidade da eleição de 1982.
Consideramos que temos de partir de algum dado concreto para a distribuição desse tempo entre tantos partidos que se permitiu criar para as próximas eleições. Uns
já criados, outros em formação; uns com representação
parlamentar, outros sent representação parlamentar. O
PD_S entende que é perfeitamente viável que se divid_a o
tempo da propaganda eleitoral gratuita. Uma das formas seria: metade, pela representação parlamentar, e a
outra metade cpntemplando os partidos que não tenham
representação parlamentar. Mas, isso é assunto para
uma segunda discussão, após termos aprovado esta matéria, que resulta de um consenso partidário. Mas- era
preciso deix:ar fixada a posição do partido, que não é in~
fcnso, como se disse aqui, à prop~ganda dos pequenos
partidos.
Nôir3c0um-o-s;-entrct-anto;-qucdeve haver um critério e
accitumos como legítimo o critério da representação proporcional, porque são legítimos os mandatos que levarão
os partidos a ter um rateio favorecido na distribuição do
tempo de propaganda gratuita.
Ertt o que cu tinhu a dizer. Muito obrigado a V. Ex~
O SR. PRESIDENTE {Marcondes Gadelha) - Votação do subsHtutivo_ que tem prcferênda regimental.
Em votação o sub~titutivo.

Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto
e as cmendus.
A matéria vai à Comis~ão de Redução, a fim de redigir
o vencido paru o segundo turn_o regil"!lental.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Sobre
a mesa, purccer da Co.missão de Redução que vai ser tido
pdo Sr. 1"'-Sccretúrio.

E: lido o seguinte-

PARECER
N• 347, de 1986
{Da Comissão de Redaçã.o)

Redação do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado ~ 74, de 19&6.
Relator: Senador Martins Filho

A Comissão apresenta a redação do vencido, para o 211
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n"' 74, de
1986, que estabelece normas para a realização de eleições
em 1986 e dâ outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, em 1 de maio de 1986.
- Lenoir Vargas, Presidente - Martins Filho, Relator
- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N' 347, DE 1986
Redatão do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n9 74, de 1986, que estabelece normas para a realização de eleições em 1986 e
dá Ot!~ras prol'ldências.
-,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I o:> As eleições para Governadores e ViceGovernadore.<>, Senadores e Suplentes, Deputados Federlli:fe Estaduais, serão realizadas, simultaneamente, em
todo o País, no dia 15 de novembro de 1986.
Art. 29 O número de Deputados por Estado, à Câ~
mura dos Deputados e às Assembléias Legislativas, será
fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 39 Nas eleições, reguladas por esta Lei, aplicase a legislação eleitoral vigente, ressalvadas as regras espcc.iais previstas nesta lei.
.
.
Art. 4"' Poderão r~istrar candidatos, e participar das
eleições que esta lei regulamenta, os Partidos POlíticos
em formação, habilitados na forma do preceituado no
art. 29 da Lei no:> 7.454, de 30 de dezembro de 1985, e as
Coligações Partidárias.
Art. 59 Fica facultado aos Partidos Políticos ce. Iebrar coligações para o registro de candidatos à eleição
inajoritária, à eleição proporcional, ou a ambas.
§ J9 É vedado ao Partido Politico celebrar coligações diferentes para a eleição majoritária e para a
eleiçüo proporcional.
§ 2~? A coligação terá denominação própria, a ela as~
segurados os direitos conferidos aos Partidos Politkos
no que se refere ao processo eleitoral.
ArL 6'1" As propostas de coligações serão formaliza·
das pela Comissão Executiva Regional do Partido Político, ou Comissão Diretora Regional Provisória, ou por
30% (trinta por cento) dos convencíonais.
~
Art. 7<? As Convt;:nções Regionais dos Partiç(Os Polí·
Hcos deliberarão sobre coligação por maioria absoluta
dos votos d·JS seus membros.
Art. 89 Para as eleições que obed~rem ao sistema
proporcíonal, cada Partido poderá registrar candidatos
até uma vez e meia o número de lugares a preencher na
Câmara dos Deputados e nas Assembléias Legislativas.
§ ]'1" No caso de coligação de 2 (dois) Partidos, esta
poderá registrar candidatos até o dobro do número de
lugares a preencher para a Câmara dos Deputados e
p.ura- as Assenrbfé"ias-Legisiativas.
§ 29 No caso de coligação de 3 (três) ou mrus Parti~
do&, esta poderá registrar candidatos at_é o triplo do número de lugares ã preeõCher para a -Cãiüara -dos
Deputados e para as Assembléias Legislativas.
·
~ 39 A Convenção do Partido Político poderá fixar,
dentro do limite previsto no § 19 deste artigo, quantos
ca~didatos desejar registrar, antes da votação da sua re~
laçào de candidatos.
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Art. 9"' Na formalização de coligações serão obser~
v adas as regras estabelecidas na Lei n~' 7.454, de JO de dezembro de t 985 e, ainda, as seguintes. normas:
I - na chapa da coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a quaisquer dos Partidos Políticos dela integrante~

I I - o pedido de registro dos candidatos serã subscrito pelo!> Presidente, ou Representantes legais dos Partido:. Políticos collgndos ou pela maioria dos membros das
respectivas Comissões Executivas ou Comissões Diretoras Regionais Provisôrias;
I [ ( - a coligação será repre.~entada perante a Justiça
Eleitoral por delegados indicados pelos Partidos que a
integram,_.
Art. \0. As Convenções Regionais para deliberação
:;obre coligações partidárias e escolha de candidatos se~
rão realizadas entre 15 de junho e 5 de agosto de 1986 e o
requerimento do registro deverá dar entrada no Tribunal
Regional Eleitoral até as 18 (dezoito) horas do nonagésimo dia anterior à data marcada para a ereição.
ArL 11. O Partido Político que tiver Diretôrio Regional organizado no respectivo Estado, Território ou
Distríto federal, realizará a Convenção Regional para a
decisão sobre coligações e escolha de candidatos com a
seguinte composição:
1- os membros do Diretõrio Regional~
I I - os- delegados dos Municipios à Convenção Rev
gional;
lll- os Senadores, Deputados Federais e Deputados
Estaduais com domicHio eleitoral na respectiva Unidade
da Federação e filiados ao Partido até 6 (seis) meses da
duta da eleição:
[V- 2 tdois) repre.'ientantes de cada Movimento ou
Departamento específico de Jovens ou Estudantes, de
Trabalhadores c Mulheres, desde que previamente reconht:cido pelo Díretório Regional do Partido.
Art. 12. O Partido Político que não tiver Diretório
Regional organizado ou o Partido em formação, legat~
mente habilitado, nos termos previstos no art. 2~> da Lei
n9 7.454, de 30 de dezembro de 1985, realizará Convenção Regional para deliberar sobre coligação e escolha
de candidatos, com a seguinte composição:
1- os membros da Comissão Diretora Regional Provisória;
I I - os Senadores, Deputados Federais e Deputados
Estaduais com domicilio eleitoral na respectiva Unidade
da federação, filiados ao Partido até 6 (seis) meses da
data da eleição ou que tenham encaminhado ao Tribunal
Superior Eleitoral declaração de apoio ao estatuto e ao
programa do Partido em f,.)rmação;
III- I (um) representante de cada Comissão Diretora Municipal Provisória.
Parágrafo único. No caso de Partido Político que
nào tenha D\retôrio Regional organizado, a ConVenção
Regional de que trata o caput deste artigo, será organizada e dirigida pela Comissão Diretora Regional Provisória, integrada por 7 (sete) membros, designados pela
Comissão Executiva Nacional, sob a presidência de um
deles, indicado no ato de designação.
Art. 13. As Convenções Regionais dos Partidos
Políticos deliberam por maioria absoluta de votos dos
seus membros.
§ i"' A Comissão Executiva ou Comissão Diretora
Regional Provisória ou cada grupo de 10% (dez por cento) dos convencionais pode inscrever candidato ou candidatos às eleições majoritárias, para decisão da Convcnçào.
§ 2"' A Comissão Executiva ou Comissão Diretora
Regional Provisória ou cada grupo de 10% (dez por cenK
to) dos convencionais pode inscrever uma chapa de canQida_tos às eleições proporcionais.
S. J 9 As_ chapas serão apres.entadas ã Comissão ExecutJ~a Reg1onal dos Partidos, ou à Comissão Diretora
!t~g.'onal Provisória, até 48 (quarenta e oito} horas do
JmcJo da Convenção.
§ 4"' Serão Votadas em escrutínios diferentes as cha~;~s~c c~ndfdatcs à~ eleições majoritárias e propordo~
§ 5 9 Nenhum convencional ou candidato poderá
sub!:i~..:re-vcr ou c?ncorrer em mais de uma chapa, ficando

anulada.s as assmaturas em dobro.
§ 6'-'. Totlas as chapas que obtiveram, no m(nimo,
2~% (vmte por ce?to) dos votos dos com·encionais, partiCiparao, proporctonalmente, obedecida a ordem de voação, da liS-ta de candidatos do Partido às eleições para a

. .
~
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Câmara dos- DcP.utados -e-Para- ãS -Assembléias Le,iislativas.
Art, 14. Os Presidentes dos Diretórios Regionais ou
das Comissões Diretoras Regionais Provisórias solícTtã.rão, à Justiça Eleitoral, o registro dos candidatos indicados na Convenção.
§_li' No caso de coligação, o pedido de re8istro dar-

se-á de conformidade com o disposto no artigo
II, desta Lei.

9~",

item

§ 2~' Em caso de morte, renúncia ou indeferimento
de registro de candidato, o Partido ou Coligação deverá
providenciar a sua substitu"ição no praza de lO-(dez) diãs,
por decisão da maioria absoluta do Diretório Regional
ou Comissão Diretora Regional Provisória do Partido a
que pertence o substituído.
§ 3'>' Havendo vagas a preencher nas chapas para as
eleições proporcionais, as indicações serão feílas pela
Comissão Executiva Regional ou Comissão Diretora
Regional Provisória.
Art. 15. Os Partidos manterão os números atribuí~
dos à sua legenda e os dos atribuídos a seus respectivos
candidatos, fixados para o pleito de 1982.
§ !I' Para os Partidos Politicas que não tenham par~
ticipado do pleito de 1982, os números serão atribuídos
seqUencialmente, de acordo com o tamanho de suas bancadas na Câmara dos DePutados, até o número de 9,
seguindo~se numeração formadã: peta- combinação deletras e algarismos.

§ 2<? Para os Partidos que não tenham representação
na Câmara dos Deputados s-e"rão sorteadas séries seguinteS de números, utilizando~se a combinaçãQ de letras
números.

e

§ 39 No c_aso de coligação na eleição maJoritária, a
mesma optara entre os números designativos dos Parti~
dos que a integrem para representar seus candidatos· na
coligação para eleições proporcionais os candidatos'se~
rão Inscritos com o número d<l. série do ·respectivo Parti~
do.
Art. 16. Constitui criine eleitoral, puníVel com a
pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e cassação do registro, se o responsável for candidato, a divulgação de qualquer espécie de propaganda potitica nas
48 (quarenta e oito) horas anteriores à" data da eleição,
mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões
públicas, publicações, faixas, cartazes, dísticos em vestuários, postos de distribuição ou entrega de inaterial,
transporte de eleitores ou atividades similares e qualquer
forma de aliciamentr>, coação, ou manifestaÇão tendente
a influir, coercitivameilte, na vontade do eleitor, junto às
seções eleitorais ou vias públicas de acesso às mesmas.
Art. 17. As cédulas oficiais, para eleições regulamentadas por esta lei, serão confeccionadas e distribtúM
das exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser
impressas em papel branco. opaco e pouco aos-orvente,
podendo ter campos de djferentes cores confoi-rile os carM
gos, a eleger, obrigatoriamente tendo tipos uniformes de
letras, números, fotos ou símbolos e permitindo ao deitar, sem a necessidade de leitura de nomes, identificar e
assinalar os seus candidatos nas eleições majoritárias e a
legenda de sua preferência nas eleições proporcionais.
§ I Q Os candidatos para as eleições majoritârias,
identificados por nomes, fotos, símbolos ou números de~
vem figurar na ordem determinada por sorteio entre os
candidatos e entre os Partidos.
. § 11' Para as eleições realizadas pelo sistema proporClOnai a cédula terá a identificação da leg_enda dos Partid?s ou Coligações que concorrem, atraVés do síinbolo,
numero ou cor, e terá espaço para que o eleitor escreva o
nome ou o número do candidato de sua preferência.
§ 31' Ressalvadas as previsões deste artigo, a cédula
obedecerá às disposições do Código Eleitoral.
Ar! ..18. ~icam vedados e considerados nulos de pleno direito, nao gerando obrigações de espécie alguma
para a pessoa jurídica interessada, e nenhum direito para
o beneficiário, os a tos que, no período compreendido en~
tre a publicação desta Lei e o término do mandato do
Governador de Estado, importarem em nomear, contratar, exonerar ex· officlo ou dispensar, transferir, designar,
readap~ar s:rvidor p~blico, regido por Estatuto pu pela
Cons~l!daçao das Le1s do Trabalho- CL T, ou proceder
a qumsquer outras formas de provimento na Administração Direta e nas autarquias, nas sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, instituídas ou

m<.Jntidas pelo Poder Público:d<.J Uniào, dos Estados, d_o
Distríto Federal, Municípios ou Territórios.
§- Jo:> Excluem-se do disposto neste artigo:
I - nomeação de aprovados em concurso público;
II - nome<.Jçào para cargos em comissão C:)U designação para funÇão de confiança;
III- nomeaç.ã.o para cargos ua Magistratura, do Mi~
nistério Público e dos Tribunais de Contas;
IV- nomeação ou contratação, considerada indis~
pensável pela Justiça Eleitoral, para a realização do reca~
das.tramento eleitoral.
§ 2q Os atas editados com base no§ li' deste artigo,
deverão ser fundamentados e publicados dentro de 48
(quarent<.J e oito horas) após a sua edição, no respectivo
órgão oficial.
§ 3Q O atraso da publicação de Diário Oficial relativo aos 15 (quinze) dias que antecedem o prazo inicial a
que se refere este artigo, implica a nulidade automática.
dos atas relativos a pessoal nele inseridos, salvo se pro~
vacada por caso fortuito ou força maior.
Art. 19. Ao servidor público, sob regime estatutário
ou não, dos órgãos ou entidades da Administração Dire-ta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Fede-ral, dos Municípios e dos Territórios, e aos empregados
de empresas concessionárias de serviço públicos, fica as~
segur<.Jdo o direito à percepção de seus vencimentos e
vantagens ou sal-ários, como se em exercício de suas ocu~
paçõcs habituais estivesse, durante o lapso de tempo que
mediar entre o registro de sua candidatura perante a Jus~
tiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, através de
simples comunicação de afastamento, para promoção de
SU<l campanha eleitoral.
_:__Art. 20. Fica suspensa a aplicação do art. 250 da Lei
n') 4.737, de 15 de julho de 1965, com a redação que lhe
[gi dada pelo Decreto-lei n 9 1.538, de 14 de abril de 1977,
nas deições regulamentadas por esta Lei.
Art. 21. O rribunal Superior Eleitoral expedirá instruções pam o fiel cumprimento desta lei.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 23. RcvogamMse os arts. 17 a 25 da Lei nl' 6.091,
de 15 de agosto de }974, a Lei nl' 6.961, de [Q de de-.
zcmbro de_l9Sl.e demais disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Completada a instrução da matéria, passa~se à discussão do
projeto, em segundo turno.
1
Sobre a mesa. emenda que vai ser lida pelo Sr. !~'
Secretário.
É lida a seguinte

EMENDA
DE PLENÁRIO
Oferecida ao Projeto de Lei
Do Senado N• 74, de 1986
-

á seguinte

IV- nomeação ou contratação indispensáveis à instalação inadiável de serviços públicos essenciais, com
prévia e expressa autorização do Presidente da República, Governador ou Prefeito;
V- contratação para preenchimento de vagas decorrentes de falecimento, aposent<1doria, demissão expontânea ou por justa causa de servidores regidos pe1 CLT em
entidades que prestam serviços públicos essenciais,
quando a reposição de pessoa for essencial à manuM
tenção dos serviços, com prévia e expressa autorização
do Presidente da República, Governador ou Prefeito.
§ 2'~ Os atas de autorização _e-de provimento deverão
ser fundamentados e publicados dentro de 48 (quarenta e
oito) horas após a sua edição, no respectivo órgão oficiaL
Justificação
A presente é necessária para evitar o colapso de servic;os ess_enciais à. população.
..Sala das Sessões, 7 de maio de 1986.- Fernando Hen-

rique Cardoso.
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - em
discussão o projeto e a emenda, em segundo turno. (PauM
sa.)
Não havendo querrl peça a palavra, encerro a discussão.
A emenda de plenário depende de parecer da ComisM
são de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissãõ de Constituição e Justiça.

O SR. HI':LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
É favorável o parecer.
O SR. PRESIDENTE (M:arcondes Gadelha)- O parecer da Comissão de Constituição e Justiça concluí favoravelmente à emenda..
Completada a instrução da matéria, passa-se à votas_ão do projeto, em segundo turno, sem prejuízo da
emenda.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
foi aprovado o Projeto
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queira~ p~rriran~cer
sentados. (Pausa.)
·
Rejeitada.

·-.. .t

Aprovado o projeto e rejeitada a emenda.
Aprovado o projeto em segundo turno, sem emenda, a
matéria vai à Câmara 'doS Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco~des .<?a.9~lha)- Concedo a palavra ao nobre Senador'1'ta'irú\r 'Franco. ·
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Será votado, na Câmara dos Deputados, em regime de
urgência urgentíssima, o projeto de lei da ilustre Deputada Cristina Tavares que dispõe sobre as condições de trabalho, carga horária, salário e área deatuação-dos assis~
tentes sociais.
Em sua justificativa, a nobre autora afirma estar a
questão social e o assistente social intimamente vinculados na tarefa de planejar e na aplicação de progl-amas e
políticas institucionais voltadas para o nosso pow.l?ros...
segue afirmando da complexidade que essas :iarefas exi~~~·s:~:di~a~eparo, dedicação e empenbp dos que a
Existem 40 mil assistentes sociais em todo ··~asso pa~s, . . ·.'
Srs. Senadores, trabalhando nas favelas, fábricas, peni- · ·
tenciárias, hospitais, centros comunitários, obras .d_e assistência social, sempre ao lado dos pobres, dos setores
populares, da classe trabalhadora. enfim, dos oprimidos
em geral, __ _

N• 1 -

Inclua-se no§ I~' do art. 18 dando-se, ainda
fedação
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Tem essa classe, das assistentes sociais, formação acadêmica sólida no âmbito das ciências humanas e sociais.
Imbuídos do mais alto espírito altruísta, atuam, concret~ e__~C)!l_~iar.amente, nas comunidades, equacionando
os problemas sociais e formulando políticas no campo
social, e, com maior empenho, conscientizando e organizando a população para a defesa dos seus direitos sociais.
Essa categoria vem dando, ao longo dos anos, uma
grande contribuição à sociedade brasileira e uma grande
parcela de sacrifício pessoal ao País, devido a própria natur~:za e compromissos da profissão.
E hora, Sr .. Presidente, Srs. Senadores, dessa mesma
sociedade, atraYés de nós, legisladores, retribuirmos a
essa categoria nosso reconhecimento, aprovando o aumento do piso salarial, reclamado já há algum tempo.
Condições dignas de trabalho, ampliação do mercado
de trabalho, eliminação de discrimfnações para com a
classe, deve ser o que todos nós, brasileiros e parlamentares, desejamos para os assistentes sociais.
Era o que tinhamos a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional
está convocado para uma sessão a realizar~se hoje, às 20
hora:'>, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada
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à apreciação do Requerímento n"' 4, de 1986, e Projeto de
Lei n~> 7, de 1985.
A Presidência designa para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

institui o Programa Nacional do Milho- PROMILHO
e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob tl'i's 747 e 748, de 1985, das Comissões:
-de Agricultura, favorável; e
-de Economia, favorável, com Emendas que apresenta de n"'s l e 2-CE.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 10, de 1981 (n9 1.529(79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segura.dos da previdência sociaJ, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislat;ào Social; e
- de Finanças.

Votação, em turnQJlni~. do Projeto de Lei da Câmara n~ 84, de 1981 (nP 3.464/80, na Casa de origem), que
instítui o.''Dia Nacional de Combate ao Fumo", tendo
PARECERES. sob n•s 1.191, de 1981,461 e 462, de
1985, das Coinissões:
-de Saúde- 1"' Pronunciamento: favorável; 2"' Pronunciamento: favorâvel à Emenda n9 1, de Plenário;
-de Constituição e Justiça, favorável a'o Projeto e à
Emenda nl' l, de Plenário.
3
Votação, em turno ún_ico 1 do Prójeto de Lel da Câmara n"' 28, de 1982 (nY_ 1.096/79, na Casa de origem), que
permite a impetraçlio de mandato de segurança contra
atos de autoridade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
_
PARECERES, sob n•~878, de 1982 e 1.059, de 1985,
da Comissão:
-de Constituição e Justiça, 1"' Pronunciamento: favorável; 2~" Pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade da Emenda n"' I, de Plenário.
4

Discussào, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 69, de 1981 (n"' 816/79, na Casa de origem), que
dá nova redação ao art. 1 tO da Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito; determinando o pagamento, pelo infrator, de-multa de trânsi-_
to de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n9s 83 e 84, de 1984, das Comissões:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas: favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Passos Põrto e José Uns.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 71, de 1981 (n9 81/79, na Casa de origem), que
modifica a redação do caput do art. 7~ da Lei n~ 4.380, de
21 de agosto de 1964, que institui o sistema financei~o
para aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.055 e 1.056, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta
de n~ 1-CF.

Discussão, em turno úriiCo,-dO ProjetO-de Lei da Câmara n'i' 85, de 1981 (n~ 3.652/80, na Casa- de origem),
que altera dispositivo-s da Lei n~ 6.537, de 19 de junho de
1978, dispondo sobre os Conselhos Federal e Regionais
de Economia, tendo
PARECERES, sob n9s 72 e 73, de 1983, das Comis~
sões:
-de LegiSlação Social, favorável; e
-de Constituição e Justiça, (exame solicitado em Plenário) pela constitucionalidade e juridicidade.

7
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 197, de 1984 (n"' 953/83, na Casa de origem), que

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 119, de 1985 (n"' 343/83, na Casa de origem), que
estabelece normas sobre a utilização dos livros didátiços
e dá outr~s providências, tendo
PARECER, sob n"' 1.139, de 1985, da ComissãQ:
-de Educação e Cultura, favorável, com Emendas
êfüe- apresenta de n<?s 1 e 2-CEC.
9

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n<? 4, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que
introduz alterações no art. 17 da Lei n~ 5.107, de l3 de
setembro de 1966, para dispor sobre índenízação dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais de
dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a
setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n~s 584 e 585, de 1985, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela consiitucíon-alidade,
jurldici(fade- e~- no mérito favôrável; e
-de Legislação Social,_ favoráveL
lO
Discussão, em priineíro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~ 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que revoga disposição do Decreto-lei n"' 1.910, de
29 de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob n~s 279 a 281, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalid_aOe,
juridicidade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 56 f1!inutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO LOBO NA SESSÃO DE 21-3-1985 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO LOBO (PFL_: Pr.":Pronuncía o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esta Casa se Órgulha por ter contribuído na formação
ministerial, com vários brihantes colegas, Senadores que
estão dando o seu concurso à formação da equipe Ministerial. Dentre eles eu destacaria o nossO iluStre cofega, o
nobre Senador Pedro Simon, homem cuja combatividade, cujo temperamento irrequieto e aguerrido é conhecido de todos nós.
Mas, Sr. Presidente, parece que S. Ex~ foi coloCado,
meio de surpresa, na Pasta da agricultura que, tenho certeza, S. Ex~ conduzirá com brilhantismo. Quero me reportar às declarações de hâ pouco dias, quando S. Ex•
falou sobre os programas da sua Pasta, sobre as metas da
agricultura no Brasil e, dentre elas, referiu-se, em primeiro lugar, à retirada dos subsídios à agricultura. Apesar
de S. Ex.• dizer que o preço mínímo seria cOmpensatório
e que se estudava um juro diferenciado para as regiões
diversas deste País, não para as regiões deste País, mas
para os pequenos, os médios e os grandes agricultores.
Sr. Presidente, o conhecimento que sabemos ter S. Ex.•
da gente da terra gaúcha não o faz também Conhecedor
da terra e da gente nordestinas. Não sei como isso poderia ter acontecido se S. Ex• tivesse conhecimento da realidade nordestina e soubesse que aquela região, como eu
tenho certeza de que S. Ex• aprenderá dentro de pouco,
tem uma produtividade baixíssima; apfóxim:adamente a
metade da produtivade do Centro-Sul, na produção dos
grãos. E como pois, Sr. Presidente, exigir que se configure iarrianha injustiça, que lavradores que têm o dobro de
outros, paguem o mesmo juro para o custeio da sua safra
e da sua produção? Se o Nordeste tem produtividade
igual a 50% do Centro-Sul, nã~ ~justo, Sr. Presidente,
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que o Nordeste pague com juro igual para o custeio da
sua safra do que paga o Centro-Sul, as regiões desenvolvidas deste País.
Tudo no Nordeste é incentivo na agricult!lra; não há
praticamente custeio. Enquanto os lavradores' do
Centro-Sul, dos Estados desenvolvidos, usam os recursos dos Bancos para aquisição de sementes selecionadas
para o pagamento de óleo diesel dos seus tratares e para
outros insumos que se configuram em custeio de pronto
retorno, os lavradores do Nordeste tem que usar estes recursos como incentivo para construir as suas cercas, as
suas aguadas, derrubar as suas matas, tratar as suas terras; -Tazer -inveStimento que não tem retorno pronto
como os custeios que se aplicam na agricultura.
Sr. Presidente acho _gue o Senador Fábio Lucena tem
razão: o antônimo de eqUidade é iniqiHdade. Exigir que
o lavra!1or, o pobre lavrador nordestino, produza grãos
sem ter recurso1; para sobreviver durante todo esse período, do preparo das suas terras atê a colheita do grão, é
desconhecer o Nordeste, porque não sabemos como esse
lavrador vá sobreviver. Do mês de agosto, quando ele
começa a tratar e a preparar as suas roças, plantar o seu
grão, tratar das suas plantações, até que as colheitas
ocorram em fevereiro ou março, esse homem não tem
condições de sobreviver.
Sr. Presidente, se não houver custeio para a safra, se
nào houver dinheii"o para o financiamento destes pequenos lavradores, não adianta tratar do preço mínimo,
porque não haverá grão para ser vendido, não havl!l'ã
grão para se usufruir dos altos preços mínimos que a
.agriculturi{ pla.neja-lançar neste País.
Por isso, Sr. Presidente, junto com os nosso parabéns e
com as nossas esperanças no Sr. MiniS1ro uã. AgficUJ.tura, Pedro Simon, queremos advertir S.' Ex• para a realidade da nossa região.
O nosso lavrador, o nosso homem do Nordeste, não
pode arcar, primeiro, com os juros que arcam os lavradores do Centro-Sul, da_s regiões mais evoluídas; segundo, não adianta apenas a realidade do mercado para o
preço mínimo, não adianta apenas o preço mínimo alto
para os produtos da agricultura, porque se o nosso lavrador não tiver recursos, não tiver custeio que lhe dê condições de sobreviver durante o trato da terra, durante o
cuidado_com as suas lavouras, não haverá grão para ser
financiado, para ser vendido pelos preços mínimos.
Assim, Sr. Presidente, chamando a atenção de S. Ex•,
e invocando a grande esperança que depositamos na sua
administração à frente do Ministério da Agricultura, deixamos este reparo neste momento. EsperamOs que S. Ex•
saiba e compreenda que existem vários brasis neste Brasil.
Aquele B.rasil nordestino não pode receber o mesmo.
tratamento que recebem as regiões desenvolvidas, as regiões ricas, as regiões prósperas do Brasil.
Queremos, Sr. Presidente, encerrar estas palavras,
apresentando a S. Ex• os nossos votos de uma feliz gestão no Ministério da Agricultura, neste Governo, que é
também o Governo da Nova Repúblíca.
Era o que eu tinha'a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DISCUJ<SO PRONUNCIADO PliLO SR. JAISON BARRETO NA SESSÃO DE 27-fi-85 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. JA!SON BARRETO (PMDB- SC. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 23 de julho de
1961, em Viçosa, Estado de Minas Gerais, quando se
realizava o I Congresso Brasileiro de Olericultura, foi
fundada a Sociedade de Olericultura do Brasil, que agora comemora o seu Jubileu de Prata. Os seguintes objetivas inspiraram os idealizadores e fundadores dessa sociedade:
"a) apoiar e estimular os trabalhos técnicos e científicos.
no campo da olericultura;
b) divulgar os resultados obtidos em trabalhos técnicos e científicos de interesse da olericultura;r
c) cooperar com as pessoas físicas ou jurídicas na solução de problemas técnicos referentes à olericultura;
d) promover o intercâmbio técnico e cien~ífico com
outros países;
e) e promover o entrosamento entre ensino, pesquisa,
extensão, comercialização e produtores."
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Desde então, reatiza~se anualmente o Congresso Brasileiro de Olericultura na terceira semana do mês de julho, promovido pela Sociedade de Olericultura do Brasil.
Nesse conclave reúnem-se técnicos, produtores e demais
interessados em olericultura, que discutem as questões
relativas a produção e comercializaçã.o de hortaliças,
pesquisas etc.
Este ano, o XXV Congresso Brasileiro de Olericultura
se reunirá no Centro de Convenções Carlos Gomes, em
Blumenau, Estado de Santa Catarina, no período de IS a
19 de julho do corrente ano, sob o patrocínio da Secreüiria de Agricultura e do_ Abastecimento daquele Estado.
Nessa oportunidade, comemorar-se-á o Jubileu de Prata
da Soci.edade Brasileira de Olericultura. O tema central,
escolhido para debate nesse congresso, é o seguinte:
.. Hortaliças: Saúde para todos". Haverã palestras sobre
"A Olericultura no Mundo" G."Controle de Pragas em
Hortaliças". Em mesa-redonda, debater-se--ã o tema
''Alternativas para o Controle de Pragas em Hortaliças".
A programação é intensa e prevê coquetéis, exposição,
sessões técnicas, curso sobr~. "Métodos de Controle de
Pragas em Hortaliças", encbntro de extensionfstas, pesquisadores e professores. Dar-se-â ênfase à utilização de
n'iétodos alternativos de controle de pragas e doenças,
que não sejam nocivos à saúde humana e ao meioambiente. Este item me parece de suma importância,
porquanto hoje ninguém ignora que se usam abusivamente defensivos agrícolas no cultivo de hortaliças e frutas, de tal modo que se põe em perigo não apenas a saúde
dos consumidores, mas também o equilíbrio ecológico.
Durante todo o ano, diuturnamente, a Sociedade de
Olericultura do Brasil exerce a sua missão: incentiva os
trabalhos técnicos e científicos que visam a aprimorar o
cultivo de hortaliças; divulga os resultados das pesquisas
realizadas; procura resolver os problemas técnicos surgidos relativamente à matéria; promove o intercâmbio técnico e científico com outros países~ busca realizar o entrosamento das atividades de ensino, pesquisa, extensão,
produção e comercialização. E, uma vez por ano, quando se realiza o Congresso Brasileiro de Olericultura,
reúnem-se os interessados para discutir os temas mais
palpitantes sobre a olericultura, ocasião em que procuram atualizar-se, levantam problemas, propõem soluções.
A olericultura, que compreende a ·produção de hortaliças em geral, é uma atividade rendosa e de alta produtividade. As hortaliças são alimentos fornecedores de sais
minerais e vitaminas e têm outros valores dietéticas, inclusive terapêuticos sendo indispensãveis à alimentação
do homem. A produção de hortaliças pode ser extensiva
ou intensiva. Por exemplo, são extensivas a cultura da ervilha, no Rio Grande do Sul, e a do tomate, para fins industriais, em São Paulo e Pernambuco. Essa modalidade
de produção se verifica, em geral, nas regiões distantes
dos centros consumidores, e as espécies cultivadas suportam melhor o armazenamento e o transporte, ou se destinam à industrialização. Já a produção intensiva se encontra, em geral, nas proximidades dos centros urbanos,
onde as terras são mais caraS- e se cultivam espécies mais
perecíveis. Os olericultores, assim como os agricultores,
de modo geral, recebem assistência técnica dos Serviços
de Extensão Rural, existentes em todos os Estados do
Brasil. Também, lhes oferecem orientação técnica as firmas vendedoras de fertilizantes e defensivos agrícolas, as
cooperativas de produtores, as indústrias de produtos
alimentícios e, inclusive a própria Sociedci.de de dl"ericultura do BrasiL
O Estado de Santa Catarina, onde prevalecem os minifúndios, tem condições de produzir as mais variadas espécies de hortaliças durante o ano. Está próximo de
grandes centros consumidores, como São Paulo, Paraná
e Rio Grande do Sul, e dispõe de boas estradas para escoar sua produção. Aliás, convém lembrar que 50 mil
proprietários, no meu Estado, produzem cerca de 600
mil toneladas de hortaliças, utilizando apenas 80 mil hectares. O meu Estado é o. primeiro produtor de batatasemente certificada, o segundo produt_or de alho- o primeiro é Minas Gerais- e o terceiro de cebola. A propósito, cerca de 80% das sementes de hortaliças cultívadas
no Brasil vêm do exterior- Estado.s Unidos, Europa,
Japão- onerando a nossa Balança ComerciaL Ora, as
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sementes nacionais são mais apropriadas para o nosso
clima, oferecem maior produtividade e poupam as nossas divisas.
O Centro de Pesquisas da EMBRAPA e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz conseguiram, no
ano passado, desenvolver uma variedade de cenoura
chamada Kunoran e, há três anos, a variedade Brasília.
Elas são mais resistentes a pragas, e utiliza-se menos fungicida em seu cultivo, o que torna o produto mais saudável e mais barato. Parece incrível que, somente no corrente ano, o País vai gastar mais de 10 bilhões de cruzeiros com importação de batata-seme-nte, quando poderiamos produzi-las aqui. Vejamos, a propósito, o que afirma o produtor Leopoldo Bougeard, em entrevista concedida à revista "'Agricultura de Hoje, de janeiro-fevereiro
deste ano:
, "No Brasil, principalmente em Santa Catarina,
-Paraná, São Paulo e Minas Gerais, existem microclimas com boas condições para a produção de
batatas-sementes básicas, que pode gerar uma produção nacional. Acho que o investimento em se"
mentes é uma boa opção, porque, em função do
problema de importações, nós precisamos, basicamente, ter material de estoque de_ sementes, para alcançar maior autonomia na produção."
Acreditamos que os nossos agricultores, de modo especial os olericultores, devem dedicar-se mais à produção de sementes, não apenas para o abastecimento do
mercado interno, como também para a exportação, tendo em vista a geração de divisas para o País. É um investimento que merecerá, por certo, prioridade nas linhas
de crédito do Banco do BrasiL Por isso, gostaríamos de
deixar duas sugestões para os participantes do XXV
Congresso Brasileiro de Olericultura e para a Sociedade
de Olericultura do Brasi.t: em primeiro lugar, que os olericultores sejam alertados para os perigos decorrentes do
uso indiscriminado dos defensivos agrícolas, assim como
para a necessidade de evitá-los, recorrendo aos meios de
controle biológico e à cultura orgânica; em segundo lugar, convém suscitar o interesSe dos olericultores para a
produção de sementes, com o objetivo de abastecer o
mercado interno, se possível gerando excedentes exportáveis, num esforço saudável para o equilíbrio da nossa
Balança Comercial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao ensejo das comemorações do Jubileu de Prata da Sociedade de Olericultura
do Brasil, congratulamo-nos com os dirigentes e associados dessa entidade pelos relevantes serviços prestados
aos olericultores e à comunidade em geral, e fazemos votos para que a sociedade continue obtendo êxito em todos os seus empreendimentos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

(')ATO DO PRESIDENTE N• 201, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe c-onferem os arts. 52, item 38, e97, inciso
TV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n'i' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n_'i' 014279 85 1 resolve
aposentar, voluntariamente, João Francisco da Silva,
Inspetor de Segurança Legislativa, Classe Especial, Riderência NS-19, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I,
alíne(l,."'a", da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, indsos IV e V, e414, §49, da Resolução SF n9
58, de 1972, e artigo 29, parágraJo único, da Resolução
SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução SFn"'13, de
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto no artigo 102, § 29 da Constituição Federal.
Senado Federal, em 10 de setembro de 1985.- José
Fragelli, Presidente do Senado Federal.
(*)Republicado por haver saldo com incorrcções no DC!\,Soção TI, de 12-

9-SS.
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(*)ATO DO PRESIDENTE N• 252, DE 1985
O Presidente do -Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 38, e97, inciso
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n' 019940 85 8, resolve
aposentar, por invalidez, José Pinto Carneiro Lacerda,
ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor da Subsecretaria de Orçamento, código SF-DAS101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos dos arts. IO1, inciso I, e 102, inciso I, alínea b, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os arts. 428, inciso III, § 2~>, 429, inciso 111,
430, inciso V, 437,414, § 4t, 416, inciso II,§ 19, da Resolução SF n<1 58, de 1972, art. 2'i', parágrafo único, e 39, da
Resolução SF n'i' 358, de 1983, artig6 39, da Resolução
SF n" 13, de 1985, e art. 19 da Lei n9 1.050, de 1950, com
proventos integrais correspondentes ao vencimento do
cargo efetivo de Assessor Legislativo, DAS-3, do Quadro Permanente, em virtude da opção prevista no art. 29,
§ 29, ria Lei n<1 6.323, de 14 de abril de 1976, acrescidos da
gratificação de representação de 85% e da gratificação
adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o
limite previsto no artigo 102, § 2'i', da Constituição Fede-ral.
Senado Federal, em 3 de dezembro de 1985. --José
Fragelli, Presidente do Senado Federal.

(*)Republicado por haver saldo com lnoorreç!ono DCN, Seç!io II,dc4-12·

85.

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 254, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 38, e97, inciso
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n" 018448 85 2 resolve,
aposentar, por invalidez, Waldir de Ar,!lújo Silva, Inspetor de Segurança Legislativa, Classe Unica, Referência
NS-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos dos arts. 101, inciso I, e 102, inciso I, alínea b, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso III,§ 29, 429, inciso III,
430, incisos V, e 414, § 49, da Resolução SF n_\' 58, de
1972, e arts. 2", parágrafo iínico e 39, da Resolução SF n9
358 de 1983 e art. 39, da Resolução SF n9 13, de 1985, e
art.' l'i' da Lei n9l.Q50, de 1950, com proventos integrais e
a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz
jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1985. -José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
(*) Republicado por haver saído com incorrcçõo:s no DCN, Scçilo li, de 4·

ll-85.

ATO DO PRESIDENTE N• 47, DE 1986
Modifica o Ato n9 26, de 1986, disciplinando a
aplicação do Decreto-1~i n9 2.284/86 aos contratos
administrativos do Senado Federal.
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a edição do Decretolei n9 2.284, de 10 de março de 1986, e o art. 55,§ 19, da
Constituição Fe_deral, e tendo em vista o Parecer n~>
31/86, da Consultaria Gei-al desta Casa, resolve:
Art. !9 Os contratos administrativos firmados pelo
Senado, até 28 de fevereiro de 1986, relativos a prestação
de serviços ou aquisição de bens, e que tenham bases
pactuadas com correção monetária pela variação do
INPC, do IPCA ou da ORTN, terão seus valores em cruzeiros atualizados pro-rata tempore e serão convertidos
em cruzados, na forma e pelos índices estabelecidos pelo
Decreto n9 92.592, de 25 de abril de 1986, em seu art. 79,
parágrafo primeiro, e seu Anexo III.
§ }9 Os valores mensais calculados na forma deste
artigo, terão vigência a partir de 19 de março de 1986,
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compensando·se na primeira fatura, subseqUente as diferenças acaso já pagas.

§ 2~ Aplica-se o disposto neste artigo às licitações
em andamento a 28 de fevereiro de 1986.
Art. 2<:> A atualizaÇão pro-rata tcmpore dos contratos com correção monetária pactuada pela variação de
outros índices, que não o INPC, IPCA eORTN, serã feita segundo os índices que vierem a ser fixados pelo Poder
Executivo.

Parágrafo único. Enquanto não sejam fixados os critérios e índices para os contratos de que trata este artigo,
os preços mensais vigentes a 28 de fevereiro de 1986 continuarão a ser pagos pela conversão de Cri 1.000 por
CzS 1,00, compensando-se, posteriormente, as diferenças
que forem apuradas.
Art. 31' Caber_ã_ à Auditoria do Senado Federal providenciar os cálculos, nas formas estabelecidas neste
Ato, devendo a Diretoria-Geral adotar as providêticias
administrativas cabíveis.
Art. 49 Os Órgãos Supervisionados do Senado deverão observar as normas estabelecidas neste Ato, cabendo
aos setores financeiros respectivos a elaboração dos cál:.:
culos pertinentes.
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Art. 59 Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a l~' de
março de 1986.
Art. 69 Revoga-se o Ato n~' 26, de 1986 e demais dis,
posições em contrário.
Senado Federal, em 7 de maio de Í986. -José Fragclli, Presidente.
,
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO
INTERPARLAMENTAR
Reunião da Comissão Deliberativa
realizada em 5~3-86
Ãs nove horas e trinta minutos do dia cinco de março
do ano de mil novecentos e oitenta e seis, reúne-se em
sua Sede a Comissão Deliberativa do Grupo BraSileiro
da União lnterparlamentar, presentes os Senhores Senador Saldanha Derzi, Presidente, Deputado José Penedo,
1~'-Vice-Presidente, Jorge Uequed, Secretário, João Rebelo, Tesoureiro; Senadores Aloysio Chaves e Humberto
Lucena, Membros do Conselho lnterparlamentar, Senadores Nelson Carneiro, Murilo Badaró, Lourival Baptista, Milton Cabral e Amaral Peixoto; Deputados Carlos
Wilson, Marcelo Unhares, Hélio Duque, Daso
Coimbra, Vingt Rosado, Edison Lobão, Flávio
Marcílio, Ossian Araripe e Joacit Pereira. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e comunica que a presente reunião fora convocada
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para examinar·a constituição da Delegação que partici~
pará, de sete a doze -de_ abril próximo, da 75• Conferência, a realizar-se no México. Por proposta do Deputado
Edison Lobão, é concedida delegação de poderes ao Presidente para, de comum acordo com as Presidências das
duas .Casas do_ Congresso Nacional, constituir a Delegação à Conferência do México. A Comissão resolve
ainda, fixar a ajuda de custo em até dois mil e quirrhento~
dólares americanos e conceder passagem Brasnia-RioMéxico, ida e volta, em classe executiva, aos membros da
Delegação. A seguir, a Comissão aprova os pedidos de
filiação ao 'Grupo formulados pelos Senhores Senador
Jamil Haddad e Deputados Cristina Côrtes, Floriceno
Paixão, Genebatdo Correia e José Burnett, e de desligamento, formulado pelo Senhor Senador Luiz Cavalca_nte. O Presidente submete ainda à apreciação da Comissão uma carta circular do Senhor Secretário-Geral convidando o Grupo a indicar um candidato a participar do
seminário ~e informação e realizar-se na Sede da União,
no mês de JUnho vindouro. Decidiu-se indicar a funcionária Carlota Barrionuevo Martin, Assessora do Grupo,
concedendo-lhe passagem aérea Brasília-Genebra, ida e
volfà, mais- ájuda de custo de quinhentos dólares americanos. Nada mais havendo a tratar. suspende-se a sessão
para que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, é ameslida e aorovada. Eu, João Rebelo, Secretário em
Exercício, lavrei a present~ Ata, que irá a publiCáção.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 53, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de CzS 2.635.295,58 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco cruzados e
cinqüenta e oito centavos).
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Corumbá, Estado do Mato Gro·sso do Sul, nos termos do artigo 2• da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 2.635.295,58
(dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco cruzados e cinqUenta e oito centavos), correspondente a
62.698,02 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56,
vigente em junho de 1985, junto à Caix.a Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoià ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de infra-estrutura de saneamento básico, no Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 8 de maio de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presdiente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N• 54, DE 1986
Autoriza Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de
CzS 4.312.389,11 (quantro milhões, trezentos e doze mil, trezentos e oitenta e nove cruzados e onze centavos).
Art. l' É a Prefeitura Municipal de Mauâ, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de ll de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 4.3 !2..389,11 (quatro milhões,
trezentos e doze mil, trezentos e oitenta e nove cruzados e onze centavos), corresponde a 87.300,84 Obrigações Reajustãveis do
Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de l985,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção de creches, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art.

i•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 8 de maio de 1986. -

Senador José Fragelli, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42 inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 55, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 1.298.997,88 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e sete cruzados e oitenta e oito
centavos).
Art. l' É Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de Alago as, nos termos do artigo 2' da Resolução n' 93, de ll
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.298.997,88 (um milhão,
duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e sete cruzados e oitenta e oito centavos), correspondente a 28.299,43 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho
de 1985, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 8 de maio de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
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Ata da 61ll- Sessão, em 8 de maio de 1986
4ª Sessão Legislativa Ordinária,da 47ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli e Martins Fillho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADpRES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roríz Gaivão Modesto - Aloysio Chaves- Gabriel H.ermes
- HéliQ Gueiros - Alexandre Costa - Américo de
Souza- Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo

- Cesar Cais -José Lins - Moacyr Duarte- Martins
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha_ Cid Sampaio - Nívaldo Machado -- Guilherme Palmeira- Lourival Baptista_: João Calmon -Nelson
Carneiro- Jamil Haddad- Itamar Franco- Murilo
Badaró - Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes- Bene.dito Ferreira- Hen_riqUe
Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller -José Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Álvl:lro
Dias -Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Ivan Bonato
-Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Octávio Cardoso.
O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presen_ça acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número regimental, dec;laro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, "illiCiamOS-riO-sSos trabalhos.
O Sr. 1<;>-Secretário procederá à leitura de requerimento.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 91, de 1986
Pelo falecimento do Deputado Ernani Satyro requeremos, na forma regimental e de acord_Q com as tradições
da Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em-ata de voto de profundo pesar,
b) apresentação de condolêm::ia_s à farriilia e ao Estado
da Paraíba;
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, em 8 de maio de 1986. - Marcondes
Gadelha- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes--:: Jorge Kalume - Lourival Baptista - Nelson Carneiro - Martins
Filho - Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Este requerimento depende de votaçâo, e poderão fazer uso da palavra para seu encaminhamento os Srs. Senadores que o
c;iesejarerrr.
O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MAR CONDES GADELHA (PFL- PB. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, nobres Srs. Senadores:
Descansa hoje, afinal, depois de uma loOga e insofrida
luta em favor da causa pública, o lidador sem medo e
sem mácula Ernani Ayres Satyro e Sousa. O País sofre
uma enorme perda nos seus quadros mais notáveis de
homens públicos. E a própria ação política se sente hoje
diminuída cOm a ausência daquele que foi um dos seus
mais estremecidos participantes.
É larga, é enorme a folha de serviços prestados à Pá~
tria por Ernani Satyro, durante mais de 50 anos de
exercício interrupto em quase todas as instâncias da vida
pública.
Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, o Deputado Er~
nany Satyro çomeçou a sua fecunda atuação ainda nos
bancos escolares. Já era um militante e já deixava transParecer uma vocação que se sustentaria durante tanto
tempo, desde ainda a época em que, secundarista, em um

cólegio em João Pes,soa, teve um primeiro trabalho premiado e publicado em um jornal local. Desde então, tocado por essa chama que fascina e que nos arrasta ao encontro do iiJteresse geral, começou, degrau a degrau,
uma ascensão e um respeito com que foi cumulado pelos
seus pares e pelo povo do seu Estado e do seu País. Ainda nos perdidos anos trinta, elegeu-se constituinte no seu
EStado natal e, em 1934, çolaborou com o que seria a
primeira Constituição moderna do Estado da Paraíba.
Em seguida, Sr. Presidente, atingido o País com o golpe
de Estado de 1937, Ernani Satyro recolheu-se à sua região, aos labores profissionais como advogado aos cuidados da terra. Não parou, entretanto, mesmo sob o
manto de silêncio imposto pel~, "polaca" de 1937; não
parou o ·seu trabalho de aliciamento, de proselitismo,
confiante que era na restauração da democracia e doestado de direito neste Pais. Tanto que já em 1945 vamos
encontrá~l6 no-- trabalho, cuidadoso de reorganização
política, filiando-se entre os fundadores da União Democrática Nacional. Partido ao qual serviria até a sua
extinção, depois do Golpe de Estado de 1964. Foi constituinte em 1946 e tinha em relação àquela Carta uma iffiagem que deflui:i do seu zelo liberal. Considerava a Constituição de 1946 o documento mais perfeitO, o diploma
mais bem elaborado pela consciência· cívica e Jurídica
deste País, e a amava de uma forma desabrida e sustentaVa oS Sius capítulos e os seus parágrafos com a mais extremada unção, com a maior dedicaçã.o, o que o induziu,
naturalmente, à constituição da ala tida por mais radical,
porque mais ligada ao questionamento dos fundamentos
da organização política naquele momento, se orientando, outra vez,·,em -direção à figura olímpica de Getúlio
Dorneles Vargas.
Ernani Satyro ingressou, então, na chamad:õ\. ...banda
de música" da UDN, ao lado de Carlos Lacerda, Bilac
Pinto e tantos outros que marcaram a História Parlamentar do Brasil com uma das suas páginas mais gloriosas e mais bonitas.
Oposicionista implacável, tenaz, obstinado, entretan-to, nunca perdeu uma visão construtiva, iflclusive do seu
---papel df: OpoSiç~o-. ·tanto, assim, Si. Presidente, que
quando do encaminhamento da proposta de criação da
PETROBRÁS, o documento original ainda fazia algumas concessões à iniciativa privada e- ao capital estran~
geiro, Ernani Satyro, então Vice-Líder da UDN, subscreveu o substitutivo apresentado por Bilac Pinto, que,
afinal de contas, veio a se constituir-se no -ceme da Lei n<;>
2.004 que estabeleceu o monopólio estatal. Era uma proposta sem nenhumr- concessão; era uma proposta que
·bania de vez qualquer intuito de opressão, ·qualquer intuitO de condicionamento dos destinos do País aos interesses do chamado então grande capital internacíõn-alis- ta.

e

O

Sr~_ Benedito

Ferreira - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA -Ouço V:_ Ex•
O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Marcondes
Gadelha, a Para[ba não é a Paraíba, é o Brasil, e o Brasil
e, de modo particular, a class(. política sofreu uma lesão
muito grai;lde. Ernani Satyro, de quem eu fui um modestoJ.iderado na Câmara dos Deputados, foi um daqueles
que me fez, quando ali cheguei, sentir realmente engradecido de ostentar o título de Deputado Federal. Nessa
altura da vida pública, após vinte anos, percebo que não
só-á aÇã6 do tempo, a providência divina, tem nos desfal~
citdo tanto, mas uma série de outros fatores que, sem dúvida alguma, teriam de ser arrolados para caracterizar
esse <;svaziamento da política brasileira, de homens do
naipe-·:âe um Ernani Sátyro, de homens como a Paraíba
gloriosa de V. Ex• tem realmente emprestado à política
nacional, mas, de modo especial, de homens da estirpe
de um Ernani Satyro. Realmente, foi com pesar, não só
pela feição do companheirismo, mas, sobretudo, com
um homem que se tem manifestado nt?sta Casa até mes-

mo desesperançado pela omissão da classe política, em
face dã graVidade dos momentosos e dificieis problemas
que a nossa civilização está atravessando, que eu recebi
hoje com um impacto e com muita emoção a notícia de
mais esse desfalque dificilmente sanável, a perda de Er-nani S3.ty.rCi riaS decisões políticas do Brasil, e sobretudo,
no Poder Legislativo. Receba, pois, V. Ex' e o valoroso
povo da Paraíba o profundo pesar dos goianos, e tenho a
certeza de que esse pesar assola a quantos tiveram oportunidade de conhecer Ernaní Satyro. V. Ex•, ainda hã
pq.aco, dava notícia da sua presença, da sua atuação, da
sua característica, da sua virilidade, nos seus posicionamentos, quando sofria a incompreensão e a malícia dos
falsos naciOnalistas, porque bem lembrou V. Ex• que talVez O rriaíor e melhor projeto em termos de afirmação de
nacionalismo verde-amarelo foi, sem dúvida nenhuma, a
criação da PETROBRÁS, desafiando o poder quase que
imPonderável que-é o que envolve o problema da energia, do petróleo. No entanto, foram três udenistas- V.
Ext me deu notícia de um fato que eu ignorava, que o
substitutivo teria sido do eminente e saudoso Bilac Pinto. E a presença nesse substitutivo de Ernani Satyro, e
quando Relator da Lei e lembro a V. Ex• como está· nos
Anais, foi tambt:m um udenista, foi um Odilon Braga.
Então, temos aí nós, os velhos udenista, aqueles que, emprestados para a ARENA como eu fui, hoje emprestado
para o PDS, mas ainda udenista, tinha que participar
desse discurso de V. Ex•, para dizer a V. Ex•, à Paraíba,
ao Brasil e, sobretudo, aos familiares de Ernani Satyro,
que S. Ex• leva para o· além-túmulo um pouco de cada
um de nós. A sua _obra, o seu trabalho, o seu exemplo, a
sua coragem cívica cã.facteristica dos paraibanos, foram
para mim, de modo particular, forjadores do meu comportamento, às vezes sofrendo até a incompreensão de
correligionários e, às vezes, a intolerância de alguns ad· .
versários, mas eu aprendi a comportar-me dentro dos
parâmetros do exemplo de figuras extraodinárias com·o
foi Ernani Saty[o. Receba, pois, V. Ex•, mais uma vez, e
receba a Paraíba, meu profundo pesar pelo passamento
de Ernani Satyro.
O SR. M,ARCONDES GADELHA - Muito obrigado a V. Ex•. Senador Benedito Ferreira, em meu nome e
em nome do povo do meu Estado. V. Ex• diz muito bem,
quando complementa esse perfil que tentamos levantar
· do Deputado Errtani Sãtyro, que a su·a característica
maior era a autenticidade. Creio que essa era a sua marca registrada, era a sua carteira de identidade. Ernani era
o homem que não usava a palavra para esconder o pensamento, e, creia-me, nobre Senador, esse é um espêcime
raro hoje em dia na política brasileira.
Imbuído uma vez de uma convicção, Ernani Sâtyro es~
grimía ·a sua verdade a torto e a direita, doesse em quem
doesse, sem meias palavras, sem meia volta, sem circunlôquio, sem papas na língua, porque esse era o seu estilo,
porque esse era um compromisso muito mais do que
político, um compromisso existencial. Essa era a sua maneira de se transcender, porque ele usava a política não
apenas para realizações práticas, mas também para a
consecução de um ideal filosófico e humanista de sobrepor a verdade contra a versão, de sobrepor a realidade
dos fatos, aquilo que ele considerava verdadeiro contra
toda a forma Oe mistificação, contra toda a forma de lu~
dibrio, contra tod_a a fQtma de engôdo. De modo que era
esta verdadeiramente a sua grande característica: uma
extrema sinceridade, uma desabrida franqueza, a coragem de dizer na face do interlocutor tudo o que dizia e o
que pensava, agradasse ou não agradasse. E o que é importante: é que aplaudido ou vaiado, ele terminava sempre agradando a si próprio e aos seus circunstantes, por~
que, afinal de contas, este povo e este País estão verdadeiramente ávidos é de verdade.
Por esse estilo se fez admhado, por esse estilo se fez
também combatido. Não diria que Ernani assumiu todas
as causas certas da vida. O que diria é que, do que tinha
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certeza, ele defendiÍl com paixão, defendia cOnl afdoi',
defendia até a exaustão. Foi um crítico obstinado, j:>or
exemplo do Governo Juscelino Kubitschek. Tenho de
Juscelino Kubitschek a melhor imagem de um dos Presidentes da República que mais marcaram a História deste
País, com taxas de crescimento econômico superioreS a
10% ao ano num regime de plenas franquias democrãticas. Ernani, no entanto, ao lado de Carlos Lacerda., ao
lado de Bilac Pinto, de Aliomar Baleeiro, de Odilon Braga e de tantos _outro~. opôs uma resistência obstinada,
porque tinha os seus parâmetros, porque tinha os seus
referenciais, porque considerava que em algum ponto
havia falha do sistema organizacional político e admiriis-trativo desse Governo. Da mesma forma, uma vez instaurado o Movimento de 1964, com o qual não_ .conCordei desde a primeira hora, e ao qual fiz oposição diuturna, sustentada e c_ontínua, eu assistia Ernani Sátyro defender aquele regime entusiasticamente, porque entendia
que era o sistema para a redenção deste País. O que importa é que em todos os momentos se comportou com
uma transparência, com uma lucidez, com uma altanaria
invejável, e por isso engrandeceu a Câmara dos D_eputados; e por isso engrandeceu o Congresso Nacional, instituição à qual estava visceralmente ligado, à qual pettencia, como fo_sse esta_ Casa_ o seu_segundo lar.
Foi Deput~do em não sei quantas legislaturas, e dentro da Câmfl.ra dos Deputados exerceu todos o_s papéis,
desde Líder atê Presidente de Comissão, d~_ Comissão
Permanente, de Comissão de Inquérito, de Comlssão Especial, relator das matérias mais importantes, tanto
quando militava na Oposição, quando integrava os quadros do oficialismo, e tudo o fez com o mais extremado
zelo, e tudo o fez com a mesma ardorosa paixão com que
se aplicava na perquirição, na indagação da verdade.
Hoje, reverenciamos com saudade aquele vozeirão tonitruante, Q,"amigo Velho", como ele costumava tratar
a todos e a cada um, independente de nível social, de cor
ideológica ou de Partido político. Hoje, lembramos com
saudade aquele abraço largo, aquele sorriso franco,
aquele gesto sempre carinhoso, quase paternal, porque já
de avançada idade, quase paternal em relação aos seus
pares. E nós o respeitávamos por essa longa exp~riência
de vida, por esse dur_o exercício do s~u ofício de politico e
de parlamentar, pelo cuidado com que eJe procurava elevar sempre e cada ve1. mais o nom~ da ll)stituiçilo.
O Brasil perde também um literato de elevado coturno. Ernani Satyro deixa inúmeros trabalhos publicados
que, de uma for~a_ ~u de outra, integravam tambem a
sua acão política. _Mesmo nos seus romances, na~ .obras
de ficção, como o "Quadro Negro", por exemplo ou
u~ariana", Ernani usava a palavra para vergastar a' iníqüa?ade,_ para condenar o erro, para clamar por justiça
soc1al. De alguma forma os seus trabalhos literários
também, tinham um fundo político, tinham uma vincu~
lação social, tinham uma destinação teleológica, com 0
objetivo último de devar .a qualidade de vida e as aspirações de seus semelhantes. Escreveu obras puramente
pol~ti~as, como "Sempre aos Domingos", que era uma
espec1e de prestação de contas que ele fazia semanalmente_do seu trabalho, quando Governador do meu Estado.
Diga-se de passagem, Sr. Presidente, que à frente do
Governo da Paraíba, Ernani Satyro mostrou-se l.lm reá.Uzadot:: dinàmcio, que se desempenhava, se desincumbia
de suas funções com aquele mesmo elevado espírito com
q~e assomava à tribuna do Parlamento. No Executivo,
f01 o mesmo dedicado e aplicado realizador, e fez, por
exemplo, as obras ro.doviárias m;;~.is importanteS do meu
Estado; o chamado Anel do Brejo, ligando cidades de
uma das áreas maís produtivas, mais importantes da Paraíba, o chamado Brejo Paraibano. Criou a Companhia
d~ Desenvolvimento Agrícola~?a Paraíba, porq~eenten
d!a que essa era a vocação mmor do nosso Estaao, embora, em nenhum momento, desacreditasse das nossas
possibilidades no campo industrial. Ernani iri"Vestiu intensamente na agricultura, que sempre foi a vocação natural, a tendência e a especialização do povo da Paraíba,
com resultados absolutamente admiráveis para uma época em que a tecnologia era escassa, cara e difícil.
Sr. Presidente, Ernani Satyro escreveu este volw:ne intitulado "Sempre aos Dom_iogos", que é uma obra de
consulta para identificar uma atitude não apenas de lisura, mas de respeito à opinião pública, era uma prestação
de contas semanal que fazia ao povo da Paraíba- atitu-
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eu âeYeria ser imitada, copiada por muitos
dos noss_os administradores por este País em fora. E, ao
final, já nos últimos dias de sua vida, como ~ fosse o
canto do cisne," escreveu também um livro de poemas, iiltituladç_, "O Carito do Retardatário", o que revela uma
outra 'faceta da sua personalidade, a sensibilidade da sua
alma, uma arma de poeta escondida por detrás da coragem do parlamentar e por detrás da audácia do executivo, Governador de um Estado. Por detrás disso tudo crepitava uma frágua de paixão, ·que era a alma do poeta,
que S. Ex• fez es~ndir em versos, neste belíssimo trabalho, intituladq,'"'O Canto do Retardatário",
S~. P_residente, Srs. Senadpres, _a minha ~ltima palavra
é para o meu Estado que a essa altura deve se encontrar
entre contrito e magoado com a -pe-râa de um dos seus filhos mais ilustes, um dos que levou mais longe a bandeira do NÉGO e toda, a encarnação de irredentismo que
nela estamos habituados a sentir.
Ernani Satyro integra uma galeria de grandes políticos
parai banas, surgidos com a Revolução de 30;- de: José
Américo de Almeida, de Antenor Navarro, de Othon Bezerra, de Matias Freire, de Argemifo de Figueiredo, de
Rui Carneiro, de Samuel Duarte e de tantos outros que,
vivos ainda, se encontram continuando esta senda de luta, de civismo e de espírito público.

A Paraíba, hoje, contristada, ao receber a notícia I da
_!norte de Ernani Satyro, fez demonstrar, por todas as
SUas forças vivas, o seu sentimento maiS profundo.
a que estou fazendo neste momento, Sr. Presidente, é
coletar estas irradiações de dor e de luto, e trazer ao Plenário do Senado da República, como expressão também
do nosso sentimeõlo que não vai se apagar. Quero, por
fim, t~an-smitir à família de Ernani Satyro, à sua espo-sa,
Da. Antonieta - "Dê" como carinhosamente a chamava, companheira, confidente que repartia todas as decisões de E_rnani Satyro, que sofria com S. Ex• todas as
agruras da vida_ pública e que, neste momento, lá no Salão Negro da Câmara dos Deputados, vem reclinar-lhe
ao peito a derradeira reverência - aos seus filhos, aos
geitros, a toda a família Satyro, enfim, os nossos mais
sentidos pêsames, e a Ernani Satyro e Souza o pen!lor da
nossa admiração que o acompanhará por esses campos
onde o seu espírito agora semeia as verdades que S. Ex•
cultivou ria terra.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará
pelo PMDB.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Como
líder, pronuncia o seguinte discurso sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ninguém mais autorizado do que o nobre Senador
Marcondes Gadelha para traçar coÍno fez de forma brilhante e emocionante o perfil de Ernani Satyro. Certamente por ter sido, dentre os colegas do PMDB presentes, o mais velho amigo de Ernani Satyro, o nobre Senador Hélio Gueiros me conferiu a tarefa de s_obre S. Ex•
falar nesta oportunidade.
Ao ingressar em 1947 na Cânlara dos Deputados alijá
encontrei Ernani Satyro, mas nossa amizade se cimentou
pouco depois, quando em companhia de Euclides' Figueiredo, de João Agripino, e de outros representantes
d~ antiga UDN, fomos, a convite de Dinarte- Mariz, ao
R10 Grande do Norte, acompanhar as eleições municipais q_l!e_ ali _e~ tão se realizavam. Na volta, paramos, Ernani Satyro -e eu, em Patos, sua cidade- natal. É com
emoção que, neste momento, recordo o filho da Da. Capitulina, todo encanto pela velha mãe, que o acompanhou nos dias óificeis da su_a _ascenção, e que dele se
apartou definitivamente muito depois, quando S. Ex• jâ
havia conquistado os degraus do sucesso.•
Foi, então, que se cimentou entre-riós uma velha e sólida amizade, que nem as divergências partidárias conseguiram diminuir ou pôr em choque, Mas o que se deve
acentuar, num homem de tão larga e profícua vida pública, é que S. Ex~ é um dos raros que se' pode gabar de ter
sido expoente nos três poderes da República: como Exec_utivo foi Prefeito de João Pessoa e Governador do Estado; no Judiciário, além de advogado, foi Ministro do Superior Tribunal Militar, e no Poder Legislativo, além de
Deputado Estadual exerceu por várias legislaturas o
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mandato de representante federal, que sua terra sempre
lhe renovou.
Mas, Sr. Presidente, devo destacar na vida do juiz uma
das teses pelas quais S. Ex• muito se apaixonou, e que
ainda recentemente divulgava no folheto distribuído aos
colegas. Uma tese acusada, contraditada·, discutida, porém, a tese da sua convicção: era a legftima defesa recíproca, objeto de estudos apurados a que se dedicou.
Como h:gislador, seu último trabalho, aquele que o marcarâ na Hístóiia do Poder Legislativo foi, sem dúvida, o
.. Relatório Sobre a Reforma do Código Civil", E muitas
vezes, quando nos encontrávamos no Congresso, o seu
irii.eresse, a sua pergunta era sobre o andamento do projeto nesta Casa, porque ele tinha carinhos especiais para
com· á. obra que ele dedicara tanto do seu esforço, da sua
ilustração e da sua preoCupação de servir.
Mas devo, ainda, a Ernani Satyro o voto com que me
-elevou a Academia Brasiliense- de Letras, onde ele já
poritificava desde o primeiro momento e que reunia,
além disso, os títulos de Membros da Academia de Letras e da Academia Campinense de Letras.
Os que recolheram os seus últimos trabalhos, como
bem acentuou o ilustre Representante do Partido da
Frente Liberal, nele descobriram o poeta quejã tivera recolhidos por Manoel Bandeira dez dos poemas pra a an~
tologia sobre os autores contemporâneos.
Ainda na semana passada, relíamos seus versos, versos
que ele, carinhosamente - todos eles- dedicava à es~
posa, à companheira, à colaboradora, a essa que hoje vemos sem lágrimas e que com ele partilhava os dias bons e
as horas amargas da vida: Dona Antonieta.
Sr. Presidente, acho que o Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro, diante das circunstâncias naturais
da vida política não tinha a honra de contá-lo dentre os
seus membros, mas sente o mesmo pesar de todos os que
com ele conviveram, de todos os que com ele trabalha~
ram em beneficio de dias melhores para o Pais, de acordo com suas convicções, mas respeitando sempre o direito de divergir.
Estivemos em divergência em muitas opoltunidades,
mas, nesta hora, Sr. Presidente, todos estamos juntos,
reunidos, para lamentar esta grande perda.
Era o que tinlla a dizer, Sr. Presjp~nte.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Concedo a
palavra ao rfõbre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. P~:"esidcntc, Srs. Senadores:
Encaminho o requerimento que subscrevi, não podia
deixar de m.anifestar a minha tristeza pelo inesperado falecimento do Deputado Ernani Satyro, que traumatizou'
o Congress-o Nacional, do qual era uma das personalidades mais expressivas, em virtude de sua excepcional competência no campo das Ciências Jurídicas e Sociais.
Parlamentar insigne, participou de quase todas asComissões Técnicas, tendo presidido com brilho enexce4ível, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça
e,_ também, líder do seu partido, a UDN; fui_seu lider~
do.

Infatigável trabalhador, deixou uma obra de vaStaS
proporções sobressaindo no conjunto dos seus trabalhos
uma enorme quantidade de discursos, projetas de lei e
pareceres, nos quais se revelou como jurista dos mais
eminentes do nosso País.
Deputado Estadual, Prefeito, Deputado Federal, em
diversas legislaturas, acompanhei de perto a sua brilhante trajetória parlamentar, assíduo na tribuna e sempre
mantendo uma postura de incomparável dignidade.
Ernani Satyro, transitou por diversos cargos da mais
alta importância, tendo sido Governador do seu Estado
--....-. a Paraíba - onde realizou uma fecunda administração e não se esquecia nunca da sua Souza, sua terra
natal.
Mip.istro do Superior Tribunal Militar, soube se conduzir como um autêntico magistrado, conquistando a
admiração, a estima e o respeito de_ todos quanto tiveram
o privilégio de conhecê-lo.
Hoje, pela manhã, deveria viajar para Sergipe, acompanharido o Ministro Aureliano Chaves, numa viagem
da maior importância para o meu Estado, onde seriam
inauguradas várias obras.
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Todavia, profundamente consternado, ao tomar conhecimento da sua morte, resolvi permanecer em
Brasília, a fim de prestar-lhe a minha singela homenagem.
Cci~() uni ~OS seUs ami~OS, desde-"!Oiiges-anOs, pude

verifiCar õs -excePCionais ãtrí'ó-Utos de sua personalidade,
inclusive quando na qualidade de Presidente da União
Democrâtica Nacional, participei, ao seu lado, da Executiva Nacional.
Ernani Satyro revelou perante toda Nação s.uas excepcionais qualidades como líder político, dotado de rara
coragem, exemplar probidade e notável inteligência.
Ernani Satyro foi, também, um primoroso escritor
como romancista, poeta, autor de numerosos ensaios de
valor perene e membro da Academia Brasiliense de Letras e da Academia Paraibana de Letras.
Por todos estes motivos associo~me à tristeza imi::tisã.
de sua famflia, lamentando a perda irreparável que a Paraíba acaba de sofrer.
Com -o falecimento de Ernani Satyro, desaparece um
homem público que soube dignificar o Congresso Nacio~
nal, defender o Nordeste e honrar a classe política brasi~
!eira.
No que me diz respeito súl.tá-me profundamente consternado pelo desaparecimento desse amigo sincero e
companheiro dileto, no decorrer da nossa vida política.
Resta-nos o consolo de que a sua memória permanecerã para sempre nos seus livros e trabalhos parlamentares,
como modelo de político digno e também no coração
dos seus amigos, que choram, nesta hora de profun,.do
pesar, tristeza e saudade, maís um amigo que se foi, deixando uma lacuna impreenchível.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não são apenas a Paraíba e o Nordeste que, hoje, se
cobrem de crepe e choram o desaparecimento de Ernany
Satyro, o Brasil inteiro pranteia a grande perda de um
homem público, cuja principal virtude foi a sua autenticidade. Quando os fatos e os episódios políticos, de hoje,
têm a vida efémera das Rosas de Malherbe, pois mal nas_cem já sobre eles recaem as sombras do ocaso, neste panorama todo da poHtica nacional, Ernani Satyro, participante e atuante jamais será esquecido por aqueles que
com ele privaram e conviveram.
_
Se o saudoso Milton Campos, no dizer de alguém, foi
o homem que tQdos nós gostaríamos de ter sido, Ernani
Satyro, indubitavelmente, foi o amigo dileto que todos
nós nos orgulhamos de ter tido.
Convivi com ele nos idos de 45 e o conheci, nessa
oportunidade, à época da redemocratização do País, do
reencontro do País com as .franquias democráticas, e ele
sempre se destacou como uma liderança marcante; corajoso e bravo, enfrentando os poderosos com aquele mesmo espírito com que pro-cprava fazer justiça aos oprimidos.
Ernani Satyro, em verdade, não se pode falar sobre a
sua personalidade com racionalidade. A figura de Ernani
Satyro exige que nós nos refiramos a ele com passionalidade porque, sobretudo, ele foi um amigo, o amigo de
todas as horas: leal, correto, destemido e, sobretudo, solidário.
O Sr. Jorge Kalumc -
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Permite V. Ex'" um aparte'?

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com prazer, V.
Ex'", nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalumc- Nobre Senador Moacyr Duar~-
te, nós fLcamos deploranQo o desaparecimento de Ernani
Satyro. Não obstante sua avançada_ idade, ele continuava jovem, jovem pelo pensamento, mesmo porque idade,
para ele, era apenas um estado de espírito. Sempre soube
esgrimir a arma, do Direito em defesa de .suas idéias, em
defesa da sua gloriosa Paraíba e, especialmente, em defesa do Brasil. Ernani Satyro, posso dizer - que foi meu
colega de Câmara em 1963 - marcou êpoca na história
contemporânea do Brasil, não só na história 'política
como no campo cultural. O reflexo de s_ua adamantina
cultura foi de tal maneira que alcançou, inclusive, o então distante Acre, quando não tínhamos nem sequer •

avião, pois Ernani Satyro era sócio correspondente da
Academia Acreana de Letras, fundada em 1930, e que
soube honrar o título e do qual falava com muita alegria
comigo. Nes'te momento em que pranteamos a sua memória, em que V. Ex~. como seus antecessores, estão reverenciando a sua pessoa, faz-me lembrar um pensamento de um escritor gaúcho que já citei aqui e que é adequado para o momento em que nós homenageamos este
grande e inesquecível amigo, ..0 que é a vida'?" Perguntou o poeta gaúcho,, "Senão ladainhas dolorosas/Um
permanente morrer do que nasce/Um eterno renascer do
que morre". Aqui eu concluo: Ernani não morreu, Ernani vai continuar vivo através da sua obra, dos seus exemplos dignificantes, através dos livros que deixou, atiivés
da sua ação moralizadora no seu próprio Estado, através
da administração Lmpar que realizou em beneficio da co~
munidade paraibana e quiçá do Brasil. Pranteio, com V.
Ex•, a memória desse inesquecível amigo que poderia dizer. imortal brasileiro Ernani Satyro. Muito obrigado.
O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço o aparte do
nobre Senador Jorge Kalume, que numa admirável
síntese-soUbe retratar a personalidade do homem público
que hoje choramos a sua perda.
Fui companheiro de Ernani Satyfo nã.s lutas pelas redemocratização do País.
Percorri OBrasil inteiro em sua companhia e pude testemunhar a sua bravura cívica, o seu desinteresse pessoal
pelas posições de mando, o seu admirável espírito de re" núncia em favor dos companheiros, o seu desassombro,
a sua coragem e o seu destemor.
Naqueles idos tempos, quando dei os primeiros passos
na vida pública e quando os ideais e pregação de Eduardo Gomes enfunaram as velas de minha mocidade e fizeram de minha juventude estandartes e bandeiras desfraldadas, foi quando conheci Ernani. Sempre o tive como
exemplo de homem público impoluto, que fazia da militância poHtica um sacerdócio, qu~ encarava a função
pública como um dar de si sem pensar em si; um homem
em que puderam mirar-se aqueles que com ele conviveram e continuarâ a servir de espelho para as gerações que
nos sucederem. Nada mais justo e oportuno a homenagem que nesta tarde triste rendemos a Ernani Satyro.
O Sr. Helvídio Nunes- Permite V, Ext- um aparte'?

O SR. MOACYR DUARTE- Fico distinguido com

o aparte de V.

Ex~,

nobre Senador Helvídio Nunes.

O Sr. Hclvídio Nunes- Peço permi~sio a-V. Ext-,

nobre Senador Moacyr Duarte, para deixar no seu discurso uma palavra; uma palavra em nome do meu Estado_<:: no meu próprio nome, uma palavra de reverência,
de homenagem à memória do grande brasileiro Ernani
Satyro.
O SR. MOACYR DUARTE- Muito obrigado a V.
Ex•, eminente Senador Helvídio Nunes.
_ Ernani Satyro não era apenas um político. Ele sabia
acoplar à sua vocação política aquelas excelsas qualidades que tornam os homens privilegiados. Poucos, como
ele, distinguiram e honraram tanto o Superior Tribunal
Militar, quando soube, como ninguém, com ir::tdependência e altivez, julgar com a imparcialidade do magistrado
infenso a pressões de quaisquer naturesas.
Além disso, era um escritor primoroso, um estilista de
escol, e ainda juntava a essa faceta personalidade a erudição do jurista,- do tribuno admirável que sempre foi, e
de advogado dos menos favorecidos, profissão que-exerceu na sua Paraíba durante muitos anos.
_r_or todos esses titulas, Ernani merece a nossa saudade
e a nossa reverência. Em nome do meu Partido, que era
também o seu Partido, e em meu nome pessoal, levo os
meus sentimentos de pesar à sua família e aos seus entes
queridos, sobretudo em nome do meu Partido, e em meu
nome pessoal deposito uma rosa de saudade na sepultura
de Ernani, que nos deixa com imensa tristeza no coração.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MOACYR DUARTE:...._ Com o maior prazer,
nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Meu ca_ro Senador Moacyr Duarte,
hoje é realmente um dia triste para o País. t dolorosa a
notícia-da perda de Ernani Satyro; quem não o conhecia?
Todos nós o conhecemos. Homem probo e homem bom.

Não sei o que há de tão extraordinário nesse pequeno
Estado da Paraíba, que tem oferecido a este País tantos
grandes homens. Comparo Ernani Satyro a José Américo, a João Pessoa, às grandes figuras daquele pequeno
Estado que tanta admiração nos causa, que tantos exemplos nos dá de civismo e de patriotismo. AS qualidades
mais importantes de um político são a coragem, a inteli~
gência e o desejo d~ bem servir. A paraíba é o exemplo
fecundo de homens rícos. nessas virtudes, e Ernani Satyro
era um deles. Ele~ realmente, deixa um vácuo impreenchível na política brasileira. Quero juntar as minhas condolências às suas, dirigidas em nome do meu
Estado e em meu nome à família de Ernani Satyro e ao
gránde povo da Paralba, ao admirável povo da Paraíba,
que hoje lamenta com todo o País a perda de um grande
brasileiro.
O SR. MOACYR DU-"RTE- Muito obrigado a V.
Ex~. nobre Senador José_ Lins.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, Ernani Satyro se foi.
mas a sua presença continuará sempre viva no nosso
pensamento e na nosSa lembrança, como exemplo a ser
seguido por todos nós que abraçamos a vida pública e
que dela fazemos a razão de nossa própria existência.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidén~
cía submete a votos o requerimento anteriormente lido.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência se associa às homenagens prestadas por esta Casa à
eminente figurã do Deputada Ernani Satyro.
Como foi lembrado- pelos oradores desta sessão, Ernani Satyro foi sempre admirado pêlas suas qualidades
como homem e como político. Deixa uma lacuna que dificilmente poderá ser preenchida nas próximas décadas.
Na vida pública brasileira, desempenhou, a nível regia~
nal e nacional, inúmeras e relevantes tarefas, sempre com
lealdade, eficiência e honradez.
A Pafa-íba e a Pátria brasileira choram a perda do seu
filho.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência cancela a sessão conjunta do Congresso Nacional
convocada para às 18 horas e 30 minutos de hoje e convoca outra a realizar-se a_manhã no mesmo horário, des~
tinada a leitura da Proposta de Emenda à Constituição
n<1 7, de 1986.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo que tratar, a Presidência designa para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 10, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da prevjdência social, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~s 3_54 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
2
Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara n"' 84, de 1981 (n~'3.464j80, na Casa de origem), que
institui o. "Dia Nacional de Combete ao Fumo", tendo
PARECERES. sob n•s l.l91, de 1981. 461 e 462. de
1985, das Comissões:
-de Saúde- )9 Pronunciamento: favorável; 2~' Pronunciamento: favorável à Emenda n~' l, de Plenário;
-de Constitui~o c Justiça, favorável ao Projeto e à
Emenda n~" 1, de Plenário.

3
Votação, em turno único, do Proj~o de Lei da Câmara n"' 28, de 1982 (n"' 1.096/79, na Casa de origem), que
permite a impetração de mandado de segurança contra
atas de autoridade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
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PARECERES, sob n•s 878, de 1982 e l.059, de 1&85,
da Comissão: _

~ ~-

-de Constituição-e justiça, 19 Pronunciamento: favo·
rãvel; 29 Pronunciamento: pela 't::onstitucionalidade e jU.ridicidade da Emenda n9 1, de Plenãrio.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 69, de !981 (n~' 816/79, na Casa de origem), que
dá nova redação ao art. 110 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade 1 tendo
PARECERES, sob n~>s 83 e 84, de 1984, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas: favorável; e
-de Finanças, faVOi"ãvel, com voto vencido dos Senadores Passos Pôrto e· José Lins.

Discussão, cm turno útiico, dõ- PrOjeto de Lei da Câmara n<1 71, de 1981 (nl' 81/79, na Casa de origem), que
modifica a redação do caput do art. 7"' da Lei nt? 4.380, de
21 de agosto de _1964, que institui o sistema financeiro
para aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.055 e 1.056, de 19_&3, das Comissões:
-de ~nomia, favorável; e
-de Finan~as, favorável, com Emenda que aPresenta
de n? 1-CF.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n 9 85,, de 1.9.81 (n"' 3.652/80, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Lei n"' 6.537, de 19 de junho de
1978, dispondo sobre os Conselhos Federal e Regionais
de Economia, tendo
PARECERES, sob n"'s 72 e 73, de 1983, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável; e
- de Constitui~ão e Justiça, (exame solicitado em Plenário) pela constitucionalidade e juridicidad~.

Discussão, em tutt'fõ -único, -do Projeto de Lei da Çª_:__
mara n"197, de 1984 (n"' 953/83, na Casa de origem), que
institui o Programa Nacional do Milho- PROMILHO
e determina outras_providências, tendo
PARECERES, sob n~"s 747 e 748, de 1985, das Comis~
sões:
-de Agricultura, favorável; e
-de Economia, favorável, com Emendas que apresenta de n"'s 1 e 2-CE.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 119, de 1985 (n"' 343/83, na CaSa de origem), que
estabelece normas sobre a utilização dos livros didâticqs
e dá outras providências, tendo ,
__ _
_
PARECER, sob n"' 1.139, de 1985, da Comissão:
-de Educação e Cultura, favorável, com Emendas
que apresenta de n"'s 1 e 2-CEC.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 104, de 1979 (n9 3.923/77, na Casa de-origem),
que especifica condições para inscrição e registro de embar.cações, tendo ____ __
_
PARECER FAVORÃYEL, sob no 175, de 1981, da
Comissão:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da. Cámata n"' 196, de 1984 (n"' 2.736/83, na Casa de origem),
que dispõe sobre a alienação de imóveis pertencentes aos
municípios e dá outras providências, tendo

PARECERES FAYORÃVEIS, sob nos 1.215 e l.216,
de "1981, das Comissões:
_._de Constitui~ão e Justiça; e
- de Municípios.

11
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 187, de 1985 (n"' 4.967/85, na Casa de origem},
de ínicíativa do Senhor Presidente da Repúblíca, que fixa
valores de retribuição da Categoiia Funcional de Biom'êdico e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃYEIS, sob n'S 200 e 201, de
1986, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finan~as.
12
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n'? 4, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que
introduz alterações no art. 17 da Lei n"' 5.107, de 13 de
- setembro de 1966, para dispor sobre indenização dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais de
dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a
setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n<1s 584 e 585, de 1985, das Comissões:
,....-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mêrito favorável; e
--de Lcgisla~ão Social, favoráveL
13

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de_Lei do
Senado n"' 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que revoga disposição do Decreto-lei n<;> 1.910, de
29 de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob n'~s 279 a 281, de 1986, das Comissões:
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mêrito favorável; e
'--de Legislação Social e de Finanças, favorâveis.
14

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 46, de 1985, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que introduz modificações no Código Penal,
com vista a ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua atividade postulatória judicial, tendo
PARECER, sob n<1 206, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorável.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho}-- Estâ encerrada à sessã-o.
(Levanta~se a sessão às 15 horas e 52 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID
SAMPAIO NA SESSÃO DE I0-4-86 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA,DOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nessã homenagem que devemos fazer à República Po~
pular da Romênia, tendo a honra de ter presente nesta
Casa o ilustre Embaixador da República Socialista da
Romênia no Brasil, Gheorghe Aposto!, é nos grato fazer
referência à nossa estada naquele País.
Sr. Presidente,~ V. Ex" chefiou a DelegaçãO, e, ao lado
dos Senadores Marcondes Gadelha e José lgnácio Ferreira e de minha pessoa, visitamos aquele Pãís.
Devemos, inicialmente, agradecer a hospitalidade, a
maneira como fomos recebidos, a oportunidade que nos
deram de visitar iristalações industriais, laboratórios de
pesquisas, e de nos facultarem visitar tudo que preten~
dêssemos ver.
Pedimos ao Sr. Embaixador que transmita ao Chefe
do Governo Romeno os nossos agradecimentos.
Lâ fomos recebidos pelo Presidente da Grande Assembléia Nacional, Dr. Nicolae -Glosan; e tivemos a
oportunidade de debater com o Ministro da Agricultura,
com o Ministro do Comércio Exterior e Cooperação
Econômica, com o Ministro de Assuntos Internacionais,
com o Ministro das Relações Exteriores e com VicePrimeiro Ministro Gheorghe Oprea. Debatemos assuntos que se relacionavam com o Brasil e a Romênia e ob~
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servamos certas identidades entre os nossos Países. A
Romênia é um País de origem latina. A sua Lingua latina
nos ê fácil cOmpreender, embora não perfeitamente. 1:.
um País, como o nosso, em desenvolvimento, tem uma
renda per capita de cinco mil e duzentos e cinqUenta
dóJ.ar~~É um país cuja superficie representa a superficie
dos nossos Estados e médios, com uma área de 237,000
km" e uma população de 22 milhões e 700 mil habitantes.
Todavia, este Pafs que está situado, politicamente, numa
área de influência diferente da nossa é um país pobre
dentro: da comunidade leste europêia, como nós somos
um pals pobre, dentro da comunidade ocidental. No en·
tanto, a população ativa da Romênia, de dez milhões e
quinhentos mil habitantes, numa população de vinte e
dois milhões e setecentos mil, denota que não hâ desemprego naquele País. A sua população escolar, de 5 inilhões e 600 mil jovens, quando a sua população, entre
zero e dezenove anos de idade, é de 7 milhões e 570 mil
pessoas, também denotando, portanto, uma escolaridade efLciente e uma participação efetiva de toda a mocidade em idade escolar no programa de instrução.
Esse país, como disse, de algumas semelhanças com o
nosso, ê um País que nos desperta ao visitá~ lo, ao conhecer a sua história, uma atmosfera quase que de poesia.
Uma das suas regiões, a Transilvânia princiPalmente,
que hoje é considerada quase toda a área do País, mas
que, todavia, corresponde, sob o ponto de vista histórico, a região situada entre os montes Cárpatos e os Montes Arusdes, transparece riqueza, tranqUilidade, pujança
da terra. ~uma região de pequenas ondulações, de grande fertilidade, uma região coberta de neve no alto das
montanhas e coberta de uma vegetação amena nos seus
vales e, dizem os escritores que quem visita essa região
da Romênia, principalmente nas êpocas que não são de
inverno, tem a impressão que elas propiciam ao hoinem
uma vida completa, ele tem possibilidade nela de viver
em paz e de trabalhar tanto nos baixios quanto nas encostas e nos pequenos declives.
O Sr. Cesar Cais- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CID SAMPAIO -

Com muita honra.

O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Cid Sampaio, V.
Exf hoje faz um histórico e também mostra a caminhada
desenvolvimenÜsta que a Romênia empreen'Qe. Na realidade, Como V. Ex• disse, a alma latina da Romênia tem
muito a ver com a alma brasileira. De modo que, quando
a Romênia, também por autodetetminação, como disse,
em relação à Tchecoslováquia, embora fazendo parte de
uma constelação de países que têm uma influência mais
direta da Rússia, a Romênia também busca a sua autodeterminação, procurando parceiros que com ela possam melhor camínhar em conjunto. Tive oportunidade
de visitar a Romênia, então Ministro de Mipas e Energi~, e pudemos verifLcar o quanto poderíamos caminhar
julltos, na troca de tecnologia, na busca de um eqUilíbrio
dinâmico na balançã comercial, na busca de encontrar,
juntos, a influência em terceiros países latino~
americanos. De modo que eu creio que, através da Companhia Vale do Rio Doce, a Romênia tem procurado encontrar aqui, no Brasil, também o caminho de aprofundar a sua troca de tecnologia, a sua troca comercial mas
também fortalecer os laços de amizade. Estou certo de
que os Embaixadores da Romênia no Brasil, desde, 1979
até esta-data, até o presente Embaixador, têm sido guard~ães eficientes desse intercâmbio, que nós deseja~os
cada vez maior. Eu saúdo V. Ex~ pela maneira como estâ
mostrando 'Uma país em desenvolvimento, dentro de
lima outra concepção ideológica, mas com muitos traços
de ligação com o BrasiL
O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado a V. Ex•
No decurso das minhas observações da análise da nos~ visita, voltarei ao assunto abordado com tanta preci~
s~o e eficácia por V. Ex~
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CID SAMPAIO- Pois não, Senador Lomanto Jünior.
OS~. Lo~anto Júnior- Nobre Sendor Cid Sampaio,
posso 1magmar as emoções que o Presidente José FrageUi e os demais integrantes da Delegação, inclusive V.
Ex•, sentiram ao visitar aquele País de alma latina. Eu .
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tive o priy].légio tambêm de chefiar uma Qelegação com
os mesmos objetivos de maior aproxima:cãci, de intensifi-car as nossas relações não só comerciaiS-comõ culturiis,

e, confesso, foi uma das visitas marcantes que se tornoü
inesquecível para nós. V. Ex• sentiu, ·como disse, a alma
latina. V. Ex• deve ter visitado o grande Porto de Constanza, onde deve ter tomado conhecimento da construção daquele admirável canal que liga o Danúbio ao
Mar Negro. Foi a obra do século para a Romênia, foi
um grande esforço, foi uma obra corajosa, atrevida e
que, naturalmente, darâ resposta ao desemf.olvimento
daquele grande povo. Ati sentimos que õs dâcios, de cujo
povo- descendem os romenos, mas sentimos. támbém, a
presença latina através da própria presença ~e Roma. É
um povo que sabe receber, a começar pela.~ua representação aqui, o Embaixador Gheorghe Apostai e sua
Exma Sra. têm procurado imprimir àquela'Embaixada
um clima de aproximação, de amizade entre brasileiros e
romenos. Ele faz parte da História do seu próp_rio País; o
Embaixador Apostai foi um grande lutador, um grande
político na sua terra. Mas, n-ão posso deixar de me referir
à figura que me recebeu, um poeta, um homem já octog~nârio, mas de uma inteligência privilegiada. Era o 11'
v\ce-Presidente da Assembléia Nacional da Romênia. O
Poeta Virgil também teve uma passagem gloriosa na org;Jnização do seu país. Recordo~ffie, com muita admiração, da figura de uma mulher, a Ministra Maria Grosa, filha de um ex-Presidente da Romênia, e de outras
tantas figuras que foram pródigas, que foram solícitas,
que foram generosas, que foram mesmo carinhosas, calorosas na recepção_ que lá tiVemos. Quando aparteio V.
Ex• e i.mprimo a este aParte uma dose de emoção, é porque estou sentindo, estou revivendo aqueles dias inesquecíveis vividos na Romênia. Obrigado, Senador Cid
Sampaio. V. Ex• continuará o seu relato, e n6s aqUI estaremos par ouvi-lo, para escutá-lo e verificar que esta viagem do Presidente José Fragelli foi um passo decisivo na
consolidação das relações culturais e da amizade entre o
povo brasileiro e o povo romeno.
O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Lomanto Júnior, que;·-como sempre,
emocionado, dá mais forças às suas palavras, molduradas pela sua emoção. Muito obrigado a V, Ex'
O Sr. Marcondes Gadelha - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CID SAMPAIO- Pois não. Ouço, com muita
honra, o aparte de V. Ex', nobre Senador Marcondes
Gadelha.
u Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Cid Sampaio, quero me associar a V. Ex• na pro.posta que fez de
um estreitamento ainda maior nas nossas relações de
amizade ooffi o povo romeno. V. Ex' mostrou tantas afinidades entre os nossos dois povos, que eu teria que fazer
pouco esforço para sustentar a idéia básica do seu discurso. V. Ex~ lembra, por exemplo, a latinidade do povo
romeno. Na verdade, a Romênia é uma ilha latina num
ambiente eslavo e os rominos são muito ciosos desta herança cultural. Domina, até hoje, a praça principal de
Co.nstanza a estátua do Poeta Ovídio que para lá foi exiM
lado e de lá escreveu transido de saudades de Roma, as
suas famosas Cartas Pôniicas, porque naquele tempo
Constanza ~e chamava Pontus Euximus. E, hoje, apesar
de 700 anos de dominação turca nós verificamos que a
língua latina permanece quase que em estado puro, e são
tantas as semelhanças com os outros ramos do lâcio que
nós, virtualmente, nos sentimos em território fraterno e
percebemos o entusiasmo, o calor humano que os romeM
nos devotam àqueles que são, também, herdeiros da
mesma tradição. Mas hã outras afinidades muito práticas, Excelência. No campo econôniico, por exemplo, há
um terreno comum enorme onde nós podemos exercer a
cooperação e o intercâmbio. Sei que V. Ex• vai discorrer
sobre esses assuntos e me permito citar apenas um, da
rilaior importância, atualidade e oportunidade, para os
interesses do Brasil, nesse preciso momento de mudanças
na nossa economia: a cooperação no campo da agricultura irrigada. Sabe V. Ex• que a Romênia tem umaexpeM
riência fantástica na área de agricultura irrigada. Um
teÍTitório meiloi' do que o do Estado de São Paulo, no
ent:mto tem três vezes mais área irrigada do que o Brasil
· inteiro. São três milhões e meio de hectares irrigados,
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com projetas em andamento para até o fim da década
atingir os cinco milhões de hectares irrigados. Ao lado
disso, a Romênia desenvolveu também a sua indústria de
implementas agrícolas, de motobombas, de tratares etc.
E a realidade fisiográfica da Roménia lembra curiosa e
estranhamente a realidade do Nordeste, onde vai ser imM
plantado ·o projeto de um milhão de hectares do Presidente José Sarney, porque, Senador Cid Sampaio, também lá na Roménia as chuvas são .escassas, até mais escassas do que no Nordeste, pois chove apenas quatrocentos milímetros por ano, sem variações. No nosso caso
as secas são cíclicas, e lá a escassez hídrica é uma constante, o que levou inclusive à construção daquele famosõ
canal ligando o I?anúbio ao Mar Negro, com 64 quilôM
metros, que se presta não apenas para a navegação, mas,
basicam~nte, também à irrigação. De modo que, temos
muito qne absorver nesse terreno, nesse campo de absoluta prioridade para o Brasil, a irrigação é uma urgência
para o Nordeste, para um País que mantém estagnada a
sua produção de grãos em 52 milhões de toneladas. Seria
muito bem-vinda, portanto, a presença da Rorriênia e
anuncio que no próximo mês de maio, teremos aqui uma
Delegação da Romênia, uma Delegação de técnicos para
a discussão de assuntos da maior pertinência, para nós e
para aquele povo que redescobriu o Brasil e quer particiM
par conosco desse momento privilegiado da nossa vida
nacional.

irrigação, o Brasil pode buscar, sob a forma de cooperação, ou de compra de tecnologia, um parceiro para
vencer as dificuldades comuns aos dois países. A Romê~
ni.a, é um páis que, embora vivendo uma· esfera· polítíCa
diferente da nossa, 'mantém aquelas condições de liberdade e de independência, que lhe torna capaz de transadanar livremente conosco.

O SR. CID SAMPAlO- Muito obrigado a V. Ex.•
Senador Marcondes Gadelha. E agora, antes de me deter
na parte económica, eu analisava quase que o aspecto da
geografia da terra romena, e o aspecto da terra tem alguma coisa com a mentalidad_e, como pensamento e com o
espírito do seu povo.
Nos Vales da Transilvânia cercada de morros, nessa
região meio paradisíaca onde os dácios e as getas povoaram e se fixaram, vem talvez o princípio da História da
humanidade.

-0 SR. CID SAMPAIO Senador José Ignâcio.

Há testemunhos arqueológicos da ocupação dessa
área no Período da Pedra Polida, e as amostras de cerâM
mica pintada encOntradas nessa região demonstram que
lã existiu um. povo sensíVel e um povo culto. Foi esse povo, já unido e indentificado por uma cultura, invadido
por Roma, e ocupado por Traja nos, entre os anos 101 e
106 que melhor assimilou a civilização romana. Ele fdrmou, ilhado, naquela área da Europa, um núcleó·da culffii'a rónúiiia, aplícando os seus conhecimentos e conservando as características do espírito de sua gente e da sua
própria cultura.
Nas invasões sucessivas, no curso de sua história, principalmente por ter evitado a ocupação e mantidos com
os.inV.asores o relacionamento de federados, a Romênia
· pôde manter as suas tradições e as suas características
culturais. Depois, em 1947, quando se transformou em
República Popular Romena com a abdiçào do Rei Miguel, organizou-se de outra forma e ligou-se a uma parcela do Mundo que acompanhou os russos depois daRevolução de 1917. Todav1a, os romenos mantiveram a sua
independência, fazendo parte de um grupo, eles preservaram o direito de discordar e de pensar. Como fizeram
seus ancestrais, os homens que ocuparam primeiro a ter,ra, eles procuram tirar de si mesmos e buscar, às vezes,
no próprio sacrifício que impõem ao povo, as armas
para o desenvolvimento e o crescimento económico,
para fixação de uma cultura diferente baseada na cultura
Tãtina.
Foi Com satisfação que, ao visitar a Romênia, tomamos conhecimento_, atravês das entrevistas com os seus
Ministros, da eficácia dos seus p~ogramas de irrigação
aos quais tão bem se referiu ao Senador.Marcondes Gadelha. Realmente, numa região que chove como em certas regiões do Nordeste, 400 milímetros por ano, só irrigando uma grande ãrea seria possível alcançar o nível de
produção a que chegou o país. E a Romênia é na Europa
um grande produtor agrícola, além de ter um alto desenvolvimento industrial. É o quarto pafs do mundo na produção de milho; tem uma das técnicas mais avançadas
para a criação de suinos e talvez o mais alto rendimento
do Mundo na cultura de beterraba. Isso não se consegue
sem desenvolvimento tecnológico, sem um preparo
técnicoMcieritífico que hoje existe entre os romenos.
Tivemos a oportunidade de visitar o centro de medicamentos, de vernizes e. de cosmético.~ um centro também
de conhecimento e de pesquisa, onde, como no setor de

Realmente logo após a sua transformação em Repllblica Popular uma Resolução do seu Conselho de EsM
tado estabeleceu que o País negociaria e transacionaria
com qualquer pais do mundo, fosse qual fosse a sua
ideologia política, ou a sua filosofia política. E, é a reafirmação da sua decisão nacional de autodeterminar-se
que a Romênia foi o único pais participante do Pacto de
Varsóvia, que manifestou sua discordância com a invasão do Afeganistão; que manifestou o seu ponto de vista
da retíradã das fr'opãS.Víein-i:unitas do Cambodja. São essas posições políticas tomadas por um país pequeno, um
povo cujas forças armadas não podem combater, nem
podéênfrentar as grandes potências do mundo qUe o tornam respeitado. t esse espirita de independência que
preserva a soberania dos povos. E os povos só podem viver soberanamente quando as suas decisões políticas iadependerem dos grupos a que pertençam.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Cid Sampaio?
Com muita honra, nobre

O Sr. José lgnâcio Ferreira - Senador Cid Sampaio,
quero, embora em ocasião futura, porque, talvez, no começo da semãna próxima irei precisamente me ·pronunciar sobre esse tema, mas quero nesta oportunidade,
também, endossando as palavras de V. Ex•, dar a elas a
minha contribuição pessoal, a contribuição das reflexões
que vivi, que ~xperimentei, e que experimento, a partir
da primeira visitã que fiz à República Popular da Romênia. Já estive na Romênia por duas vezes, e experimento
a cada oportunidade em que lã estou, exPerimento a
mesma sensação de sintonia entre o povo brasileiro e o
povo romeno. Bem disSe o Senador Lomanto Júnior que
'! Romêni_a é um país de alma latina, encravado no extremo da Europa, seria o ponto final da Europa; eu diria, é
a porta de entrada da Europa a partir da Ásia, A Romênia é uma encruzilhada entre dois mundos, numa posição 4e enorme influência geopolftica, parecida com a
influência que nós temos, também, a importância geOM
política do B!~s~l~ nós temos uma enorme importância
g~opolítica, a Romênia tem uma enorme importância
geopolítica. Nós somos um País em desenvolvimento, a
República Popular da Romênia ê: um país também em
desenvolvimento. Nós somos amantes da paz, não que~
remos a guerra, a Romênia é amante da paz e não quer a
guerra. Nós t~mos a alma latina e lá os dácios que consti·
tuem o passado da realidade romena de hoje, lã os dãcios
estóicos que para serem vencidos, Trajano se orgulhou
tanto da vitória sobre os dãcios, que construiu o célebre
obelisco que lá está em Roma para comemorar a vitória
dos romanos sobre o último bastião, que restara por se
quedar diante do assédio dos romanos, que for~m precisamente os dácios, estóicos e ridentes vencidos a duras
penas; a vitófi"a sobre os dácios mereceu a Coluna de
Trâ.jano, que está lá em Roma marcando aquele momenM
to heróico da presença romana no território da hoje Romênia. Terra.s- fertilíssirilas, mas ainda apontando sintoaias deles conosco, embora as distâncias geográficas,
aillant~ da paz - eu disse - somos, eles também são
amantes da paz; nós queremos o desarmamento, eles
também lutam e pregam o desarmamento; nós, embora
fabriquemos armas, a nossa diplomacia prega e luta por
um desarmamento que é até de armas convencionais e
muito mais enfaticamente de armas nucleares; nós queremos a desnuclearização do Atlântico Sul, a Romênia
quer a desnuclearização da Europa Central. Nós lutamos pela autodeterminação dos povos, os romenos também sustentam essas teses; nós lutamos pela nãoR
ingerência de um pais soberano sobre as coisas de outro
pals soberano, eles também lutam por isso. Mas há um
aspecto que deve ser ressaltado, é o da política internacional dos romepos, que drapejando estas bandeiras e
com elas o Presidente Ceausescu se tem imposto, à consideração e à homenagem de todos, como um chefe de todos os espíritos lúcidos, como um chefe de Estado. como
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um líder político de escoL O Presidente Ceausescu tem
arrostado_as maiores dificuldades, e cu me permito fazer

referência ao desafio que ele fez ao poder soviético quando recusou-se a aumentar os gastos em defesa de s_eu
país, em detrimento da melhoria do nível de vida do seU
povo, na reunião do Pacto de Varsóvia, realizada-em no:.
vembro de 1978. E mais, a posição de distanciamento daRomênia em relação à linha moscovita foi unanimemente referendada pelo Comitê Central do Partido Comunista Romeno, em 30 de novembro de 1978; e a 19 de novembro, ao comemorar-se _o 609 aniversário da u_nlfi~__

cação do país, Ceausescu afirmou, em seu discurso, que
os romenos serão plenamente donos de seu destino, e o
seu exército não receQerã ordens de ninguêm. São detaw
lhes da maior importância acerca de um líder que comanda um país que viveu tq.ntos percalços, tanto sofrimento; país que por ser encruzilhado entre dois mundos,
tinha presença constante de invasores em seu território;
um país sofrido, mas que conservou, apesar de todas as
vicissitudes, e apesar de todos os tropeç_os, a sua unidade
territorial, a sua unidade cultural, a sua unidade lingí.iística e, sobretudo, a pujança do seu patriotísmo, que ele
alimenta atê hoje.
O SR. CID SAMPAIO - Muito obrigado pelo brilhante aparte de V,_ Ex•, que veio ilustrar as minhas obw
servações --e considerações.
Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Romênia luta em frente as relações norte e sul, com a posição idêntica à posição do_Brasíl. Independentemente
do seu regime político, hâ alguma afinidade maior erifr-e
os países em vía de desenvolvimento, ou dos países
pobres em confronto cOm os pafsi!s- ricos.

A Romênia, fazendo parte do Pacto de Varsóvia, sofre
as pressões e as dependênci~s que nós outros, países economicamente pequenos e países pobres, sofremos nas
transações mundiaís do comércio mundial, do comando
das trocas mundiais no ocidente.
Esses dois pólos que diVidem o mundo, aparentemente
separados por ideologias diferentes, na realidade, são
mantido_s por desejos hegemônicos das potências que os
comandam. Essas potências exigem um comportamento
de relativa dependência dos países não plenamente dew
senvolvidos que gravitam em suas órbitas. Sr. Presidente
e Srs. Senadores, na hora em que essa posição for superada no ocidente e o mesmo ocorrer nQs países ligados à
política oriental, o progresso dos paí!j,eS subdesenvolviw
dos será mais fácil e mais râpldo. E isto só se alcançará
com o estreitamento das relações entre eles. Nessa hora
as relações do mundo, o poder de barganha de lodos o~
povos serã bem maior e haverá muito maisjustiçii-ec-Onô·
mica, e muito111aior possibilidade do bemwestar e da feli·
cidade atingir todos os povos na terra.
Abstenhow_me, em face da hora regimental que dispow
nho, para fazer a minha exposição, de me referir, Srs. Se-nadores, à organização do Est_ado Romeno com a sua
grande assembléia, com 349 Deputados, com o seu Con·
selho de Estado eleito e agindo por delegaçã~_ d~ grande
assembléia, do seu Conselho de Ministros, da Suprema
Corte que representa o Poder Judiciãrio. Todavia, eX1Sfe
um partido único que é o Partido Comunista. E a frente
de unidade socialista_ JH_l J~_ep(!l;l_lica Popular Romena representa ou controla a ação política, inclusive dos candidatos aos diferentes postos eletivos. Mas esse País st;:- ~e
senvolve tecnologicamente. O Brasil refez as suas' rew
lações diplomáticas com a Romênia, em 1929-e Credenw
ciou um Embaixador somente em 1974. A base das idenw
tidades e dos interesses que nos aproxima devemos, na
realidade, fazer crescer as relações comerciais entre Os
nossos dois povos. Verda(ieiramente, o Brasil exporta
muito mais para a Romênia do que importa. As nossas
exportações de_cresceram de 103.557 milhões de dólares
para 55.490 milhões em 1984._ As nossas importações
também decresceram. de .33 milhões em ~0, pará f3;9' inilhões em 84. Esta diminuição do nôsso com~cio com os
demais países do m_lllldo com os quais temos intereSSes
de expandir decorre da diminuição das nossas exporw
tações forçado pela exigência do pagamento da dívida
externa que não podemos resgatar sem grandes resw
trições nas importações. Hoje, utilizamo~ um boa parte
ou a maior parte do dólar que conseguimos arrecadar
nessas exportações para pagamento de serviço.s dos nos~
SOS débitOS,
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Se a politica entre o Br.asil e a Romênia se expandir no
sentido de uma cooperação mais estreita, cada um bus-cando nos diferentes setores uma tecnologia mais desenvolvida, que cada um dos países dispuser, essas relações
podem-- crescer, principalmente no setor da irrigação
onde a: tecnologia Romena é avançada e no setor de medicamentos em que os seus laboratórios de pesquisa tamw
bém- dispõem de tecnologia moderna. Tanto o Brasil
quanto a Romênia podem vir a lucrar muito nesse crescimento . .
Espero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a política
brasileira evolua nesse sentido e que a política mundial,
desvinculada dos dois grandes eixos que a presidem, possa tornarwse menos impositiva para que cada povo encontre o seu verdadeiro caminho e cada um, na realidaw
de, desenvol_va_e viva dentro da ideologia que representar
o pensamento e a vontade do seu povo.
Depois desta ligeira síntese, quero renovar ao Sr. Emw
baiXador da Romênia e aos auxiliares de Embaixada
aqui presentes, os agradecimentos pela hosPit-alidade que
tivemos. Quero dizer aos Srs. Senadores que, tanto com
a Romênia quanto com os demais países do mundo, devemos procurar aqueles que, em nível semelhante ou
próximo ao nosso desenvolvimento, permitamwnos negociar fazendo trocas, entabulando acordos e entendimenw
tos, sem que para isso sejamos forçados a sofrer as presw
sões que, geralmente, os grandes, os bem maiores, os que
estão separados por uma longa distância de riquezas e
tecnologia, sabem impor aos países com que negociam.
Sr. Presidente, eram estas as palavras que queria dizer.
Renovando, mais uma vez, os meus agradecimentos quew
ro salientar- a utilidade que colheu o Brasil nessa visita
que a embaixada do Senado realizou, presidida pelo ilusw
tre Senador Josê Fragelli, dessa visita, certamente resulw
tará maior aproximação enfre a Repúblíca Popular da
Rômeiúa e a República Federativa do Brasil. (Muito
bem 1 Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SE_NADOR HENRIQUE SANT/LLO NA SESSÃO
DE 18-4-85. E QUE ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERiA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
-

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB -

GO.

Pan discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Entendo que a Comissão do Distrito Federal de que
participo decidiu bem, quando decidiu não opinar a resw
peito da comunicação feita pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República ao Senado Federal, designando
interinamente o Governador do Distrito Federal. Disse
bem o Ptesidente da Comls!:iãO do Distrito Federal, Sew
nado r Mauro Borges, não houve nenhuma solicitação do
Presidente, no sentido de quê, por indicação, viesse a
priori a Comissão inquirir ou debater com um indicado
do Presidente da República, para posterior nomeação. A
Constituição é clara, bem como o Regimento Interno do
Senado. Compete à Comissão do Distrito Federal apenas debater, inquirir o candidato a Governador do Disw
trito Federal, indicado pelo Presidente da República, por
antecipação e examinã.rwlhe o mérito. Não compete à Cow
missão do Distrito Federal, certamente, examinar as
questões jurídicas ou constitucionais de_qualquer desigw
nação interina. Agiu bem, portanto, a Comissão do Disw
tiito Federal, presidida pelo Senador Mauro Borges,
aprovando o parecer do SenadQr Alfredo Campos que
diz:
~"Não cabe a esta Comissão se aprofundar nos asw
pectos jurídicos e constitucionais da designação - comuriicada por sua Excelência o Presidente daRe·
pública- e outro exposto não há o que opinar."

O parecer é muito simples. A Comissã_o do Distrito
Federal desincumbiu-s-e bem de sua missão, de sua
função regimental.
-o que se -pode discutir aqui é se o ato do Presidente da
-República tem amparo legal ou não. Isso sirn, podewse
discutir aqui e no bojo dessa própria discussão, se o ato
de Sua Excelência o Presidente da RePública tem ou não
amparo legal nomeando ou designando interinamente
um Governador para o Distrito Federal. Eu e.ntem;lo,
-particularmente, Sr. Presidente, que houve infelizmente
um imperdoável descuido. Esta é a minha posição pessoaL Posso estar eqUivocado. Mas como Membro da
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Comissão do Distrito Federal não teria coi?o vo~ar senão favoravelmente ao parecer de S. Ex'- o ilustre Sena~
dor Alfredo Campos.

1:: claro que todos nós sabemos que a população de
Brasília está passando, rapidamente, por grandes trans·
formaçõeS de ordçm social e polftica. E muito mais do
que no passado recente, ela tem, hoje, condições de lutai- •
por seus direitos de cidadania e principalmente por representação política. Não apenas representação política
no Senado Federal e na Câmarr dos Deputados, mas
também uma representação políttca própria, autônoma,
um Legislativo próprio que possa representar os anseios
dessa população, bem c_omo eleições diretas para o Governo do Distrito Federal, já que nós temos até projeto
aqui apresentado no Se-nado Federal 1 transformando o.
Distrito Federal em Estado. Ê certo que o Governador
do Distrito Federal, embora 'não seja o Distrito Federal
uma Unidade comum da Federação, não seja o Distrito
Federal um Estado na acepção comum da palavra, na
verdade, ainda que sendo uma Unidade especialíssima
da Federação, sua população tem hoje plenas condições
de direi(ó de eleger o seu Governador ta_mbém por via direta.
Esta é a nossa posição, é a posição que temos adotado
aqui ao lado do eminente Senador Itamar Franco, que é
um paladino desta luta no Senado Federal, sem sombra
de dúvida. Tem sido esta sempre a posição do PMDB,
do exwMDB e agora do PMDB, a de intransigentemente
lutar para que a população do Distríto Federal conquiste
o seu direito à representação política a nível federal, bem
corno a nível local, e a eleição direta de seu Governador.
Também o PMDB vai mais adiante, através das suas
alas mais progressistas, reconhecendo inclusive, a neces-sidade de se estabelecer eleições diretas para Prefeitos
das cidadeswsatélites. Bem disse o Senador It~mar Franco, que a cidade-satélite de Taguatinga é maioL'que qualw
quer cidade do Estado de Minas Gerais, exceto Juiz de
Fora e Belo Horizonte, e é maior do que qu,alquer cidade
do meu Estado, exceto a Capital, Goiânia. Também
gra-nde, hoje, é a Ceilândia, grande é o Gama, grande é
Sobradinho, grande é Planaltina, grandes slo o Guará I
e o Guarâ II. São grandes cidades se compararmos com
a média das cidades do interior brasileiro e merecem,
portanto, conquistar o direito de eleger os seus próprios
prefeitos.
O que temos de colocar, de discutir aqui, neste momento, é saber se o parecer aprovado pela Comissão dQ
Distrito Federal deve ou não ser ratificado pelo Plenário
do Senado. A minha concepção é de que ele deva ser ratificado por unanimidade. Não havia outra condição à
Comissão do Distrito Federal. Ainda que ela viesse a
considerar 6 ato do Presidente da República como não
amparado pela lei e na Constituição, ainda que ela viesse
a tomar Uma posição como essa - e nem isso seria ae
sua competência - não restaria outra saída senão a de
dizer que,- a respeito do caso, não haveria como opinar,
porQue o que-lhe compete é convocar e debater com o
candidato a governador indicado por Sua Excelênciil, o
Presidente da República, para posterior nomeação, se
aprovado no mérito pela Comissão do Distrito Federal e
pelo Plenário do Senado. Isso ê claro, é inequívocQ; hão
resta dúvida quanto a isso.
Volto a dizer: o que o plenário poderá discutir é se o
ato teve amparo legal e cons_titucional, Certamente, houw
ve causas políticas para isso -uma delas foi citada aqui
pelo eminente companheiro, Senador Itamar Franco,
que foi a questão da vacância, a questão da acefalía de.
poder e que se: deu em dias de recesso do Senado Federal,
jã que dias ferfados são dias de não funcionamento desta
Casa. É possível realmente se raciocinar em cima da necessidade politica do ato? Eu acho que sim, mas ainda
que concluíssemos pela necessidade política do ato do
Presidente da República, designando interinamente o
__Go_v~rn_ador do Dis~rito_ Federal, ainda assim, não caberia ao Senado Federal apreciar-lhe o noine.lsto nãO teria
amparo nem na Lei Orgânica do Distrito federal, que na
maioria d_os seus aspectos continua em vigor, nem na
Constituiç_âo. Então, não seria da competência do Senaw
do Federal examinar a posteriori os méritos de um Gow
vernador designado interinamente.
O que nós esperamos do ponto de vista político, o que
a Nação toda espera, o que o Senado Fe:cl~ral espera, sob
o ponto de vista político, é que o Senhor Presidente da
República em exercício, o mais rapidamente possível, in-
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dique seu nome para a Governadoria do Distrito Fede_ral, ao Senado Federal e, indicando-o, que a Comissão
do Distrito Federal o convoque, debata com ele,
examine-lhe o mérito e o Senado Federal se prop.uncie a
respeito desta indicação. IsSo é- urgente1-Estou de pleno
acordo que ê muito difícil, nos dias_ atuais, acumular os
ingentes trabalhos exigidos pela Governado ria do Distrito Federal, com os mais ingentes trabalhos ainda, exigidos hoje do Ministério do Interior, quando o Nordeste
tem mais de meio milhão de brasileiros desamparados
pelas enchentes. A tragédia do Nordeste se repete, e é
missão do Ministro do Interior ir lá, permanecer lã, morar lá - se fosse o caso- durante esses dias todos, para
dar guarida, para oferecer amparo e, ao mesmo tempo,
para conhecer de perto, permanentemente, os seus
problemas, para que não se repita nessa Nação, em relação ao Nordeste brasileiro, o que vem se fazendo,
sobretudo nos últimos 20 anos, que é de acudir apenas
aquela gente nas emergências. Isso sim! Essa é uma outra
questão poHtica que cabe ao plenário do Senado discutir.
E correta a acumulação? ~ correta essa acumulação?
Certamente, Sr. Presidente -_não tenhamos dúvidas,
tivesse a Comissão do Distrito Federal competência para
examinar os méritos do Dr. Ronaldo Costa Couto, e V.
Ex•s estariam hoje aqui discutindo um parecer,
exaltando-lhe as virtudes e as qualidades. Realmente, é
um jovem homem público de rar-as virtudes e ótimas
qualidades. É um homem cuja capacidade de trabalho
hoje é reconhecida por toda a Nação mas, principalmente, por aqueles_ que o conhecem de perto. Está aqui quem
pode dizer-lhe Sr. Presidente, quem pode dizer-lhes Srs.
Senadores, por conhecê-lo de perto há muito tempo, a
respeito dessas virtudes e dessas qualidades. Não se trata. no entanto. de examinar-lhe as virtudes ou as qualidades. Trata-se. isso sim. de exigir do Governo que aí esJ::i_ que pelo amor de Deus, resolva isso o mais rapidamente possível. porque o Distrito Federal não pode continuar parado. Nós sabemos que ele conünua parado~le não pode contmuar parado.
Era preciso. Sr. Presidente, que eu, como representanle àe um Estado com ligações muito íntimas com a Capital da Rep-ública, viesse a esta tribuna e, na qualidade de
apoiador do Governo da Nova República, dissesse isso
de público.
Agrade1;;o a todos, mas estou certo de que com tudo is~
so, agiu bem, decidiu bem a Comissão do Distrito Fede)'al, aprovando o parecer do Senador Alfredo Campos.
O Sr. Mauro Borges-

Permite~me

V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Õuço, com prazer, o Senador Mauro Borges, Presidente da Comissão
do Distrito Fedefal e meu colega ria--representação de
Goiás.

O Sr. Mauro Borges- Nobre Senador, era minha intenção fazer uso da palavra, rpas V. Ex• esgotou o assunto, disse exatamente aquilo que eu deveria dizer. Assim,
ratifico inteiramente as palavras de V. EX•
O SR. HEI'óRIQUE SANTILLO - Agradeço imensamente o aparte desse ilustre homem público, Senador
Mauro Borges, Presidente da Comissão do Distrito Federal que, sem sombra de dúvida, seria um ótimo, um
grande Governador do Distrito Federal, desde que tivesse seu nome indicado para apreciação de seu mérito pelo
Senado; certamente a aprovação seria por unanimidade
e por aplausos. Agradeço, portanto, o aparte do Senador
Mauro Borges, que ocupa a Presidência da Comissão do
Distrito Federal.
Encerr-ando, Sr, Presidente, estou aqui esperançoso de
que problemas como esse não se repitam com muita freqUência neste País, porque nós sabemos que o que a
Nação quer e exige, ê realmente o respeito à lei e à Constituição. E isto, apoiadores ou não do Governo, vamos
exigir das tribunas do Senado e da Câmara, não tenham
dúvida. (Muito bem! Palirras.)
SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 de abril de
1986
Artigo 293, II, do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS E
ENCAMINHADOS À SANÇÃO
-Projeto de Lei da Câmara n9 183,- de 1985 (it9
5.312/85, na Casa de origem}, que dispõe sobre a estru-

turação de categorias funcionais do Grupo-Atividades
de Apoio Judiciário do Quadro das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal e dá outras providências.
Sessão: 2-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 218, de 1985 (n9
6.698/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre o I Plan_o Nacional de Informática e Automação - PLANIN.
Sessão: 3-4-86 (extraotdinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 131, de 1985 Complementar (n9 252/85, na Casa de origem), que inclui o Município de Maracanaú, recém-desmembrado do Município de Maranguape, na região Metropolitana de Fortaleza, alterando o§ 89 do artigo 19 da Lei Complementar n 9
14, de 8 de junho de 1973.
Sessão: 4-4-86
-Projeto de Lei da Câmara n9 204, de 1985 (n9
6.615/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que cria juntas de Conciliação
e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define
áreas de jurisdição e dá outras providências.
Sessão: 8-4-86
-Projeto de Lei da Câmara n9 206, de 1983 (n9 77/83,
na Casa de origem), que outorga ao Presidente GetúUo
Vargas o título d~. "Patrono dos Trabalhadores do Brasil".
Sessão: 9-4-86
- Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1985 (n9
4.616/84, na Casa de origem), que dispõe sobre medidas
de segurança aos ex-Presidentes da República e dá outras providências.
Sess.ão: 9-4-86
-Projeto de Lei da Câmara n9 10, de 1985 (n9
3.809/85, na Casa de origem), que autoriza o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
a 8Jienar, mediante venda, os imóveis urbanos que menciona, de sua propriedade.
Sessão: 9-4-86
-Projeto de Lei da Câmara n9 208, de t 985 (nO?
6.578/85. na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a estruturação das Categorias Funcionais do Grupo-Atividades
de Apoio Judiciário dos Quadros Permanentes das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias
da Justiça Militar e dá outras proYidências. Sessão: 9-486
.
-Projeto de Lei da Câmara n9 188, de 1985 (n9
3.857/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a doação, ao Clube dos Previdenciários de Pernanbuco, de terreno do Instituto da Administração Financeira da Previdência e Assistência Social- lAPAS. Sessão: 10-4-86
- Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 1986 (n9
6.201/85, na Casa de origem~, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que reajusta a pensão especial
concedida pela Lei n9 4.774, de 15 de setembro de 1965, a
Pauto Soares e dá outras providências. Sessão: 10-4-86
-Projeto de Lei da Câmara n9 125, de 1985 (n9
4.959/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão ao Estado de Mato Grosso do terreno que menciona. Sessão:
15~4-86 (extraordinâria)
-Projeto de Lei da Câmara n"' 1, de 1986 (n9
6.312/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a realização de campanha educativa pelo rádio e televisão
SCJ,~te_os efeitos n()civos do uso de entorpecentes. Sessão:
15-4-86 (extraordinária)
-:- Projeto de Lei da Câmara n9 122, de 1985 (n9
4.960/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão, ao Estado de Mato Grosso, do terreno que menciona. Sessãç.:
16-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 193, de 1985 (n9
6.448/85, na Casa de origem), de inciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao subanexo Encargos Gerais da União o crédito
especial de Cz$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzados),
para o fim que especifica. Sessão:- 174-86 (extraordinâria)
- Pr<?jeto de Lei da Cârilara ·ny 3, de 1986 (n9
7:;t3""4/S6, na Casa de origem), de itliciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a comemo-
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ração do feriado de 1'?de maio- Dia do Trabalho. Sessãq: 22.4-86
-Projeto de Lei da Câmara n9 171, de 1985 (n9
4.971/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da Repú,blica, qu~ autoriza a doação, ao Clube dos Previdenciários de Brasília, de terreno do Instituto de Admiilistração Financeira da Previdência e Assistência Social-lAPAS. Sessão: 24-4-86
- Projeto de Lei da Câniara n9 22, de 1982 (n9
3.012/76, na Casa de origem), que dá nova redação ao
artigo 242 da Lei n9 4.737, de l 5 de julho de 1965, que
institui o Código Eleitoral. Sessão: 29-4-86
-Projeto de Lei da Câmara n9 246, de 1984 (n9
1.768/83, na Casa de origem), dê iniciatiYa do Senhor
Presidente da República, que autOriza a permuta dos terrenos que menciona, situados no Município de Foz do
Iguaçu, Estado do Paraná. Sessão: 29-4-86
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
CÂMARA DOS DEPUTADOS
- Projeto de Lei da Câmara n9 137, de 1985 (n9
5.347/85, na Casa de origem), que declara o cidadão
Tancredo de Almeida Neves Presidente Honorário da
República. Sessão: 3-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n9 244, de 1981Complementar, de autoria do Senador Cunha Lima, que
acrescenta§ 49 ao art. 29 da Lei Complementar N9 1/67,
que visa a reduzir, em casos que especifica, o limite mínimo populacional de que trata o inciso I do mesmo artigo. ·Sessão: 9-4~86
- Projeto de Lei do Senado n<1 226, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que concede anistia a
dirigentes sindicais punidos com base na legislação trabalhista. Sessão: 16-4-86
-Projeto de Lei do Senado n~ 336, de 1980, de auto~
ria do Senador Pedro Simon. que dispõe sobre privilégios assegurados à& empresas de auditagem de capital
nacional, e dá outras providências. Sessão: 17-4-86 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senado n943, de 1986, de autoria
do Senador Jorge Kalume, que dá nova redação ao caput
doart. 224 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943.
Sessão: 17-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n'? 81, de 1985, de autoria
do Senador_Jutahy Magahães, que dá nova redação aos
artigos 49, item II, 59 e 125, do Decreto-lei n9 900, de 29
de setembro de 1969; dispõe sobre a obrigatoriedade de
publicação de atas e contratos de interesse da Administração Pública Federal Di reta e Indireta, e dá outras providências. Sessão: 22-4-86 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1980, de autoria
do Senador Franco Mont_oro, que estabelece que a ordem de preferência para a concessão de pensão civil, será
também aplicada na pensão militar. Sessão: 22-4-86 (extraordinária)
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1985 (n~' 273/83, na casa de origem), que define crimes contra o sistema financeiro nacional e dâ outras providências. Sessão: 29-4-86
PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS Á PROMULGAÇÃO
-Projeto de Resolução n9 148, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o GoverDo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 3.520.541,40 (três milhões, quinhentos e vinte
mil, quinhentos e quarenta e um cruzados e quarenta
centavos).
Sessão: 1-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 154, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor de Cz$ 13.770.573,00 (treze
milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e setenta e
três cruzados).
Sessão: 19-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9161, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoríza·a Prefeitura MuniciPal de Campina Grande, Estado da Pãfaíba, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.492.599, 76 (um
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milhão, quatrocentos. e noventa e dois mil, quinhentos e
noventa e nove cruzados e setenta e seis centavos).
Sessão: 1-4~86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n"' 162,de 1985, de autoria da

Comissão de Economia, que autoriza o Gov'e[n_o do Distrito Federal a contratar operação de crêdito no valor de
CzS 702.372.620,15 (setecentos e dois milhões, trezentos
e setenta e dois mil, seiscentos e vinte cruzados e quin~ze
centavos).
Sessã.o: 1-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n'l164, de 1985, de autoria da
Comissão de Firianças-,-que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo
externo no valor de USS 52,000,000.00 (cinqUenta e dois
milhões de dólares ameripanos), destinada ao fitlari.da~
menta parcial do II Programa de Rodovias Alimentado~
ras daquele Estado.
Sessã.o: 1-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~' 166, de 1985, de autoria da
ComissãQ de Finanças, que autoriza o Governo_ do Esta~
do do Maranhão a realizar operação de empréstimo ex~
terno no valor deUS$ 47,000,000.00 (quarenta: e sete mi~
lhões de dólares americanos) destinada ao refinancia~
menta dos compromissos externos existentes e vencíveis
em 1985.
Sessão:

1~4-86

(extraordinária)

- Projeto de Resolução n~' 168, de 1985, de autoria da
Comissão -de FinançaS, que autoriza o Governo do Esta~
do de Minas Gerais a realizar _operação de empréstimo
externo no valor de US$ 120,000,000.00 (cento e vi~te
milhões de dólares americanos), destinada ao prograniã
de refinanciamento da dívid_a externa daquele Estado.
Sessão: 1-4~86 (extraordinãria)
-Projeto de Resolução n'i' 170, de 1985, de autoria da
Comissão_ de Economia, que autoriza o Governo doEs~
tado do Rio Grande do Sul a elevar -em CzS
181.488.226,55 (cen1Q e oitenta e um milhões, quatrocen~
tos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis cruzados_ e
cinqUenta e cinco centavos).
--"'
Sessão: 1~4-86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n<? 174, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura MUni~
cipal de Várzea Paulista, Estado de São Paulo a contra~
tar operação de crédito no valor de CzS 14.688.611,20
(quatorze milhões, seiscentos e_oitenta e oito rilll, -seis~
centos e onze cruzados e vinte centavos):Sessão: l-4~86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n\' 175, de 1985,de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul a
contratar operação de crédito no valor de CzS
3.043.254,33 (três milhões, quarenta e três mil, duzentos
e cinqUenta e quatro cruzados e trinta- e três ce-JifãVós).Sessão: 1~4-86 (extl'ão-rdinária)
- Projeto de Resolução n'i' 180, de 1985, de autoria da
Comissão de Econ9mia, que autoriza o Governo do Es~
tado do Rio de Janeiro a elevar em CzS 85.665.500,00
(oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil
e quinhentos cruzados) o montante de sua dívida canso~
lidada.
Sessão: 1-4~86 (extraordinâria)
-Projeto de Resolução n"' 185, de 1985, de autoria da_
Comissão de Economia, que aUtoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Maringâ, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no_ valor Qe CzS 9.627.841,80 (nove mi~
lhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta
e um cruzados e oitenta centavos).
Sessão: 1~4~86 (extraordinârhi)
-Projeto de Resolução n<? 147, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor
de CzS 1.208.436,06 (um niilhão, duzentos e oito mil,
quatrocentos e trinta e seis cruzados e seis centavos).
SessãQ:. 2-4-86 (C:xfra:Ordinâria)_
- Projeto de Resolução n"' 152, de 1985, de autoria da
ComiSSão dr! Economia, que_autoriza a Prefeitura Mun·i~
cipal de São Sebastião, Estado de São Paulo a contratar
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operação de crédito no valor de CzS 4.590.191,00 (qua~
fro ·milhões, quinhentos e noventa mil, cento c noventa e
um cruzados).
Sessão: 2-4~86 (extraordinária)
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dois mil, cento e cinqüenta e nove cruzados e quatorze
centavos).
Sessão: 9-4-86 (extraordinãria)

-Projeto de Resolução n'? 153, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Mococa, Estado de São P~ulo, a contratar operação de crédito no valor de CzS 6.108.015,00 (seis mi~
1hões, cento e oito mil, e quinze cruzados).
Sessão; 2-4-86 (extraordinária)

-Projeto de Resolução n'i' 178, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de ltapira, Estado de São Paulo, a contratar ope~
ração de crédito no valor de CzS 8.541.692,50 {oito mi~
lhões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e no~
venta e dois cruzados e cinqüenta centavos).
sessão: 9~4-86 (extraordinária)

-Projeto de Resolução n<? 155, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de CzS 9.180.382,00
(nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e oit~ta e
dois cruzados).
-sessão: 2~4-86 (extraordinária)

_: Pro}eto de Resolução n<? 181, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Sombrio, Estado de Santa Catarina, a contratar
operação de crédito, no valor de CzS 275.952,70 (duzen~
tos e setenta e cinco mil, novecentos e cinqUenta e dois
cruzados e setenta centavos).
Sessão: 9~4-86 _(extraordinâria)

~Projeto de Re~olw;;ào n'? 156, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor de Cd
7.329.618,00 (sete milhões, trezentos e vinte e nove mil,
seiscentos e dezoito cruzados).
Sessão : 2~4-86 (extraordinária)

___,.Projeto de Resolução n"' 186, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 15.897.513,47
(quinz~ milhões, oitocentos e noventa e sete mil, qui~
nhentos e treze cruzados e quarenta e sete centavos).
Sessão: 9-4-86 (extraordinária)

-Projeto de Resolução n~ 157, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni-cipal de Agudo~. Estado de São Paulo, a contratar_ ope~
ração de crédito no valor de CzS 9.180.382,00 (nâve mi~
1hões, cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois cru~
zados).
Sessão: 2-4~86 (extraordinãria)
-Projeto de Resolução n' 158, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que aUtoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, a
contratar operação de c-rêdito no valor de Cz$
9.772.824,00 (nove milhões, setecentos e setenta e dois
mil, oitocentos e vinte e quatro cruzados).
Sessão: 2~4-86 (extraordinária
-Projeto de Resolução n\' 159, de 19"85, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, a con~
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 4.395.142,07
(quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, cento e
quarenta e dois cruzados e sete centavos).
Sessãq: 2-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n' 160, de 1985, de autoria da
Comissão de Ec_onomia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, a
contratar operação de crédito no valor de CzS
14.659.236,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinqUenta e
nove mil, duzentos e trinta e seis cruzados).
Sessão: 2-4-86 (extraordinária)

-Projeto de Resolução n"'187, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 42.459.266,75
(quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinqUenta e
nove míi, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta e
cinco centavos).
Sessão: 9·4-86 (extraordinâria}
-Projeto de Resolução n' 5, d.e 1986, de autoria da
Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Esta~
do do Parã a realizar operação de empréstimo externo
no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares
americanos), destinada ao programa de investimentos
prioritáiios daquele Estado.
SeSsã.O: 9-4---=-86 (extraordinâria)
- Proj~to_ de Resolução n\' 7, de 1986l de autoria d!l
Comissão ae Finãnças, que autoriza o Governo do Esta~
do de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo
externo no valor de US$ 24,500,000.00 (vinte e quatro
milhões e quinhentos mil dólares americanos).
Sessão: 9-4~86 (extraordinária)
- ,_ PrÕjeto de Resolução n"' 179, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Salto do Pirapora, Estado de São Paulo, a con~
tratar operação de crédito no valor de CzS 2.680.050,00
(dois milhões, seiscentos e oitenta mil e cinqüenta cruza.
dos).
Sessão: 10-4-86

-Projeto de_ Resolução n~' 171, de 1985, de autoria da
COffiíssão de Economia, que autoriza o Governo do Es~
tado do Rio Grande do Sul a elevar em Cz$
134.513.277,51 (cento e trinta e quatro milhões, quinhen~
tos e treie mil, duzentos e setenta e sete cruzados e cin~
q\iehtae um centavos) o montante de sua dívida Consoli~
dada.
SesSão: 2-4-86 (extraordinária)

..:;:... Projeto de Resolução n~' 182, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni·
cipal de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, a con.
tratar operação de crédito no valor de CzS 3.140.422,05
(três milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte
e dois cruzados e cinco ce_ntavos).

~-Projeto de Decreto Legislativo n<? :12, de 1984 (n"'
- 57/84, na Câi'nara dos DeputaOos), qt.ie àprova o texto
do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, e!Jtre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Reino do Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de abril
de1984.
Sessão: 3-4-86 (extraordinãria)

-Projeto de Resolução n'i' 184, de 1985, de autoria da
Comissão de Ec;onomia, que autoriza a Prefeitura Municipal ae"Jbiporã,-Estado do Paranâ, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 1.007.805,30 (um milhão, sete
mil, oitocentos e cinco c-ruzados e t-~ .. ,a centavos).

-Projeto de Decreto Legislativo o\' 14, de 1985 (n<?
89/85, na Câmara dos Deputados), cjue aprova o texto
do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GOverno da República Democrática
de- São Tomé e Príncipe, concluído em Br_asD-ia, a 26 _de
junho de 1984.
Sessão: 8~4-86 (extraordinária)

- Projetõ de Resolução n' 176, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crêdito no valor de Cz$
4.8s-6:li12,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis
mil, quatrocentos e doze cruzados).
Sessão: 11 ~4-86

-Projeto de Resolução n"' 173, de_ 1_985, de autoria da
de EC<?!lomia, que autoriza o Governo ~o Es~
tado do Rio de JaOeirõ, a elevar em Cz$ 152,682.159,14
(cento e CinqUenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e

-Projeto de Resolução n"' 188, de 1985, de autoria da
Comissã'? de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
clpa1-ae -Luz; Estado de Minas Gerais, a contratar operaÇão-de crédito no valor de CzS 872.837,60 (oitocentos e
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10-4~86

Sessão: !0-4-86
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setetrt_a e dois mil, oitocentos e trinta e s~te cruzados e
sessenta centavos).
Sessão: 114-86

599.978.09 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos
e setenta e oito cruzados e nove centavos).
Sessão: 294-86 (extraordinãria)

-Projeto de Resolução n9 3, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crêdito no valor
de Cz$ 69.710.037,26 (sessenta e nove milhões, setecentos e dez mil, trinta e sete cruzados e vinte e seís -centavos).

-Projeto de' Resolução n"' 17, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Bandeirante, Estado de Mato Grosso do Sul,a
econtratar operação de crédito no valor de Cz$
237.162,:58 (duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e
dois cruzados e cinqaenta e oito centavos).
Sessão: 29-4-86 (extraordinária)

Sessão: 14-4-.86

- Projeto de Resolução n~' q, de 1986~ de autoria da
Comissão de Economia, que ã:utoriza o Govéffio do Estado da Bahia a contrata! operação de crédito no valor
de CzS 73.889.277,15 (setenta e três milhões, oitocentos e
oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete cruzados e
quinze centavos).
Sessão: 14-4-86

-Projeto de Resolução n9 18, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor de Cz$
335.280,95 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta cruzados e noventa e cinco centavos).
Sessão: 30-4-86 (extraordinãria)

-Projeto de Resolução n~' 9, de 1986, de autoria d_a
Comissão de Economia, que autoriza o Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina a
elevar em CzS 142.451.149,49 (cento e quarenta e dois
l'rtilhões, quatrocentos e cinqUenta e um mil, cento e quarenta e nove cruzados e quarenta e nove centavos).
Sessão: 14-4-86

-Projeto de Resolução n"' 19, de 1986 de autoria da
Comiss.ão de Ec~:momia, que autoriza a Prefeitur!l- Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Gfosso- do
Sul,a contratar operação de crédito no valor de CzS
3.780.503,76 (três milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e três cruzados e setenta e seis centavos).
Sessão: 30-4-86 (extraordinãria)

-Projeto de Resolução n9 10, de 1985, de autoria da
de Economia, ·que autoriza O-Governo do Estado de Espírito Santo a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 12.327.175,16 (doze milhões, trezentos e
vinte e sete mil, cento e setenta e cinco cruzados e dezesseis centavos).
Sessão: 14-4-86

_--Projeto de Resolução n"' 20, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul, 1a contratar operação de crédito no valor de Cz$
4.611.102,38 (quatro milhões, seiscentos e onze mil, centO e "dois- crUzados e tfinta e oítO centavos).
Sessão: 30-4-86 (extraordinãria)

- Projeto de Decreto Legislativo n"' 20, de 1985 {n"'
75/84, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato
do Conselho Monetãrio Nacional que autorizou emissão
de· papel-moeda, no exercrcio de 1982, no valor global de
CrS 420J)00.000.000 (qu~trocentos e vinte bilhões de
auzeiros).
Sessão: 15-4-86_ (extraordinária)

-Projet-o de Resolução n"' 21, de 198.6, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco,
a contratar operação de crédito no valor de Cz$
10.210.650,36 (dez milhões, duzentos e dez mil, seiscentos e cinqüenta cruzados e trinta e seis centavos_).
Sessão: 30-4-86 (extraordinária)
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-Projeto de Decreto Legislativo n"' 24, de 1985 (n"'
82/85, _na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo relativo à Cooperação em Ciência e Tecnologia entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América, celebrado
em Brasília, a 6 de fevereiro de 1984.
Sessão: 16-4-86 (extraordinâria)
-Projeto de Det.reto Legislativo n"' I, de 1986 (n'
118/86, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, no
período compreendido entre os dias 3 e 11 de maio de
1986, em visita ofi.cí~ll às Repúblicas Portuguesa e de
Cabo Verde.
Sessão: 17-4-86 (extra~rdinãria)
-Projeto de Resoiuçã"o n"' 133, de 1985, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, que suspende a execução do TítulQ.' 4 lV-A", Taxa de ConservaÇão de Estradas Municipais e dd' Fato Gerador - da Lei nt
278/77/4, que dispõe sobre Alterações e Atualização do
Código Tributário do Município de Estrela do Norte,
Estado de São Paulo.
Sessão: 22-4-86 (extraordinária)
-Projeto. de Resolução nq 14, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
654.384,73 (seiscentos e cinqUenta e quatro mil, trezentos
e oitenta e quatro cruzados e setenta e três centavos).
Sessão: 29-4-86

PROJETOS APROVADOS E ENCAM.INHADOS
Ã COMISSÃO DE REDAÇÃO
- Projeto de Resolução n9 1, de 1986, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, que suspende a execução do artigo 75, bem como seu parágrafo único, da
Lei n"' 14, d_e 30 de dezembro de 1977, do MuniCípio de
Campina Grande do Sul, Estado do Paranã.
Sessão:.16-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n9 89, de 1983, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré, e dá outras providências.
Sessão: 17-4-86 (extraordinâria)
- -Projeto de Resolução n9 22, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Corumbã, Estado do Mato Grosso do Sul, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
2.635.295,58 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco
mil, duzentos e noventa e cinco cruzados e cinqUenta e
oito centavos).
Sessão: 22-4-86
-Projeto de Resolução n9 23, de 1986, de autOria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Mauã, Estado de São Paulo, _a contratar _operação de crédito no valor de Cz$ 4.312.389,11 (quatro
milhões, trezentos e doze mil, trezentos e oitenta e nove
cruzados e onze centavos).
Sessão: 22-4-86

-Projeto de Resolução n"' 15, de 1986, de autoria _da
Comissão de Economía, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Petrópolis Estado do Rio de Janeiro, a contratar
operação de crédito no valor de Cz$ 22.032.566,45 (vinte
e dois milhões, trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e
·seis cruzados e quarenta e cinco centavos).
Sessão: 29-4-86

~ Projeto de Resolução n9 24, de I 986, de autoria da
ComlSsão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito_ no valor de CzS 1.298.997,88 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e sete cruzados e oitenta e oito centavqs).
Sessão: 22-4-86

-Projeto de Resolução n"' 16, de 1986, de autoria da
f:omissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul, a
contratar operação de crédito no valor de ezs

-Projeto de Lei do Senado n9 85, de 1983,- de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que acresce dispositivo à
Consolidação dâs Leis. da Previdência SociaL
Sessão: 23-4-86 (extraordinãria)
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-Projeto de Lei da Câmara n9 93, de 1980 (n'
l.l51/79, na Casa de origem), que dispõe sobre incentivos à produção de álcool e determina outras providências.
Sessão: 23-A-8"6-(extraordinâria)
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 95, de 1980 (n9 3.308/77, na Casa de origem), que
institui o Dia Nacional da Poesia.
Sessão: 24-4-86
-Projeto de Lei do Senado n"' 246, de 1985-DF, de
inicíatlva do Poder Executivo, que altera a Lei n9 7.289,
de 18 de dezembro de 198-l, que dispõe sobre o Estatuto
dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sessão: 24-4-86
- Projeto de Lei do Senado n'~ 26, de 1983, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação adispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 24-4-86
-,-Projeto de Lei do Senado n" 114, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações
na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte referente à contribuição sindical, para determinar que a parte
qUe c_ouber a cada sindiCato seja movimentada sem qualquer interferência do Ministério do Trabalho.
Sessão: 29-4-86
-Projeto de Resolução n9 151, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Paranaguá, Estado do Paranâ, a contratar operação de crêdito no valor de CzS 965.43:5,90 (novecentoS
e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e noventa centavos).
Sessã9c: 30~4-86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9163, de 1985, de autoria da
Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo
externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez milhões de
marcos alemães) destinada ao Programa de Saneamento
Básico daquele Estado.
Sessão: 30-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 165, de 1985, de autoria da
ComiSsão de Fin8.riçis, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo
externo, no valor de USS 57,600,000.00 (cinqUenta e sete
milhões e seiscentos mil dólares americanos) destinada à
liquidação dos compromissos externos existentes, vencidos e vencíveis em 1985.
Sessão: 30-4-86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 167, de 1985, de autoria da
C(lmisªão de Fin3.n~s~ g_u~njodificª a redação da ResoluÇão n"' 120, de 5 de dezembro de 1984, do Senado Federal, que autoriza o Governo do Estado da Parru."ba a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil dólares americanos), destinado à liquidação dos compromissos existentes e vencíveis em 1984 e 1985.
Sessão: 30~~86 {eXfraordinária)
-Projeto de-Resolução n"' 172, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo doEstado do Paraná a elevar em Cz$ 6.465.500,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos
crUzados).
Sessão: 30-4-86 (extraordinãria)
-Projeto de Resolução n"' 177, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, a elevar em CzS
961.855,20 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e
cinqUenta e cinco cruzados e vinte centavos) o montante
de sua dívida consolidada.
Sessão: 30-4-_86 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 183, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito no valor de CzS 2.629.828,80 (dois
milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte
oito cruzados e oitenta centavos).
Sessão: 30-4-86 (extraordinãria)
-Projeto de Resolução n~ 185, de 1985, de autoria da
Comissão de Econ_omia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, a elevar em CzS
9.627.841,80 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil,
oitocentos e quarenta e um cruzados e oitenta centavos)
o montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 30-4-86 (extraordinária)
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-Projeto de Resolução n? 2, de 1986, de autoria da
Comissão de Finanças," que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo
no valor de US$ 38,400,000.00 (trinta e oito milhões e
quatrocentos mil dólares americanos) destinada ao programa de refinanciamento da dívida externa daquele Estado.
Sessão: 30-4-86 (extraordinãria)

-Projeto de Resolução n" 6, de 1986;-de autoria da
Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do-EStã.do de Alagoas a contratar operação de emprêstimo externo no valor de USS lO,OOO,ooo;oo {dez milhões de
dólares americanos).
Sessão: 30-4-86 (extraordinâria)

-Projeto de Resoluçâo nv 8, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es~
t'ado da Paraíba a contratar_ ()peraçào de crêdito no valor
de CzJ 263.706.472,95 (duzentos e sessenta e três mi~
Ihões, setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois
cruzados e noventa e cinco centavos). --""' Sessão: 30~-4~86__(ei!rªºr--ºinâria)
- Projeto de Resolução n9 ll, de 1986, de autorlâ dã
Comíssão .de Economia, que autoriza o Governo .;lo ~
tado de Santa Catarina a elevar em CzS 133.593.500,00
(cento e trinta e três milhões, quinhentos e noventa e três
mil e quinhentos cruzados) o montante de sua díyida
coruoljdada.
Sessão:_JQ-4~86 (ex.traordinária)
PROJETOS APROVADOS EM
PRIMEIRO TURNO
-Projeto de Lei do Senado 0'1 115, d~ 1983, de autoria do Senador Martins Filho, que restabelece direitos
aos servidores militares que se encontrem e/ou passarem
para a inatividade.
Sessão: 17-4-86.
-Projeto de Lei do Senado n<1lQ, de 1983, de autoria
do Senador N~lson C~rneiro, que modifica a redação do
art. 6<?, caput, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966,
elevando de 10 para SOo percentual nele previsto e refe~
rente à complementação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a cargo da empresa, pela rescisão de con~
trato de trabalho sem justa causa.
Sessão: 24~4~86.
REQUERIMENTO A PRO V ADO
-Requerimento n<1 468, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que submete à deliberação do
Plenãrio a inclusão, em Ordem do Dia, do Proj~ df? Lei
do Senado n9 151, de 1985, que dispõe sobre a edição dC
decretos, secretos e dâ outras providências.
Sessão: 17-4~86
PROJETOS ARQUIVADOS, NOS TERMOS DO
ARTIGO 278 DO REGIMENTO INTERNO
- Projeto de Lei da Câmara n<1 8, de___ 1984 (n9
2.401/76, na Casa de origem), que altera a i'edação do
art. 57 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei O r~
gãnica da Previdência Social, e dâ outras provfdência"s.
Sessão: 8-4-86
-Projeto de Lei da Câmara n9 241, de 1983 (n9
3.537/80, na Casa de origem), que altera a redáção do§
29 do arí. 543 da Consolidação das ~s do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de
1943, dispondo sobre licença para o empregado_que se
ausentar do trabalho para desempenhar funções síndicias.
Sessão: 10-4-86
PROJETOS REJEITADOS E
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO
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-Projeto de Lei do Senado n9 154, de 1984, de auto~
ria do Senador Nelson Carneirp, que define a residência
médica e disciplina o exercício profissional da atividade,
dando outras providências.
SeSsão 2~4-86.
-7- Projeto de Lei do Sena:do n9 28, de 197Õ, de aUtoria
do. Senador Ruy Carneiro, que cria o Serviço Nacional
Obrigatório,
Sessão: 8-4-86
-Projeto de Lei do Senado n9 193, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena, que introduz alteração na Lei da Anistia, objetivando tornar expresso o
direito aos adicionais por tempo de serviço dos servidores civis e militares que retornaram ou reverteram o serviço ativo.
Sessão: 8-4-86
- Projeto de Lei do Senado n9 18, de 1981, de autoria
do Senador Gastão Míiller, que dispõe sobre a obrigato~
riedade de construção, reconstrução ou montagem de
museus, nos casos de extinção ou demolição da unidade
existente.
Sessão: 8-4-86
-Projeto de Lei do Senado n9 60, de 1981, de autoria
do Senador Itamar Franco, que_ s~spende, em relação
aos desempregados, a exigibilidade dos créditos vincula~
dos ao Sistema Financeiro de Habitação, e dá outras
providências.
Sessllo: 8-4-86
-Projeto de Lei do Senado n~ 252, de 1981, de autoria do Senador Itamar Franco, que exime do Imposto
sobre a Renda as quantias pagas a titulo de indenização
por férias não gozadas no curso do contrato de trabalho.

Sessão: 8-4-86
-Projeto de Lei do Senado n9 271, de 1981, de auto~
ria do Senador Gastão MUller, que considera__prestação
de socorro a intervenção médica arbitrária indispensável
à salvação da vida de terceiro.
Sessão: 8-4-86
-Projeto de Lei do Senado n9 70, de 1983, de autoria
do Senador Nelson Carneíro, ciuC estabelece critério e limite para os reajustes dos preços de ingressos de jogos de
futebol.
Sessão: 84-86
--.:....:.. Projeto de Lei do Senado n<1 244~ de 1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, que dispõe sobre a possibili.;
dade de os Sindicatos de Trabalhadores poderem reclamar em juízo, independentemente de mandato procuratório, adicionais de insalubridade e periculosidade, em
benefício de seus associados.
Sessão: 8-4-86
-Projeto de Lei do Senado n9 270, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.889, que estatui normas reguladoras do
trabalho rural.
Sessão; 8-4-86·
- Projeto- de Lei do Senado _n9 273, de 1983, de au~o
ria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de Classüicação
de Cargos instituído pela Lei n9 5.645, de lO de dezembro
de 1970.
Sessão: 8-4~86
-Projeto de Lei do Senado n<1 288, de 1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o arrendamento compulsório de parcelas d"e Ia:tifúildio, para
os efeitos que especifica.
Sessão: 8-4-86

-Projeto de Lei do Senado n9_l60, ~e 1982~ dC auto~
ria da Senadora Laéiia de .Aicântra, que restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto.
Sessão: 2-4-86

-Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1984, de autoria
do Senador Carlos Chiaretli, que altera a redação do art.
lO da Lei n9 6.903, de 30 de abril de 1981, para equiparar
ao funcionário público civil da União, o juiz temporãrío
aposentado.
Sessão: 8-4-R/i

-Projeto de Lei do Senado n'l 124, de 1983, de auto·
ria do Senador Gastão Míiller, que faculta às emp.resas
revendedoras de combustível ao público o pagamento à
vista ou da parte por elas efetivamente comerCializada.
Sessão: 2-4-86

-Projeto de Lei do Senado n9 28, de 1984, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo
à Consolidação das Leis do Trabalho, no Capítulo concernente à Justiça do Trabalho.
Sessão: 8-4-86
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-Projeto de Lei do Sendo n9 57, de 1984, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivos da
Lei n9 4.266, que dispõe Sobre o salário-famfiia do trabalhador, e dá outras providências.
Sessão: 8~4-86
~PrOjetO õe Lei do Sendo n~ 161, de 1984, de autoria
do Sen~~or NelsOn C~rneii?, que determina que seji iÕ~
corporada ãO VenCimento, na condição que especifica, a
gratificação de cargo técnico percebido por servidor
pó.blico.
·
Sessão: 8-4-86
·.~Projeto de Lei do Senado n<1 220, de 1984, de autoria do Senador Henrique Santillo, que estabelece cri~
téríos para reajustamento salarial do servidor pó.blico e
dá outras providências.
Sessão: 3-4~R6
-PrOJetO de Lei do Seóàdo n~" 113, de 1985, de auto~
ria do Senador Carlos Alberto, que dispõe sobre a contagt:m recíproca de _tempo de serviço entre atividades
abrangidas pelo Programa de Assistência ao "Trabalhador Rural e àquelas vinculadas à Previdência Social Ur~
bana.
sessão: 8-4-S6
-Projeto de Lei do Senado n9 229, de 1980, de autoria do Senador Henrique Santillo, que proibe a propaganda de medicamentos nos meios de comunicação sociaL
Sessão: 8-4-86
-Projeto de Lei do Senado n9 25, de 1983, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que isenta do imposto
sobre a renda as gratificações que enumera, pagas a servidores públicos.
Sessão: 8-4-86
-Projeto de Lei do Senado n<1 80, de 1982, de autoria
dq_Senador Gastão MUller, que veda às emissoras de rãdia e televisão fazerem propaganda comercial·
utilizando~se de frases ou tc:x.tos em língua estrangeira e
dâ outras providências.
Sessão: 15-4-86
-Projeto de Lei do Senado n9 194, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a administração dos sindicatõs rurais e regula a eleição de
suas diretorias e representantes.
Sessão: 15-4-86
-Projeto de Lei do Senado'n9 199, de 1983, de autoria do Senad_or Nelson Carneiro, que eleva o valor do
salário~famílía do trabalhador e a taxa para seu custeio.
Sessão: 15·4-86
- Projeto de Lei do Senado n 9 87, de 1985, de autoria
do Senador Hélio Gueiros, que extingUe o cargo de ViwReitor das Universidades autárquicas, e dá outras provídências.
· Sessão: 15486
- Projeto de Lei do Senado n~' 170, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que estabelece a reciprocidade da correção monetâria e juros no pagamento com
atraso de dívidas ao contribuinte.
Sessão: 15-4-86
- Projeto de Lei do Senado n9 262, de 1985, Qe autoria do Senador Roberto Wypych, que dispõe sobre a
criação de Esccolas Agrícolas Federais nos Municfpiôs de
Cascavel, Palatina e Medianeira, no Estado do Paraná, a
nível de 29 Grau.
Sessã.o: 15-4-86
-Projeto de Lei da Câmara p9 61, de 1983 (n9 1.345,
de 1979, na Casa de origem), que dispõe sobre a aplicação do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabálbo,
aprovada pelo Decreto-lei nq 5.452, de 1943, ao parceiro
e ao arrendatãrio agrícolas.
Sessão: 16-4-86
· ....:;.. Projeto de Le1 do Senado n7 229, de 1979- Complem_entar, de autoria do Senador Franco Montoro, qué:
institui o auxmo-doença em favor do trabalhador rural e
dá outras providênc~ãs.
Sessão: 16-4-Rtl
- ProJetO de Lei do Senado nq 220, de 1980 - CÕtnplementar, de autoria do Senador Lázaro Barboza, Que
institui as Férias de Produtores, para venda direta ao
consumidor, com isenção dos tributos estaduais e mUnicipais incidentes.
Sessão.: 16-4-86
- Projeto de Lei do Senado n9 230, de 1980 - Complementar, de autoria do Senador Orestes _9uércia, que
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eleva o valor dos benefíCioS devidos aos trabalhadores
rurais e seus dependentes.
Sessão: 16-4-86

- Projeto de Lei do Senado n'~ 120, de 1982 :.- Complementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
estende aos trabalhadores rurais o regime da Providência
e Assistência Social Urbana e dá outras pi"ovidências.
Sessão: 16-4-86
- Projeto de Lei do Senado n'~ 127, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe Sobre o direito à meia entrada nos espetáculos de diversão que especifica.
--Sessão: 16-4-86
-Projeto de Lei do Senado n'i' 179, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que assegura direito à
aposentadoria especíal à categoria que específica.
Sessão: 16-4-86
-Projeto de Lei do Senado n'? 242, de 1983, de autoR
ria do Senador Nelson Carneiro, que assegura aos apoR
sentados pelo sistema previdenciãrio uma renda mensal
equivalente ao salário mínimo da respectiva região.
Sessão: 16-4-86
-Projeto de Lei do Senado n'l52, de 1985, de autoria
do Senador Odacir Soares, que estende aos servidores
públicos civis, militares e autárquicos, não sujeitos aO regímejuridico da CLT, o direito à gratificação de Natal.
Sessão: 16R4R86
-Projeto de Lei do Senado n'l 121, de 1981- ComR
plementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro, q1;1e
introduz alteração na Lei Complementar n'? 11, de 25 de
maio de 1971, e dâ outras providências.
Sessão: l7-4R86
- Projeto de Lei do Senado n'l 259, de 1981 - Complementar, de autoria do Senador Franco Montara, que
isenta do Imposto sobre Circi.lla_çào _de Mercadorias
(ICM) os produtos hortifrutigranjeiros.
Sessão: 17-4-86
-Projeto de Lei do Senado n'? 275, de 1981 -Com
plementar, de autoria do Senador Orestes Quércia, que
isenta do Imposto Sobre Transporte (ISTR), a atividade
que especifica.
SeSsão: 17-4-86
-Projeto de Lei do Senado nO? 301, de 1981 - ComR
plementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
introduz alteração na Lei Complementar n'? II, de 25 de
l}laio de 1971, visando a reduzir a idade limite exigida
para obtenção da aposentadoria por velhice, possibilitar
a concessão do beneficio à mulh~r do trabalhador rural e
indicar a fonte de custeio para tanto.
Sessão: 17-4-86.
-Projeto de Lei do Senado n'? 23, de 1982-Complementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
isenta de tributos e taxas, inclusive estaduais e municipais, as transmissões imobiliárias que especifica.
Sessão: 17-4-86.
_____ _
- Projeto de Lei do Senado n'? 82, de 1983, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que estabelece condição
especial de atualização de débito para com a previdência
social, no caso e forma que especifica.
Sessão: I7-4...S6.
_ _ _____ _
-Projeto de Lei do Senado n9 222, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n? 1.910, de 29 de dezembro de 1981,
que dispõe sobre contribuições para o custeio da previdência social, com vistas a excluir da imposição contributiva os proventos e pensões nos limites que especifica.
Sessão: l7-4-86.
-Projeto de Lei do Senado n'? 2_1_1, de 1982- Complementar, de autoria do S~a_dor Orestes Quêrcia, que
introduz alteração no dispositivo da Lei Complementar
n'? 11, de 25 de maio de 1971, que trata da aposentadoria
do trabalhador rural.
Sessão: 24-4-86.
-Projeto de Lei do Senado n'? 368, de 1981, de autoria do Senador Itamar Franco, que fixa como prioriR
târias para fins de desapropriação as áreas rurais que
apresentam tensão social.
Sessão: 24-4-86.
-Projeto de Lei da Câmara n9 83, de 1977 (nO? 3.110,
de 1976, na Casa de origem), que acrescenta parágrafos
aos arts. 3'1 e 9'1 e altera a· redação do art. 1O da Lei nO?
6.194, de 19 de dezembro de 1974, dispondo sobre limitação das idenizações por danos pessoais e materiais, co-
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bertos pelos seguros -de responsabilidade civil dos proprietârios de veículos automotores de via terrestre.
Sessão: 29-4-86.
-Projeto de Lei da Câmara n'? 127, de 1978 (n9l.423,
de 1975, na Casa de origem), que proíbe a pesca predatóríã, e- dã outras providências.

Sessão: 29-4-86.
-Projeto de Lei da Câmara n• 65, de 1979 (n• 4.257,
de 1977, na Casa de origem), que autoriza a alienação de
imóveis residenciais da Rede Ferroviâria Federal a seus
ocupantes.
Sessão: 29-4-86.
-Projeto de Lei da Câmara n9 67, de 1981 (nO? 3.506,
de 1980, na Casa de origem), que dâ nova redação ao§ 4'1
do art. 662 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 29-4-86.
- Projeto de Lei da Câmara n'? 24,. de 1982 (nO? 1.872,
de 1979, na Casa de origem), que fixa prazo para o pagamento dos empréstimos obtidos por estudantes através
do Programa Especial de Crédito.
Sessão: 29-4R86.
-Projeto de Lei da Câmara n'? 51, de 1982 (nO? 5.402,
de 1978, na Casa de origem), que define o trabalho rural
para efeito de enquadramento sindical, assistência e previdência rurais, e determina outras providências.

Sessão: 29-4-86.
-Projeto de Lei da Câmara n'? 73, de 1982 (nO? 3:257,
de 1980, n~ Casa de orig~m), que acrescenta parâgrafo
ao art. l~> da Lei n'l 6.251, de 8 de outubro de 1975, que
institui normas -gerãis -sobie deSportos, e dã outras providências.
Sessão: 29R4-86.
-Projeto de Lei do Senado n'? 318, de 1980- Com·
plementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
introduz alteração na Lei Complementar n'? 11, de 25 de
rriaiO de 1971, que institui o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural,
Sessão: 29-4-&6.
-Projeto de Lei do Senado n'? 291, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a denominação dos juízos classistas nas Juntas de Conciliação e Julgamento.
Sessão: 29-4-86
PROJETOS PREJUDICADOS E
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO
-Projeto de Lêi da Câmara n9 20_1, de 1983 (ri'?
287/83, na Casa de origem), que exclui, dentre os considerados de interesse da Segurança Nacional, o Municipio de Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Sessão: 10--4R86.
-Projeto de Lei da Câmara n'? 225, de 1983 (nO?
138/75, na Casa de origem), que Instituí Q... Dia da Comunidade Afro-Brasileira" e determina outras providências.
Sessão: 10-4-86.
- Projeto de Lei da Câmara n9 192, de 1984 - Complementar (n'? 29/83, na Casa de origem), que altera e
acrescenta dispositivo à Le_i_ Complementar n9 1, de 9 de
novembro de 1967, que estã.belece os requisitos míõimos
para a crfação -de novos municípíos.
Sessão: l1R4-86.
.....:.. Projeto de Lei do Senado n'? 61, de 1983, de autoria
do Senador Fábio Lucena, que revoga os Decretos-leis
n'?s 1.866, de 9 de março de 1981, e n'l 1.937, de 27 de
abrH de 1982.
Sessão: 11-4-86.
-Projeto de Lei do Senado nO? 219, de 1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, que revoga o Decreto-lei n"'
1.170, de 1O de maio de 1971, e dá outras providências.
Sessão: 14-4R8-6.
-Projeto de Lei do Senado n9 263, de 1983, de autoria do Senador Henrique San~illo,_ que_ dã nova redação
ao parágrafo 19 do art. 250 da Cei n'l4,737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral), e dá outras providências.
Sessão: 14-4-86.
MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS
Ã ESCOLHA DE AUTORIDADES
-Mensagem nO? 297, de 1985 (n"' 598/85, na origem),
de 21 de novembro de 1985, pela qual o Senhor Presidente da RepúblicR: submete à deliberação do Senado a esco-
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lha do Senhor Antonio Sabino Cantuária Guimarães,
Ministro de Primetra Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à_
República Socialista da Romênia.

Sessão: 3-4-86.
-Mensagem n? 37, de 1~86 (n"' 2/86, na origem), de 6
de janeiro de 1986, pela qu-al o Senhor Presidente da Re·
pública submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor André Guimarães, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Indonésia.
Sessão: J-4-86 (Extraordinária).
-Mensagem n'? 73, de 1986 (nO? 71/86, na origem), de
19 de março de 1986, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do
Professor Célia de Oliveira Borja, para exercer o cargo
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João Baptista
Cordeiro Guerra.
Sessão: 3-4-86 (Extraordinária),
-Mensagem n~' 262, de 1985 (n'? 544/85, na origem),
de 29 de outubro de 1985, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Ayrton Gonzales Gil Dieguez, Ministro de
Segunda: Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República Libanesa.
Sessão: 9-4-86.
-Mensagem nO? 38, de 1986 (nO? 3/86, na origem), de 7
de janeiro de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Guy Mendes Pinheiro de Vasconcellos, MinistrO
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
da Guiné-Bissau.
Sessão: 9-4-86 (Extraordinãria).
__:.Mensagem nO? 40, de !986 (nO? 5/86, na origem), de 8
de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, Embaixador do Brasil junto à República Italiana, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à Rep-ública Popular Socialista da Albânia.
Sessão: 9-4-86 (Extraordinãría).
-Mensagem n9 41, de 1986 (n? 19/86, na origem), de
21 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
eScolha do Senhor Carlos Alberto Pereira Pint_o, MinisR
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Federação da Malãsia.
Sessão: 9-4-86 (Extraordinária).
-Mensagem n'? 66, de 1986 (n'? 65/86, na origem), de
13 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Carlos dos Santos Veras, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil na Jamaica.
Sessão: 9-4-86 (Extraordinária).
-Mensagem nO? 259, de 1985 (nO? 541/85, na origem),
de 29 de outubro de 1985, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Sérgio de Queiroz Duarte, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República da
Nicarágua.
Sessão: 29-4-86 (Extraordinãria).
-Mensagem nO? 39t de 1986 (nO? 4/86, na origem), de 7
de janeiro de 1986, pela qual o Senhor Presidente da ReR
pública submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Luiz Fernando do Couto Nazareth, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique.
Sessãg: 29-4-86 (Extfaüidinâria).

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
3'" Reunião, realizada em 2 de abril de 1986
Ãs nove horas e trintã ffiinutos do dia dois de abril de
mil novecentos e oitenta e seis, na Sala da Comissão, sob
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a presidência do Sr. Senador Jos~ lgnãcip Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça

com a presença dos Srs. Senadores Luiz Cavalcante,
Helvídio Nunes, Nivaldo Machado, Hélio Guelras~ Fãbio Lucena, Octãvio CardoSo, Lenoir Vargas, Alberto
Silva e Nelson Carneiro. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. Senadores Martins_ Filho,
Moacyr Duarte, Odacir Soares, Aderbal Jur_ema e
Américo de Souza. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente declara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias cons-tantes da pauta, na ordem determinada pelo_ Sr. Presidente. O Sr. Presidente José Ignâcio Ferreira passa apresidência ao Sr. Sena_d_o_~;_H_elvídio Nunes para relatar os
itens 1 e 2 da pauta. Item 1 - Mensagem n'i' 73, de 1986
(Mensagem n<?7l, de 19-3-86, na origem), do Senhor Pre-:
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Professor Célia de Oliveira Borja,
,para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, na vaga decorr~nte da aposentadoria do Ministro João Baptista Cordeiro Guerra. O _Sr. Presidente
eventual, Senador Helvídio Nunes, torna a reunião em
. caráter secreto para apreciação da matéria. Reaberta a
··reunião, o Sr. Presidente eventual, Senador Helvídio Nunes, continua a apreciação da pauta. Item 2- Projeto de
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'i'
334, de 1985 (Mensagem nY 646, de 4-12-85, na origem),
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar operação de crêdito
no valor de Cz$ 12.327.175,16,junto à ça:bta Económica
FederaL Relator: Senador_Ignácio Ferreira. Parecer favorável, por constituCiOiial e jurídico. Não havenôo dis~
cussão, o Sr. Presidente eventual põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente
eventual, Senador Helvidio Nunes, passa a presidência
ao Sr. Senador José lgnácio Ferreira para apreciação dos
demais itens constantes da pauta. Item 3 - Projeto de
Resolução da Comissão de Finanças ao Offcio._''S..--n"' 49,
de 1985 (Ofício n'i' 167-CC, de 29-11-85, na origeril.), do
Senhor Governador do Estado da Babia, solicitando autorização do Senado Federal> para contratar operação
de crédito externo no valor de atê USS 38,400.000.00
destinado ao Programa de Refinanciamento da Divida
Externa daquele Estado._ Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer favorável, por constitucional ejuddico. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade. ltem 4 Projeto de Resolução da ComiSsão de Economia à Mensagem n9 321 de 1985 (Mensagem n' 628, de 28-11-85, na
origem), do Senhor Presidente_ da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado da_Rahia__a_ contratar operação de crédito
no valor de CzS 69.710.037 ,26, junto à Caixa Ec_onômica
Federal. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer favorável, por constitucional e jurfdico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer que ê
aprovado por unanimidade. Item 5 - Projeto de Reso~
lução da Comissão de Economia, à Mensagem n' 627, de
28-ll-85, na origem, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado da Bahia a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 73.889.277,15, junto à Caixa
Económica Federal. Relator: Senador Luiz Cavalcante.
Parecer: favorável, por constitucional ejurfdíco. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 6- Projeto
de Resolução da Comissão de Finanças ao OfíciQ...S" n9
50, de 1985 (Oficio n9-137-ERGEB, 2-12-85, na origem),
do Senhor Governador do Estado de Santa Catariria, solicitando autorização do Senado Fede.ral para contratar
operação de emprêstimo ex.temo no valor de USS
24,500.000.00, ou o -equivalente em outra moeda, destinado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano das Cidades de Pequeno e Médio Porte daquele Estado, Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão o
Sr. Presidente põe em votação o parecer que ê aprovado
por unanimidade, Item 7- Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n"' 336, de 1985 (Men-
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sagem nt 648, de 5-12-85, na origem), do Senhor Presidente. ,da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Senhor Ministro_ da Fazenda, para
que seja ·autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, temporariamente, em CzS 133.593.500,00.
Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
pof unanimidade. Item 8- Projeto de Resolução da Comissão de Finanças ao Oficio n9 36, de 1985 (Ofício n"'
GG-475, de 16-9-85, na origem), do Senhor Governador
do Estado do Ceará, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de crédito externo no
valor de US$. 40,000.000.00, ou o equivalente em outra
moeda, destinado ao programa de refinanciamento da
dívida externa daquele Governo junto ao Banco do Estado do Ceará. Relator: Senador José Uns. Parecer favorável por constitucional e jurídico. Concedida vista em
reunião anterior ao Sr. Senador Odacir Soares, devolvido sem voto em separado. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 9- Projeto de Resolução da Comissão de Finanças ao Ofíciq, .. S" n'i' 52, de 1985 (Oficio
n'i' 300- GG, de 3-12-85, na origem), do Senhor Governador do Estado do Pará, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo
externo no valor de USS 20,000,000.00~ destinado ao
programa de investimentos prioritários daquele Estado.
Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 10 - Projeto de Resolução da
Comissão de Economia à Mensagem n' 324, de 1985
(Mensagem n' 631, de 28-11-85, na origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor MiniStro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Mauâ-SP, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 4.312.389.117, junto à Caixa Económica Federal,
destinado a financiar a construção de creches, no Município. Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer favorável por constitucional e jurídico, Não havendo discussão
o Sr. Presidente põe em votação o parecer que é aprovado por unanimidade. Item ll - Projeto de Lei da Câmara n"' 8, de 1985 (Projeto de Lein' 4.616-C, de 1984, na
CD), que dispõe sobre medidas de segurança aos exPresidentes da República e dá outras providências. Autor: Deputado Alcides Franciscato. Parecer favorâvel,
por constituciOi:ial e jurídico, com Emenda n"' 1-CCJ.
Aberta a discussão, faz uso da palavra o Sr. Senador
Luiz_ Cavalcante, opinando contrariamente _ao projeto
por achar desnecessária a segurança aos ex-Prcislàentes.
Encerrada a discussão, o Sr. Presidente coloca em votação o parecer que é aprovado por maioriã- de votos.
Vota contra o Sr. Senador Luiz Cavalcante. Item 12Projeto de Lei do Senado n' 12, de 1986, Complementar,
que dâ nova redação aos itens I e IV, artigo 2', da Lei
Complementar n9 l, de 9 de novembro de 1967. Autor:
Senador Helvídio Nunes. Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer favorável, por constitucional ejurídico. Nãohavendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade. Assina sem
voto o Senador Helvídio Nunes. Item 13 - Projeto de
Lei do Senado n' J 35, de 1983, que cria contratos de tra·
balho simplificados para facilitar novos empregos. Autor: Senador_ Roberto Campos. Relator: Senador Hélio
Gueiros. Parecer favorável por constitucional e jurídico,
com Emenda n"' 1-CCJ. Colocado em discu!'sãOi_ o Sr. Senador Fábio' Lucena solicita vista, que é deferida pela
Presidência. Item 14 - Projeto de Lei da Camara -n., 98,
de 1985 (Projeto de Lei n.,. 1.579-B, de 1983, na CD), que
acrescenta parágrafo ao artigo 30 da Lei n"' 6.830, de 22
de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrançajucUdal da Dívida Ativa da Fazenda Pública.' Autor: Deputado Nelson do Carmo. Relator: Senador Fábio Lucena.
Parecer favorável, por constitucional ejurídico. Não havendo discussão, a Presidência coloca o parecer em votação, que é aprovado por unanimidade. Item 15- Projeto de Lei do Senado n"' 46, de 1883. 1984, que revoga o
artigo 2t do .Decreto_-lei n'>' 2.087, de 22 de_ dezembro de
1983. Autor: Senador Carlos Chiarelli. Relator: Senador
Helvídio Nunes. Parecer pela prejudicialidade .e arquivamento do projeto. Não havendo discussão a presidência
coloca em votação o parecer que é aprovado por unani-
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midade. Item 17 - Projeto de Lei do Senado n'i' 13, de
1985, que acrescenta um parágrafo ao art. 6'i' da Lei n'i'
5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de
Garantia: do Tempo de Serviço. Autor: Senador Carlos
Chiarem. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis·
cussiio, a presidência coloca em votação o parecer que é
aprovado por unanimidade. Item 19- Projeto-de Lei do
Senado n'i' 104, de 1982, que faculta aos depositantes terem consignados em seus talões de cheques, fornecidos
pelos estabelecimentos bancários, as referências que especifit:::a ·e dá outras providências. Autor: Senador Gastão Müller. Relator: Senador Alberto Silva. Parecer favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presidência coloca em votação o parecer que é
aprovado por unanimidade. Item 22- Projeto de Lei do
Senado n'i' 28, de 1983, que considera, para fins de comemoração nacional, a data de 10 de dezembro Q. "Dia da
Declaração Universal dos Direitos Humanos" e dá outras providências. Autor: Senador Gastão Müller. Relator: Senador Alberto Silva. Parecer favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presidência coloca em votação o parecer, que é aprovado_ por
unanimidade. Item 30 - Projeto de Lei do Senado n<:'
145, de 1985, que institui o Dia Nacional de Jejum e
Oração. Autor: Senador Gaivão Modesto. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer favorável por constitucional e jurídico. Não havendo discussão é colocado em
votação- o- parecer, que é rejeitado por maioria de votos.
Vota contrariamente ao projeto os Srs. Senadores Octávio Cardoso e Helvídio Nunes. A presidência designa o
Sr. Senador Fábio Lucena para relatar o_ vencido. Item
31 - Projeto de Lei do Senado nY 226, de 1984, que revoga o Decreto-lei n"' 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer favorável por constitucional ejutídico_. Não havendo discussão a presidência coloca em
votação o parecer que é aprovado por unanimidad~.
Abstém-se de votar o Sr. Nelson Carneiro. Item 33 Projeto de Lei do Senado n'i' 262, de 1979, que estabelece
condições para a transferência do controle do capital de
,.empresas nacionais para pessoas jurfdicas estrangeiras.
Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Senador
Fábio Lucena. Parecer favorável por constitucional e
jurídico, e pela anexação ao PLC 68/79. Não havendo
discussão é colocado em votação o parecer qu~ é aprovado por unanimidade. ltem 34- Projeto de Lei·do Senado n"' 82, de 1984, que altera a redação do§ l"' do art.
451, da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a
determinar que o pagamento de horas extras habituais
passe a inte_grar o salário. Autor: SenadÇ>r Nelson _çarneiro. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer. favorável por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, passa-se à votação do parecer que é aprovado por
unanimidade. Item 36 - Projeto de Lei do Senado n'
205, de 1985, que considera insalubres as atividades dos
operadores de telex e teletipo, e dá outras providências.
Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer favorável por constitucional_e jurídico. Não havendo discussão a presidência colocã em
votaÇ"ao o projeto que é rejeitado pela maioria, com votos vencidos dos Srs. Senadores Luiz Cavalcante e Lenoir Yargas. A presidência designa o Sr. Senador Luiz
Cavalcante para relatar o vencido. Item 37- Projeto de
Lei do Senado n.,. 244, de 1984- Complementar, que
isenta de encargos fiscais as transmissões imobiliárias
que especitica. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Luíz. Cavalcante. Parecer favorável, pOT
constitucional·e jurídico. Não havendo discussão, passase à votação do parecer que é aprovado por unanimidade. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneíro.
Item_ 39- ProJetO de Lei da Câmara n'i' 4, de 1984 (Projeto de Lei n"' 2.401-B, de 1976, na CD), que dispõe sobre
requisitos de segurança para fabricação de veículos automotores e dá outras providências. Autor: Deputado Siqueira Campos. Relator: Senador ,Nivaldo Machado.
Parecer favorável por constitucional e jurídico. Lido o
parecer, a presidência coloca em discussão a matéria.
Não havendo discussão, a presidência coloca em votação
a matéria que é aprovada por maioria de votos. Votam
contra os S:rs. Senadores Hélio Gueiros e Luiz Cavalcante. São adiados em face da ausência dos Relatores: PLS
279/85, PLS 155/84, PLS 2f>9/83, PLS 157/84, PLS
229/84, PLC 152/85, PLC 87/85, PLS 207/85, PLS
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210/85, PLS 97/82, PLS 228/84, PLS 323/85, PLS
52/85, PLC 175/85, PLS 215/81, PLS 169/85, PLC
222/84, PLS 256/84, PLS 243/83, PLS 204/85, PLS
267/85, PLS 327/85, PLS 251/85, PLC 204/84, PLS
200/85, PLS I07/8I, PLS I27f83, PLC 7I/78, PLS
I8I/83, PLS 334/85, PLS I75/85, PLS I49/83, PLS
200(84, PLS 27/85, PLS 312/85-DF, PLC 6/85, PLS
308/85, PLS 262/85, PLS 309/79, PLS I40/85, PLS
296(85 e PLS 336(85. A presidência cOmunica, aos demais membros da ComiSsão, haver sobre a mesa uma
pauta extra. Passou-se, assim, à apreciação. Item 1 Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n"' 326, de 1985 (Mensagem n9633, de 29-11-85, na
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina, a

elevar, temporariamente, em CrS 142.451.149.496, o
montante de sua dívida consolidada interna. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer favorã vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presidência põe
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade.
Item 2 - Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n"' 63, de 1985 (Mensagem n"' 49, de 272-86, na origem), do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado da Parafba a contratar operação de crédito no valor de_ Cr$263.706.472.950, junto
ao Banco do Estado da Paraíba S/A. Relator: Senador
Hélio Gueiros. Parecer fav_or_áy~l. por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, a presidência põem em
votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade.
Item 3 - Projeto de Resolução da Comissão de Econ_omia à Mensagem n"' 312,-de 1985 (Mensagem n"' 616, de
27-11-85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão
- PE, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
10.210.650.369,junto ao Banco do Estado de Pernambuco S/ A. Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer favorâvel, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, a presidência põe em votação o parecer, que ê
aprovado, por unanimidade. Item 4 - Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n"' 310, de
1985 (Mensage-m n"' 610, de 25-11-85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Santa Cruz do Sul- RS, a contratar o·peração de crédito no valor de Cr$ 4.611.102.382, junto à Caixa Económica Federal. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer favorável, por constitucíonal e jurfdico. Não havendo discussão, a presidência põe em votação o parecer,
que é aprovado, por unanimidade. Item 5 - Projeto de
Resolução da Comissão de Finanças ao Oficio. "S" !1.,.- 51,
de 1985 (Oficio n"' OG 709, de 2-12-85, na origem), do
Senhor Governador do Estado de Alagoas, solicitando
autorização do Senado Federal, para contratar operação
de crédito externo no valor deUS$ 11,000.000.00, destinado ao Programa de Refinanciamento da Dívida Externa daquele Estado. Relator: Senador Luiz Cavalcante.
Parecer favOrável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, a presidência põe em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 6- Projeto
de Lei da Câmara n"' 204, de 1985 (Projeto de Lei n~
6.615-D, de i985, na CD) que cria Juntas de Conciliação
e Julgamento nas regiões da Justiça do Trabalho, define
áreas de Jurisdição e dá outras provÍdências. Auior: Poder Executivo. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer
favorável, por constitucional e jurídicO, com Emenda n'~'
1-CCJ. Não havendo discussão, a presidência põe em votação o parecer,- que é aprovado, por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Assistente da Comissão, a presente Ata, que Hda e aprovada, será assinada pelo Sr .Presidente.
4• Reunião, realizada em 3 de abril de 1986

EXTRAORDINÁRIA
Às nove horas e trinta rri:inutos do dia três de abril de

ffii.l novecentos e oitenta e seis, na Sala da Comissão, sob:
a presidência do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, Pre-

sidente, reúne-se a Comissão de ConstituiÇão e Justiça
com a presença dos Srs. Senadores Nivaldo Machado,
Jutahy Magalhães, Octávio Cardoso, José Lins, Hélio
Gueiros, Alberto Silva, Raimundo Parente e Lenoir Vargas. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores Martins Filho, Nelson Carneiro, Fábio
Lucena, Helvídio Nunes, Moacyr Duarte, Odacir Soares, Aderbal J urema, Américo de Souza e Luiz Cavalcante. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarà abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reuniã.n__anterior, _que é dada como aprovada. A seguir,
passa-se à apreciação das matérias da pauta, na ordem
determinada pelo Sr. Presidente. Item 1 - ProjetO de
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'
329, de 1985 (Mensagem n"' 639, de 2-12-85, na origem),
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Petrópolis- RJ. a cOntratai operação rio valor
de CrS 22.032.566.457, junto à Caixa Económica Federal. Relator: Senador Hélio Gueíros. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, a
presidência coloca em votação o parecer, que ê aprovado
por unanimidade. Item 2- Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n"' 328, de 1985 (Mensagem n"' 638, de 2-12-85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do_ Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia-:.:_ MT, ã contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 654.384.734, junto à Caixa Económica Federal.
Relator: Senador José Lins. Parecer. favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, a presidência· coloca em votação o parecer, que é aprovado, por
unanimidade. Item 3 - Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n' 323, de 1985 (Mensagem n"' 630, de28-ll-85, na origem), do Senhor Presidente da República submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Corumbá
- MS, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
2.635.295.589, junto à Caixa Econômica Federal. Relator: Senador José Lins. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, a presidência
coloca em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 4 - Projeto de Resolução da ComissãO' de
Econoriiia à Mensagem n"' 322, de 1985 (Mensagem n"'
629, de 28-11-85, na origem}, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizado o Governo do Estado do Ceará, a contratar
operação-a:e crédito no valor de Cr$ 5.405.727.267,junto
à Caixa Económica Federal. Relator: Senador José Lins.
Parecer: favorável, por constitucional e jurÍdico. Não havendo discussão. a presidência coloca em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 5 -Projetôde ReSolução da Comissão de Economia à MenSagem n"' 309, de 1985 (Mensagem n' 609, de 25-11-85, na
"origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado-Federal, proposta do senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 3.780.503.766,junto
"à Caixa Económica- FederaL .Relator: Senador Octávio
Cardoso. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presídência coloca em votaçã_O parecer, que é aprovado, por unanimidade: Item
6- Projeto de Resolu_ção da Comissão de Economia à
Mensagem n~-308, de 1985 (Mensagem n' 608, de 25-11--85, na origem), do Senhor PresiCente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Campo Grande- MS, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 335.280.952,
junto-à CaiXa"EC:onômica Federal. Relator: Senador Octávio Cãr<:ro-so._-Paiecer: ~avofáve1, por constitucional e
jurídiCo. Não___havendo discU.ssãp, a presidência _coloca
_em votação o parecer que é aprovado, por unanimidade.
Item 7 - Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n"' 307, de 1985 (Mensagem n9 607, de
25~1 1..:85, n-a origem), do Senbõi" Presidente da República, submetendo à aprovação do Sepado Federal, propos"ta do Senhor Mini~tro da FaZenda, para que seja autorizada a- Prefeitura Municipal de Bandeirante - MS, a
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contratar operação de crédito no valor de Cr$
237.162.585, junto à Caixa Econômica FederaL Relator:
Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presidência coloca em voJação o parecer, que ê aprovado por
unanimidade. I tem 8 - Projeto de Resolução da Comissão de Econoinia à Mensagem n"' 325, de 1985 (Mensagem n"' 632, de 28-11-85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Arapiraca
- AL, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.298.997 .888, junto à Caixa Econômica Federal. Rela~
tor: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, a presidência coloca em votação o parecer, que é aprovado
por unani-midade. Item 9 - Projeto de Lei do Senad_o n"'
21, de 19"86, que acrescenta parágrafo único ao artigo 92
da Lei n"' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador
Hélio-Gueiros. Parecer: favorável por constitucional e
jurídico. Não tia vendo discussão a presidência coloca em
votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade.
Assina. sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. Item 10
-Projeto de Lei do Senado n"' 251, de 1985, que altera
dispositivo da Lei n9 5.889, de jUnho de 1973, queestatui
normas reguladoras do trabalho rural, com vistas a garantir terra para agricultura de subsistência ao empregado .rural. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: contrário, por inconstitucional, e no mérito, por inconveniente. Não havendo
discussão, passa-se à votação do parecer que é aprovado
por maioria de votos. Abstém-se de votar o Sr. Senador
Nelson Carneiro. Item 13- Projeto de Lei da Câmara
n" 71, de 1978 (Projeto de Lei n"'75ü-D, de 1972, na CD),
que regula a atividade profissional nos jornais de empresa. Autor: Deputado lldélio Martins. Relator: Senador
Nivatdo Machado, Parecer: favorável, por constitucional e jurídico às Emendas n"' 1-CLS, 2e3-CE, e4 (substitutiva) de Plenário. Não havendo discussão a presidência
coloca em votação o parecer que é aprovado por unanimidade. Item 14- Projeto de Lei do Senado n"' 127, de
1983, que dispõe sobre o direito à meia entrada nos espe·
táculos de diversão que especifica. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: contrário, por inconstitucional. Não havendo discussão a presidência coloca em votação o parecer que é
aprovado por maioria de votos. Vota contra o Sr. Senador Jutahy Magalhães. Abstém-se devotar o Sr. Senador
Nelson Carneiro. Item 16- Projeto de Lei do Senado n"'
262, de 1985, que dispõe sobre a criação de Escolas Agrícolas Federais nos Municípios de Cascavel, Palatina e
Medianeira, no .Esta.dg_ __do __ Paraná, a nível de 29 grau.
Autor: Senador Roberto Wypych. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: contrário, por inconstitucional.
Não have~do discussão, a presidência coloca em votação
o parecer que é aprovado por unanimidade. Item 17 Projeto de Lei da Câmara n"' 204, de 1984 (Projeto de Lei
n9 2.762-B,de 1980, na CD), que altera a redação do artigo 18, da Ce( n"' 3.268, de 30 de setembro de 1957, que
dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências. Autor: Deputado Carlos Sant'Anna. Relator:
Senador Octávio Cardoso. Parecer: favorável, por cons~
titucional e jurídico. Não havendo discussão a p~idên
cia coloca_ em votação o parecer que é aprovado por unanimidade. Item 19- Projeto de Lei do Senado n9 200, de
1985, que autoriza o Poder Executivo a reestruturar o
·Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) e adotar outras providências. Autor: Senador
Carlos Alberto. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: favorável, por constitucional e juridico. Não havendo discussão, a presidência coloca em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 21- Projeto de Lei do Senado n"' 200, de 1984, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, aumentando
para duas (2) horas o tempo de descanso concedido à
mulher para o aleitamento do filho. Autor: Senador Nelson Carneiro. Rei<i.tor:-senador- Octávio Cardoso. Parecer. favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presidência coloca em votação O parecer
que é aprovado por maioria de votos. Vota contra o Sr.
Senador José Uns. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. Item 22.o- Projeto de Lei do Senado n9
336, de 1985, que altera a redação do caput do artigo 39
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da Lei n"' 6.530, de 12 de maio de 1978, que dánov:1 reg~
lamentaçào à profissão de Corretor dt<Jm9veis, disciplinando o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e
dá oulras providências. Autor: Senador Amaral Furlan.
Relator: Senador Nivaldo _Machado. Parecer: _favorãvel
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, -a
presidência coloca em votação o parecer que ê aprovado
por unanimidade. Item 35 - Projeto de Lei do Senado
n"' 27, de 1985, que dispõe sobre prorrogação de prazo de
validade de concursos públicos, nos casos e condições
que especifica. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Octávio Cardo_so. Parecer: favorâvel por
constitucio_nal e jurídico, nos termos da Emenda Substitutiva que apresenta. Não havendo discussão, a presidência coloca em votação o parecer que é aprOvado por
unanimidade. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson
Carneiro. Item 50 - Projeto de Resolução nY 96, de
1985, que cria a Comissão de Desenvolvimento da Civilização Brasileira. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator:
Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável por constitucional e jurídico, oos termos da Emenda Parcial n'i' 1CCJ. Não havendo discussão, a presidência coloca em
votação o parecer que é aprovado por unanimidade.
Item 52- Projeto de Resolução n'i' 13, de 1985, que denomina corredor do Anexo II do Senado Fedefal "Ala
Senador Tancredo_ Neves". Autor: Senador Alfredo
Campos. Relator: Senador Hélio Gueiros, Parecer: favorável por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, a presidência coloca em votação o parecer, que é
aprovado por unanimidade, Item 53- Projeto de Lei do
Senado n~ 291, de 198_5, que estabelece critério especial
de reajustamento das prestações de aquisição de casa
própria para mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, que sejam profissionais liberais. Autor: Senador
Nelson Carneiro. Relator: Senador Jutahy Magalhães
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Nào.havendo discussão, a presidência coloca em votação o parecer, que é aprovado·por unanimidade. Item 55- Projeto de Lei do Senado nY 189, de 1985, que proíbe odesmatamento das margens dos rios e dispõe sobre a pro·
teção das matas ciliares. Autor: Senador Mário Maia.
Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorável por
constitucional e jurídico, nos termos da Emenda n'i' 1CCJ-Substitutiva. Colocado em discussão o_parecer, o
Sr. Senador Alberto _Si)va solicita vista da matéria, que é
deferida pela presidência. Item 57 - Projeto de Lei do
Senado n'i' 311, de 1985- Complementar, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar ~'i' 26, de 11 de se-tembro de 1975, qu~."altera disposições da legislação
que regula o Programa de Integração Social (PJS) e o
Programa de Informação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP)". Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável por
constitucional e jurídico: Não havendo discussão, apresidência coloca em votação o parecer que ê- aprovado por
unanimidade. Item 59- Projeto de Lei do Senado n9 46,
de 1985, que introduz modificações no Có.digo Penal,
com vistas a ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua atividade postulatória judicial. Autoc
Senador Nelson Càrneiro. Relator: Senador Jutahy Mª-~ _
galhães. Parecer: favorável por constitucional e jurídÍco.
Concedido vista em reunião anterior, ao Sr. Senador
Aderbal Jurema. Devolvido sem voto em separado.'Não
havendo disc!Jssão s_Qbre a matéria, a presidência coloca
em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade.
São adiados, em virtude_da ausência dos relatores, os seguintes projetas: PLS 181/83, PLS 334/85, PLS 308/85,
PLS 107/81, PLC 175/85, PLS 296/85, PLS 309/79, PLS
140/85, PLC 152/85, PLS 256/84, PLC 222/84, PLS
215/81, PLS 169/85, PLS 104/85, PLS 327/85, PLS
243/83, PLS 267/85, PLS 279/85, PLS 228/84, PLS
323/85, PLS 52/85, PLC 6/85, PLS 312/85, PLS 155/85,
PLS 149/83, PLS 167/84, PLS 10/85, PLS 224/85, PLC
49/80, PLS 108/84, PLS 66/84, PLS 199/85, PLS
119/84, PLS 91 /83 e PLS 157/84. Nada mais havendo a
tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Assistente da Comissã_o, a presente Ata,
que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

5• Reunião, realizada em 9 de abril de 1986
Ãs nove horas e trinta minutos do dia nove de abril de
mil novecentos e oitenta e seis, na Sala da Comissão, soO
a presidência do Sr. Senador Josê lgnácio Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça
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com a presença dos Srs. Senadores Helvídio Nunes,
Hélio Gueiros, Nelson Carneiro, Nivaldo Machado,
~artins Filho, Jut<ihy Magalhães e Américo de Souza.
DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Fábio Lucena, Moacyr Duarte, Octávio Cardoso, Odacir Soares, Lenoir Varga_s e Aderb~l Jurema.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalho e dispensa a teíiura da Ata da ]teu~
niào anterior, que é dada como aprovada. k-seguir,
passa-se á apreciação das matérias constantes da pauta.
na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 2 Projeto de Lei do Senado nY 043, de 1986, que dá nova
redação _ao caput do artigo 224, da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de
I'i' de maio de 1943. Autor: Senador Jorge Katume. Rela~
tor: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presidência coloca em votação a matéria que ê aprovada por
unanimidade. Item 4- Projeto de Lei do Senado n'i' 215,
de 1981, que cria taxa de contribuição em favor do Fundo Nacional de Bem-Estar do Menor- FUNABEM.
Autor: Senador Pedro Simon. Relator: Senador Nelson
Carneiro. Parecer: F~voyável, por constitucional e jurídico, com Emenda n"' 01 - CCJ- Substitutivã. -Não havendo discussão a Presidência coloca em votação o parecer que é aprovado por unanimidade. Item 5 -Projeto
de Lei do Senado n"' 312, de 1985- DF._- Mensa~em
n"' 240, de 1985 (mensagem n"' 505, di 15-10-85, na- origem), que dispõe, no âmbito do Distrito Federal, sobre
mkroempresa, isenções do Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências. Relator: Senado_r_Martins Filho. Parecer~ favorável, por constitucional
e jurídico. Não havendo discussão, a presidência coloca
em votação o parecer que é aprovado por unanimidade,
Item 8~Projeto de Lei do Senado n'i' 243, de 1983, que altera a Lei nY 5.861, de 12 de dezembro de 1972, que autori:wu o desmembramento da Campanhia Urbanizadora
da Nova Capital - NOVACAP, mediante a alteração
de seu objeto e constituição áa Companhia Imobiliária
- TERRACAP, e dá outras providências. Autor: Senador Mário Maia. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo _discussão a Presidência coloca em votação o parecer
que é aprovado por unanimidade. Item 9 - Projeto de
Lei do Senado n9 296, de 1985, que asSegUra ao excombatente, contribuinte da Previdêncía Social, aposentadoria com valor correspondente ao seu salário. Autor:
Senador Nivaldo Machado. Relator-: Senador Nelson
qun_eiro. Parecer: favorável por constitucional e jurídico. Não havendo discússão a presidência coloca em votação o Parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
11 -Projeto de Lei do Senado n9 140, de 1985, que dispõe sobre as atribuições do Bacharel em Ciêncías Contáheis e do Técnico em Contabilidade. Autor: Senador
Gabriel Hermes. relator: Senador Martins Filho. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Colocado
em discussão a matéria, o Sr. Senador Hélio Gueiros solicita vista, que ê deferida pela presidência. Item- l3 Projeto de Lei do Senado n'i' 327, de 1985, que dispõe
sobre-o título de Livre-Docente. Autor: Senador Nivaldo
Machado. Relato-r: Senador Nelson Carneiro. Parecer.
favorávd por constitucional e jurídico. Não havendo
discussão a presidência coloca em votação o parecer que
é aprovado, por maioria de votos. Assina contra o Sr.
Senador Roberto Campos. Item 16- Projetl_) de Lei do
Senado n9 323, de 1985, que autoriza o Yod~r Executivo
a restruturar os Planos de Cargos e Salários dos dq_çentes
e do Pessoal técnico e administrativo das Instituições Federais de Ensino Superior. Autor: Senador Nivaldo Machado. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável por constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presidência coloc~ em votação o parecer que é
aprovado por unanimidade. Assina sem voto o Sr. Senador Nivaldo Machado. Item 18- Projeto de Lei do Se- nado n~ 166, de 1985, que regula a indenização aos depetrdentes e dá outras providências. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Colocado
em discussão o parecer, o Sr. Senador Martins Filho solicita vista, que é deferida pela presidência. Neste instante o Sr. Presidente registra a presença do Exm'i' _Sr, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Cêlio de Oliveira
Borja, e interrompe os trabalhos para apresentar-lhe os
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cumprimentos em nome da Comissão. Reaberta a reu·
nião, o Sr. Presidente passa à apreciação do item 19 da
pauta. Projeto de Lei do Senado n9 149, de 1983, que cria
procedimento sumãrissimo para as reclam~ções trabalhistas versando sobre salário retido e dá outras providências. Autor: Senador Itamar Franco. Relator~ Sena~
dor Martins Fllho. Parecer: contrário, quanto ao mêrito.~
Não havendo discussão a presidência coloca em vo-.
tar.;ões o parecer que é aprovado por unanimidade. Ltem
24- Projeto de Lei da Câmara nY 006, de 1985 (Projeto
de Lei O'i' 4.352-B, de 1981, na CD), que estende aos trabalhadores avulsos os benefícios da Lei n~ 6.435, de 15 de
julho de 1977, que dispõe sobre as entidades de previdência privada e dá outras provídênciás. Autor: Deputado
Athiê Coury. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: Favorável por constitucional e jurídico. Não haven~·
do discussão a presidência coloca em votação o parecer
que é aprovado por maioria de votos, com votos venci~
dos dos Srs._ Senadores Roberto Campos e Lenoir Vargas. Item 28- Projeto de Lei do Senado nY 334, de 1985,
que altera a redação do artigo 16 da Consolidação das
Leis do Trabalho, passando o parágrafo único a§ l'i' e
criando um§ 29, para dispor que as exigências para o fornecimento de Carteiras de Trabalho e Previdência Social
ao menor de 18 anos somente serão feitas por ocasião da
admissão no emprego. Autor: Senador Carlos Chiare Ui.
Relator: ·senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão a
presidêncía coloca em votação o parecer que é aprovado
por unanimidade. Ttem 31 - Projeto de Lei do Senado
n>:> 052, de 198.5, que estende aos servidores públicos civis,
militares e autárquicos não sujeitos ao regime jurídico da
CLT o direito à gratificação de Natal. Autor: Senador
Odacir Soares. Relator: Senador Américo de Souza. Parecer: contráriõ por inconstitucional. Não havendo discussão, a Presidência coloca em votação o parecer que é
aprovado por unanimidade. Item 36- Projeto de Lei do
Senado n9 206, de 1984, que acrescenta dispositivo à Lei
n>:>6.226. de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem reciproca de tempo de serviço público privado,
com vistas a permitir o cômputo do tempo de duração
do curso universitário para efeito de aposentadoria no
regime aí estabelecido. Autor: Senador Nelson Carneiro.
Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer. favorável por
constitucional e"jurfdico, Colocado em discussão o parecer. discl!-tiu~se quanto ao mérito, usando da palavra os
Srs. Senadores Roberto Campos e H~lio Gueiros. Terminando a discussão a presidência coloca em votação o parecer, que é rejeitado pela maioria de votos. A presidên~
cia designa o Sr. Senador Hélio Gueiros para relator o
vencido. Item 38- Projeto de. Lei do Senado n9 091, de
1983, que dispõe sobre representação contra lei ou ato
normativo inconstitucional dirigida ao Procurador~
Geral da Repúbllca, alterando o artigo 2Y da Lei n'i'
4.337, de ]'i' de junho de 1964. Autor: Senador Fernando
Henrique Cardoso. Relator: Senador Hélio Gueiros.
Parecer- favorável por constitucional e jurídico. Conce~
dido vista em reunião anterior ao Sr. Senador Jutahy
Magalhães. Devolvido sem voto em separad.o. Não_ havendo discussão a presidência coloca em vot11ção a matéria que é aprovada por unanimidade. Item 39 - Projeto de Lei da Câmara nY 152, de 1985 (Projeto de Lei n'i'
4.086-B, de 1980; na CD), que acrescenta parágrafo, a
ser numerado como§ lY, ao art. 643 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de
1~ de maio de 1943. Autor: Deputado Edison Lobão. Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável por
constitucional e jurídico. Colocado em discussão o part;~
cer, fazem uso da palavra os Srs. Senadores Roberto
Campos e Hélio Gueiros para opinar contra o mêrito.
Colocado em votação o parecer é rejeitado por unanimidade. Vota contra o Sr. Senador Nelson Carneiro. Apresidência designa o Sr. Senador Roberto Campos para relatar o vencido. Item 45 - Projeto de Lei do Senado n'i'
086, de 1983, que dispõe sobre a profissão do Técnico de
Enfermagem, regula o seà exercício, e dá outras providências. Autor: Senador 'Mario Maia. Relator: Senad.or
Lenoir Vargas. Parecer favorável por constitucional e
jurídico. Colocado em disçussão, fazem uso da palavra
os SI-s. Senadores Hélio Gueiros, Luiz Cavalcante e Roberto Campos, para opinar contra o mérito. Terminada
a discussão, é colocado em votação o parecer que é rejeitada por maioria de votos. Vota contra o Sr. Senador
Lenoir Vargas. A presidência designa o Sr. Senad_pr
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Hélio GueirOs para relatar o vencido. Item 49- Projeto
de Lei do Senado n'>' 279. de 1985, que estende aos servidores públicos civis, aposentados por tempo de serviço e
por invalidez simples, o reposicíonain6nto; de até doze
referência, jâ deferido aos servid.ores em atividades. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador Martins
Filho. Parecer: favorável por constitucional e jurídico,
com emenda n~' 01 - CCJ. Não havendo discussão a
presidência coloca em votação o parecer que é aprovado
por unanimidade São adiados, em virtude da ausência

dos relatores os seguintes projetas: PLS 224/85, PLS
197/83,021/85, PLS 060/84, PLC231/84, PLC 234/84,
PLC049f80, PLS 155/84, PLS 108/84, PLS 157/a4, PLS
!01/83, PLS 119/84, PLS 229/83, PLS 199/85, PLS
130/83, PLS 204/85, PLS 167/84, PLS 309/79, PLS
267/85, PLS !07/81, PLS 233/85, PLS 118/84, PLS
181/83, PLS 256/84, PLS 308/85, PLS 228/84, PLC
222/84, PLS 268/83, PLS 169/85, PLC 070/83, PLS
070/85, PLS 058/84 e PLS 061/84. O Sr. Presidente comunica aos demais membros da Comissão haver sobre a
mesa uma pauta extra, passando-se, assim, à sua apreciação. Item único·- Projeto de Resolução da Comissão
de Economia à Mensagem nl' 244, de 1985 (Mensagem n~'
52!, de 18-10-85, na origem}, do Senhor PiéSidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autprizada a Prefeitura Municipal de Antônio João MS, a contratar operação de crédito no valor de Cr$599,978.097, junto à Caixa Econômica Federal. Relator:
Senador Martins Filho. Parecer: favorável por constitucional e jurídico. Não havendo discussão ·a presidência
coloca em votação a matéria que é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes.
Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
6~

Reunião, realizada em JS de abril de 1986

EXTRAORDINÃR.IA
Ãs n0va horas e trinta minutos do dia quinze de abril
de mil novecentos e oitenta e seiS, na Sala da Comissão,
sob a presidência do Sr. Senãdor Helvidio Nunes, Presidente em exercício, reúne--se a COmissão de Constituição
e Justiça com a presença- dos Srs. SenadOres Moacyr
Duarte, Jutahy Magalhães, Luiz Cavalcante, Severo Gomes, Nivaldo Machado, Lenoir Vargas, Nelson Carneiro, Martins Filho e Roberto Campos, Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Josê
Ignácio Ferreira, Fábio Lucena, Hélio Gueiros, Octávio
Cardoso, Odacir Soares, Aderbal Jurema e Américo de
Souza. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta,
na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 1 Projeto de Resolução da Comissão de Economia à MenM
sagem nl' 051, de 1986 (Mensagem n9 031, de 13M2-86, na
origem), do Senhor Presidente da República, submeten~
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito no valor de Cri 23.014.450.964, junto à Caixa
Econômica Federal. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favorável por constitucional e jurídico.
Colocado em discussão o parecer, o Sr. Senador Moacyr
Duarte solicita vista, que é deferida pela presidência.
Item 2 - Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n9 069 de (Mensagem nl' 063, de 13-3M
86, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes- SC, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 141.132.319,junto à Caixa Econômica Federal. Relator: Senador Lenoir
Vargas. Parecer: favorável por constitucional e jurídico.
Não havendo discussão, a presidência coloca em votação
a matéria que é aprovada por uanimidade. Item 3 Projeto de Resolução da Comíssão de Fíilanças, ao Ofício n?. ~s" 044 de 1981 (Oficio n' P/MC-81, de 30-11-81,
na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, cópias das notas
taquigráficas e do acórdão proferído pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9
94.397-8, do Estado de São Paulo, o qual declarou a in-
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constitucionalidade dos artigos 204 a 212, da Lei n~' 566,
de 31 de dezembro de 1977, do Município de Barrinha,
daquele Estado. Relator: Senador Nivaldo Machado.
Parecer: favorável, na forma do Projeto de Resolução
que apresenta. Não havendo discussão, a presidência-COloca em votação o parecer que é aprovad_o por unanimidade_. Item 4 - Projeto de Resolução n~' 145, de 1985,
que dispõe sobre a Comissão e dá outras providências.
Autor: Senador Jutahy Magalhães. Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável por constitucional e
ju_ddico. Não havendo discussão, a presidência coloca
em votação o parecer, que é aprovado por maioria devotos. Assina sem voto o Sr. Senador Jutahy Magalhães.
Item 6 - Projeto de Lei do Senado nQ 173, de 1983, que
dispõe sobre garantias contra a corrosão da !ataria dos
veículos, a serem concedidas pelas indústrias automobilisticas em atividade no território nacional. Autor: Senador Hélio Gueiros. Relator: Senador Martins Filho.
Pw.ecer: fuvorável por constitucional e jurídico. Concedido vista em reunião anterior ao Sr._ Senador José Lins.
Devolvido sem voto em separado. Colocado em discussão o parecer, é solicitada vista pelo Sr. Senador Moacyr
Duarte, que é deferida pela presidência. Item 8- Proje-to de Lei do Senado n~' 229, de 1984, que altera a Lei n9
2.604, de 17 de setembro de 1955, que regula o exercício
da enfermagem profissional, com vistas a nela incluir,
definindo as respectivas atribuições, o Técnico de Enferriüigem-. -Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Colocado em discussão o parecer, o Sr.
Senador Martins Filho solicita vista, que é deferida pela
presidênda. Item 9 - Projeto de Lei do Senado nQ 008,
de 1986, que dispõe sobre a atividade dos trabalhadores
na movimentação de mercadorias em geral e dá outras
providências. Autor: Senador Álvaro Dias. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Colocado em discussão o parecer, o Sr.
Senador Hélio Gueiros solicita vista, q·ue é deferida pela
presidência. Item lO Projeto de Lei do Senado n9 239, de
1984, que autoriza as instituições de ensino superior vinculadas à União a manterem cursos noturnos. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: pelo arquivamento do projeto, em face
da existência de projeto íguill. Não havendo discussão, a
presidência coloca em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Assina, sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. Item 14 ;- Projeto de Lei da Câmara n9
231, de 1984- Complementar (Projeto de Lei Complementar n~' 232-A, de 1984, na CD), que dispõe sobre os
empregados das empresas agroíndustriais e agrocomercials que exercem Suas atívidades nO meio rUfai. AutOr:
Deputado Tertuliano Azevedo. Relator: Senador Severo
Gomes. Parecer: favOrável, por constitucional e jurídico.
Não havendo discussão a presidência coloca em votação
o parecer,·qu-e é"ap-ro-v;:rdo por unanimidade. Item 21 Projeto de Lei da Câmara nl' 175, de 1985 - Complementar (Projeto de Lei n~' 180-B, Complementar, de
1981, na CD), qua altera a Lei Complementar n9 35, de
14 de março de 1979, quç, "dispõe sobre a Lei Orgânica
da Magistratura Nacional". Autor: Deputado Caio
Pompeu. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: Favorável, quanto ao mérito, por oportuno e conveniente.
Não havendo discussão, a presidência coloca em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 22 Projeto de Lei da Câmara n~' 039, de 1984 (Projeto de Lei
n~' 61 1-B, de 1979, na CD), QUe dispõe sobre nãoincidência tributária nos casos que especifica. Autor: Deputado Gerson Camata. Relator: Senador Martins Fil_ho. Parecer: pela prejudicialidade e arquivamento do
projeto. Não havendo discussão a presidência coloca em
votação o parecer, que é aprovado por una,nimidade.
Item 34- Projeto de Lei do Senado n~' 006, de 1985, que
altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
com vistas a redefinir o alcã.nce do adicional de insalubridade. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relitor: Senador Lenoir Vargas. Parecer: pela tramitação conjunta
com os PLC nl' 131/84 PLS 175/84. Não havendo discuSsão, a presidência coloca em votação o parecer que é
aprovado por inaioria de votos. Assina, sem voto o Sr.
Senador Nelson Carneil:;o. Item 37 - Projeto de Lei do
Senado n~' 207, de 1985, que altera a redação dos artigos
116 e 123 da Lei nl' 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União). Autor: Senador Mário Maia. Relator: Senador Martins Fi-
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lho. Parecer. favorávei por constitucional e jurídico. Não
haVendO âiscllssão, a presidência coloca em votação o
parecer que á aprovado por unanimidade. ltem 38Projeto de_ Lei do Senado n9 329, de 1985, que--dispõe
sobre_ a prOgressão vertical dos integrantes d~ carre!J'a de
magistério superior n:is Instituições de Ensiiio Superior
Federais. Autor: Sena-áõr Nívaldo Machado. Relator.
Senador Nelson Carneiro. Parecer contrário, por incons:.
titucional. Não havendo discussão, a presidência coloca
em votação o parecer, que é aprovado por maioria devotos. Abstém-se de votar o Sr. Senador Nivaldo Machado. Item 43- Projeto de Lei do Senado n902l, de 1985,
qUe ahera a r6daÇão do art. to da Lei n9 6.903, de 30 de
abril de 1981, que dispõe sobre a aposentadoria dos Juizes Temporários da União de que trata a Lei Orgânica
da Magistratura Nacional. Autor~ Senador Carlos Chiarelli. Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presidência coloca em votação o parecer que é
aprovado por unanimidade. São adiados, em virtude da
ausência dos relatores, os seguintes projetas: PLC
027/85, PLS 316/85, PLS 10!/83, PLS 308/85, PLS
197/83, PLS 169/85, PLS 267/85, PLS !30/83, PLS
364/85, PLS 181/83, PLS 204/85, PLS 187/83, PLS
157/84, PLS ll8/84, PLS 155/84, PLS 309/79, PLC
234/84, PLC 222/84, PLS 061/84, PLC 049/80, PLS
068/83, PLS 060/84, PLC 070/83, PLS 199/85, PLS
227/83, PLS 108/84, PLS 229/83, PLS 002/84 e PLS
180/83. O Sr. Presidente cm exercício, comunica aos de-mais membros da Comissão, haver sobre a mesa uma
pauta extra, passando-se assim, à sua apreciação, Item l
- Projeto de Resolução da Comissão de Econorriia à
Mensagem n~' 065, de 1986 (Mensagem n9 061, de 13-386, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre-feitura Municipal de Cruzeiros-SP, a contratar operação
de crédho no- valor de Cri 162.889.602 junto à Caixa
Económica Federal, destinada à execução de obras de
galerias pluviais guias e sarjetas, no Município. Relator:
Senador Severo Gomes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão a presidência
coloca em votação o parecer que é aprovado por unanimidade. Item 2 - Projeto de Resolução da Comissão de
Economia à Mensagem n~' 075, de 1986 (Mensagem n~'
073, de 21-3-86, na ºrigem), o Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de
Leverger- MT, a contratar operação de crédito novalor de Cz.S I ."552.266,70, junto à Caixa Econômica Fede-ral, destinada à implantação de galerias pluviais, guias e
sarjetas, no Município. Relator: Senador Roberto Campos. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Não havendo discussão, a presidência coloca em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 3 Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagen:t n9 071, de 1986 (Mensagem n~' 069, de 18-3-86, na
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste- MT, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 532.128.800, junto à
Caixa Econômica Federal, destinada à implantação de
galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas no Município. Relator; Senador Roberto Campos. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão,. a presidência coloca em votação o_ parecer, que é
aprovado, por unanimidade. Item 4- Projeto de Lei do
Senado n~'022, de 1986- Complementar, que extingue a
candidatura nata e a sublegenda nas eleições para o Se-nado Federal. Autor: Senador Aloysio Chaves. Relator:
Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favorãvel, por
constitucional e jurídico, nos termos das Emendas n9 1 e
2- CCJ. Prodeceu-se à leitura do parecer, ficando adiada a votação, por falta de quorum. Nada mais havendo a
tratar, encerrase a presente reunião, lavrando eu, Vera
Lúcia Lacerda Nunes, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente em exercício.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2• Reunião, realizada em 18 de abril de 1986
Às dez horas do dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, na
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Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Se-nadores Aderbal Jurema, Presidente, Henrique San(itto,
Jorge Kalume, João Calmon, Nivaldo Machado e Álvaro Dias, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Moacyr Duarte, Luiz Viana, Odacir
Soares, Gastão Müller e José Uns.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa da leitura da Ata da Reunião ante-rior, que é dada como aprovada.
Passando-se à apreciação das matérias constantes da
Pauta, são relatados os seguintes Projetas:
Pelo Senhor Senador Henrique Santillo:
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Seiuidõ ri9Tf6;
de 1984, qu~. "autoriza a instifuição Memorial Israel Pinheiro e dá outras providências".
Colo~ado em discussão e votação, é o Parecer aprovado, assmando sem voto o Senhor Senador Jorge Kalume.
Pp.recer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n~' 167,
de 1985, que."autoríza o POder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal de Gurupi, no Estado
de Goiás, e dá outras providências".
_
Colocado em discussão e votação, é o Parecer àprovado.
Pelo Senhor Senador Álvaro Dias:
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 146,
de 1985, que "autoriza a criação, em Guarulbos, no Est.fl:do de São Paulo, de Escola Técnica Federal, em nível
de 2~> grau".
Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprovado.
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senaçio_n'l' 194,
de 1981, que:. "disciplina o televísionamento de espetáculos desportivos, e dá outras providências".
Colocado em discussão e votação, ê o Parecer aprovado.
Parecer favorável, nos termos da Emenda n9 1-CEC,
ao Projeto de Lei do Senado nl' 80, de 1983, qu~- "assegura ao estudante, matricu[àdo em qualquer estabelecimento de ensino, autorizado, registrado ou reconhecido
por órgão competente o direito a pagar metade do preço
do ingresso nos cinemas, teatros e circos no território nacional",
Colocado em discussão e votação, ê o Parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
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COMISSÃO DE REDAÇÃO
14'- Reunião Extraordinária, realizada
àS 14:00 horas do dia 22 de abril de 1986
Às quatorze horas do dia vinte e dois de abril de um
mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoi-c
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores José Ignácio Ferreira e Nivaldo Machado, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
José lgnácio Ferreira que, em seu parecer, apresenta a
rediÇão final do Projeto de Resolução n<:> 1, de 1986, que
suspen-de a execução do artigo 75, bem como seu parãgrafo único, da Lei n<:> 14, de 30 de dezembro de 1977, do
J\.1UníCíj5TO ae Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. AproVãdo o parecer, e nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando
eu, Vânia Borges Camargo, Secretária. "ad hod", apresente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de abril de 1986.
Lenoir Vargas, Presidente.15~ Reunião Extraordinária, realizada
àS 18:00 horas do dia 22 de abril de 1986

Ãs dezoito horas do dia vinte e dois de abril de um mil
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Américo
de Souza, Vice-Presidente da Comissão, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Saldanha Derzi e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes,
por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seus
pareceres, apresenta as redações finais dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~" 14, de 1986, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, Estado do
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valo_r
de Cz$ 654.384,73 (seiscentos e cinqUenta e quatro mil,
trezentos e oitenta e quatro cruzados e setenta e três centavos); Projeto de Resolução n~' 15, de 1986, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Petrópolis, Estado do Rio de
Janeiro, a contratar operação de crédito no valor de CzS
22.032.566.45 (vinte e dois milhões, trinta e dois mil, quinhentos e s_essenta e seis cruzados e quarenta e cinco centavos); Projeto de Resolução n~" 20, de 1986, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no
valor de CzS 4.611.102,38 (quatro milhões, seiscentos e
onze mil, cento e dois cruzados e trinta e oito centavos);
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Projeto de Resolução n~> 21, de 1986, que autoriza a J;>refeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, Estado de
Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 10.210.650,36 (dez milhões, duzentos e dez mil,
seisce!ltos e cinqUenta cruzados e trinta e seis ctntavos);
Projeto de Resolução n~> 23, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, a contratã.r operação de crédito no valor de CzS 4.312.389,ll
(quatro milhões, trezentos e doze mil, trezentos e oitenta
e nove cruzados e onze centavos) e Projeto de Resolução
ni? 24, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Arapiraca, Estado de Alagoas, a contratar operação de
crédito no valor de CzS 1.298.997,88 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e sete cruzados e oitenta e oito centavos), Aprov3;dos ~S pareceres,
o Senhor Pre$dente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seus pareceres, apresenta as
redações fmaiS dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~" 16, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal
de_Antônio João, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 599.978,09
(quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e
oito cruzados e nove centavos); Projeto de Resolução n9
17, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bandeirante_, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de CzS 237.162,58 (duzentos e lrínta e sete mil, cento e sessenta e dois cruzados e
CinqUenta e oito centavos}; Projeto de Resolução n~" 18,
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo
Grande, Estãdo de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 33.5.280,95 (trezentos e
trinta e cinco mil, duzentos e oitenta cruzados e noventa
e cinco centavos); Projeto de Resolução n<:> 19, de 1986,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande,
Estado d_o Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito, no valor de Cz$ 3.780.503,76 (três milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e três cruzados e setenta
e seis centavos) e Projeto de Resolução n~> 22, de 1986,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crêdito no valor de CzS 2.635.295,58 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco cruzados e cinqUenta e oito centavos). Aprovados os pareceres. Assume a Presidência o Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, que concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta aredação final do Projeto de Lei do Senado n9 89, de 1983,
que dispõe sobre a proibição da caça ao jacarê e dá outras providências. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de abril de 1986._=
Américo de Souza, Vice-Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 62• SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE
1986

1.1 -ABERTURA

1.2.5 - Comunicações

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. l9-5ecretário da Cimara dos
Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos
dos seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara

empresa, fu-nÇões-compatíveis com o Seu estado f"lSico.
-

fi9

137/85 (n'

5.347/85, naquela Casa), que inclui o nome do cida~
dão Tancredo de Almeida Neves na galeria dos que
foram ungidos pela Nação brasileira para a Suprema
Magistratura.
- Projeto de Lei do Senado n9 431/80 (n9
5.805/85, na Câmãtã aos Deputados), que altera o
art. 1' da Lei n' 5.589, de 3 de julho de 1970, a fim de
permitir a autenticação, mediante Chancela mecânica, dos documentos firmados pelas instituições financeiras.
1.2.2- Pareceres encaminbados à Mesa
1.2.3- Expediente recebido
Lista n~ 1, de 1986 1.2.4 - Leitura de projeto
o

-Projeto de Lei do _Senado n~ 94/86, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação na Consolidação das Leis do Trabalho, garantindo ao acidentado no trabalho e ao portador de
doença profissional, o direito de exercer, na mesma

-Do Sr. SenadOr Alexandre Costa, referente ao·
seu desligamento do Partido Democrático Social e
seu ingresso na bancada do Partido da Frente Liberal.
-Do Sr. Senador Albano Franco, que se ausentarã do País.

1.2.6- Comunicações da Presidência
-Envio _à promulgação de lei sancionada tacitamente pelo Senhor Presidente da República, que dispõe sobre medidas de segurança aos ex-PreSidentes
da República e dá outras providências.
- Convocação de sessão extraordinária a realizarse na próxima terÇa-feira às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.

1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR JORGE KALUME. como Líder Homenagem prestada pelo Exército aO Marechal
Rondon, como Patrono das Comunicações. Apelo
em favor da liberação de recursos para restauração
de trechos da BR-317.

SENADOR GASTÃO MDLLER- Proposta n•9,
do PMDB de Mato Grosso, apresentada na Convenção Nacional do Partido.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -59' aniversáriO da VARIG.
1.2.8- Comunicação da Presidência
Inexistência de quorum para o prosseguimento da
sessão.
1.2.9 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.3- ENCERRAMENTO

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Benedito Ferreira, pronunciado na sessão
de 7-5-86.

3-ATO DO PRESIDENTE
N• 48, de 1986
4-MESA DIRETORA

SENADOR AMERICO DE SOUZA- 59• aniversário da VARIG.
SENADOR
HELV[DIO
Recadastramento eleitoral.

SENADOR NELSON CARNEIRO-Defesa da
captação de recursos atravês da emissão de ações
para subscrição pública, em casos que menciona.

NUNES-

5 - LIDERES E VICE-LIDERES OE PARTIDOS
_ 6- CQMPOSIÇÃO DAS COMISsÕES PERMANENTES

Ata da 6211- Sessão, em 9 de maio de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Martins Filho
ÀS l4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Cãrneiro - Jamil Haddad - -Maiiro Borges- Lenoir
Yargas- Pedro Simon - OctaviO Cardoso.

Jorge Kalume - Mário Maia - Fãbio Lucena Gaivão Modesto - Hêlio GUeirõs -~ Alexandre Costa
-Américo de Souza- Helvídio NuDeS -José LinsMoacyr Duarte- Martins Filho - Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha - Lourival Baptista - Nelson

O SR. PR~SIDENTE (Martins Filho) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos. nossos trabal~os.
O Sr. l9~Secretârio irá proceder à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N'i' 126/86, de 8 do corrente, encaminhando autógrafo
do Projeto de _Lei da Câmara n~' 137, de 1985 (n9
5.347 j85, naquela Casa), que irii::lui o nome do cidadão
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS.
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Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Diretor Executivo
JOÃO DE MORAIS SILVA

Via Superficie:

Diretor Administrativo
MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA
Diretor Industrial

Anual

Cz$ 92,00
. Cz$ 46,00

Semestral

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso' Cz$ O, 17

Diretor Adiunto

Tiragem: 2.200 exemplares:

Tancredo de Almeida ·Neves na gaJeria dos que foram
ungidos pela Nação brasileira para a Suprema Magistra-

ira) - Odacir Soares chado

Hélio Cueiros -

Nivaldo Ma-

tura,

Projeto que se transformou na Lei n.,.. 7.465, de 21 de
abril de 1986.)
.
N'i' 127/86, de 8 do corrente, encaminhando autógfaJo
do Projeto de Lei do Senado n'i' 341, de 1980 (n'
5.805/85, na Câmara dos Deputados), que altera o art.
1"' da Lei n'~ 5.589, de 3 de julho de 1970, a fim de permitir ~ autenticação, mediante chancela mecânica, dos documentos firmados pe[as instituições financeiras.
(Projeto que se transformou na Lei n'~ 7.464, de 18 de
abril de 1986.)
-

PARECERES

PARECERES
N•s 348 e 349, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' UII, de l,l):.,
que Haltera dispositivo da lei n"' 3.529, de 13 de janei~

ro de 1959, que "disciplina a aposentadoria especial

dos jornalistas profissionais, para o fim de estabelecer
que as mulheres, exercentes dessa atividade, possam
aposentar-se após vinte e cinco anos de tempo de serviço."
PARECER N• 348, DE 1986
Da Comissão de Constitulçio e Justiça

Relato~: Senador Moacyr Duarte
inspirando-se: no item XX do art. 165 da Constituição,
o nobre Senador Nelson Carneiro propõe, alterando a
Lei n'>' 3.529, de 1959, que as jornalist~s profissionais
também gozem da aposentadoria especíal após vinte e
cinco anos de serviço, enquanto aponta para aocorrer às
despesas decorrentes da execução da Lei os r~ursos normais da Previdência Social.
Salienta, na Justificação, que, antes da LOPS, os jornali~tas profissionais faziam jus à aposentadoria especial
aos trinta anos de serviço, não se distinguindo, porém, a
situação da mulher trabalhadora, quando toda a legislação social a beneficia com a aposentadoria precoce.
De resto, a próPria Constituição sempre exige cinCo
anos menos de tempo de serviço às mulheres, para a concessão do beneficio previdenciârio da inatividade.
Preliminarmente, a proposição indicá os recursos para
o custeio desse benefício, nos termos do parágrafo único
do art. 165, cumprindo à União legislar sobre direito do
trbalho {art. 8', item XVII, letra,. "b"), se tratando de
competência privativa do Presidente da República (art.
57 e 81, item V, da Cons1ih!ição).
AsSiln, coiisilltiélon_al,_judçiico e fiel à técnica legislativa, somos, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n9 lOt, de 1985..
, __ _
Saia das Comissões, 2 de o~_tubro de__ l985. - José
lgmicio Ferreira, Presidente - Moacyr Duarte, Relator
- Américo de Souza - Martins Filho - Nelson Carneiro
(sem voto)- Alfredo Campos- Roberto Campos (con-

PARECER N• 349, DE 1986
Da Comissão de Legislaçã-o Social
Relator: Senador Jaison Barreto
De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro,
vem a exame desta Comissão o _Projeto em referência,
que altera o artigo }9 da Lei n'~ 3.529, de 13 de janeiro de
1959, para deixar estatuído que as mulheres, jornalistas
profissionais, passam a ter direito à aposentadoria quando contarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço.
Na Justificação, após referir-se aos dispositivos da legislação previdenciâria Que; seguhdo entende, regulem a
aposentadoria especial dos jornalistas profissionais,
aduz o Autor quç_. "dita legislação não se ateve ao critério, que decorre da própria Constituição Federal, de
exigjr sempre cinco (5) anos menos de tempo de serviço
às mulheres para a concessão do benefício previdenciârio
da inativid"ade. Talvez que dito procedimento se deva ao
fato de, em 1959, quando foi editada a L~i_ n'>' 3.529, ser
, quase zero o número de mulheres em exercicio na profis~
são de jornalista profissional, o que hoje, entretanto, não
acontece".
E, concluindo, assinala:
.. "Não se pode esquecer, contudo, que tem sido
constante a preservação desse critério de exigir cinco anos a menos às mulheres, conforme se pode verificar no caso da aposentadoria dos trabalhadores
comuns, regidos pela CLT, assim como, especialmente, no caso da aposentadoria também especial
defeiida aos prOfessores (essa em decorrência do
disposto no inciso XX do art. 165, da Constituição
- Emenda Constitucional n' 18, de 1981)."
A Proposição já esteve sob o crivo da douta Comissão
de Constituição e Justiça, que, não apontando óbices de
índole juridico~constitucional, se manifesta, no·mérito,
por sua apr--ovação. ·
Irrecusáveis, também para n-ós, a conveniência e a
oportuD:idade da medida projC?t~da.
_.
Com_ ~feito, o artigo }9 da Lei n'? 3.529, de 1g59, CUJa
alteração é sugerida, faz alusão genérica a jornalistas
proiissionais, a quem defere aposentadoria especial aos
30 (trinta) anos ~e se,rv_iço. _
·AbStraiu-se o legislador, assim, da possibilidade de a
mulher vir a exercer a referida ati'?idade profissional.
'po-r outro lado, ê certo que a mulher, sempre que exerce qualquer e&pécie de atividade laboral, se beneficia, de
regra, com a obtenção de aposenta<!oria em meQor -~em
po de serviço, sempre deferida com menos 05 (cinco)
_ anos em relação ao varão, integrante da _m~sm_ª catego~
ria profissional.
Assim se dâ, por exemplo, como bem lembra o ilustre
autor; não só na hipótese da aposentadoria conc~ida às
professoras, mas também, como regra geral, em todos os

casos atê de aposentadoria comum deferida pela Previdência Social.
Ó Projeto-, como se vê, realiza inegável justiça, ao suprimir o descrimen de que são objeto as jornalistas profissionais, raZão por que nm; manifestamos, no mérito,
pór sua aprovação.
Sala das Comissões, 7 d~ maio de 1986. - Alberto
Silva, Presidente - Jaison Barreto, Relator - Gabriel
Hermes - Nivaldo Machado - Jorge Kalume. ·

PARECER

N• 350, de 1986
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Proje-

to de Lei da Câmara n' 128, de 1985 (na ~rigem, n'
2.523, de 1979), que udispõe sobre o salárioprofissional do jornalista''.
Relator: Senador Alberto Silva
- O ptesente projeto, originário da Câmara dos Deputa--dos, tem por objetivo estabelecer remuneração mínima
para o exercício da profissão de jornalista.
Desnecessário acentuar, nesta oportunidade, o relevante papel que representa a Imprensa no contexto
po1ítico-institucional deste País. Quando se fala 'em imprensa, no entanto, voltamos o nosso pensamento para a
atividade, no sentido genérico, para os _meios de comunicação social como um todo, esquecendo-nos algumas vezes de _que ela é formada por um enorme contingente de
abnegados profissionais, na sua grande maioria anónimos, que, em seu trabalho diuturno, labutam nas redações dos jornais, das emissoras de rádio e televisão, em
prol da nobre causa de bem informar sobre os fatos correntes que afetam a nossa comunidade.
Tal labor, no entanto, afora os cas_os de jornalistas que
galgaram projeção nacional, como acontece em qualquer
outra profissão, nem sempre ê remunerado condignamente, obriganc\o muitos a fazerem ...bicos" ou prestarem colaboração a diversas empresas para poderem au-;
ferir rendimentos compatíveis e indispensáveis ao pró=prio exercício da profissão.
Daí a justeza do- preSente Projeta··que,à semelhaiu;li de
outras profissões de nível superior, fix.a um salário minimo profissiOrial, porém! em cinco níveis ou faixas, pro~
porcionais à ·concentraçãô -dêniOgrâfic,f\ das localidades
onde é exercida a atividade. Assim, na Capital Federal e
nas Capitais Estaduais, com população superior a
900.000 habitantes, o valor da remuneração será de 6
(seis) salários mínimos; -nas cidades de população inferiÇ~r a 900.000, m~s superior a 250.000, 5 (cincQ) salários
. míníffios e assim por diante, até atingir a 3 (três) salârios
mínimos para os municípios com mais de 50.0.00 ou me-nos de 100.000 habitan.tes.
Essa variaçãO ou esêaia têm um sentido lógico e raCJ.
nal. É evidente que o trabalho exercido nas localidades
de menor concentração populacional, o que implica
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falar~se de cidades geograficamente menores, os gastos
do jornalista, não apenas para a sua manutenção pessoal, mas até para o seu deslocamento cm busca das noticias é muito inferior aos de seus colegas das grandes metrópoles, Por outro lado, os próprios órgãos_de Imprensa
têm grandezas diferentes, V'ã.riando do simples semanãrio
da cidadezinha do interior aos poderosos grupos ou re-

des de comunicação social sediados em importantes capitais.
Assim, acreditamos que o Presente projeto-vem ao encontro dos interesses e dos reclamos dessa laboriosa classe, razão pela qual o nosso parecer é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1986. - Gabriel
Hermest Presidente eventual- Alberto Silva, RelatorNivaldo Machado - Jorge Kalume - Jaison Barreto.

PARECER
N• 351, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação do vencido, para o 2" turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n" 114, de 1983.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação·do vencido, para o 2<:>
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n<:> 114, de
1983, que introduz alterações na CLT, na parte referente
à contribuição sindical, para determinar que a parte que
c_ouber a cada sindicato seja movimentada sem qua_lquer
interferência do MTb. _
Sala de Reuniõ·es da Comissão, 9 de maio de 1986. Lenoir Vargas, Presidente- Jorge Kalume, RelatorMartins Filho.
ANEXO AO PARECER N• 351, DE 1986
Redaçào do vencido, para o 2<:> turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n" 114, que introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho CLT, no que se rerere à contribuição sindical.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O artigo 588, da Consolidação das Leis do
Trabalho, passa a vigorar com as seguintes modificações
em seu caput e § 1<:>:
"Art. 588.
A Caíxá Econôrriica Federal manterâ conta corrente intitulad~ "Depósitos- de Arrecadação de Contribuição Sindical", em nome de
cada uma das entidades sindicais beneficiadas.
§ t<:> Os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão me-diante ordem bancária
ou cheque com as assinaturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro da entidade sindical que apresentará, quando solicitado, a publicação no Diário
Oficial, do Estado ou da União, conforme o caso,
da ata de posse da diçetoria_r_c:<spectiva."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 3" Revogam~se .as disposições em contrário.

que tragam desassossego à classe'~. Ora, este ê, justamente, um dos argumentos para que o Projeto venha a merecer a aprovaç-J.o dos nossos ilustres pares.

Assim, tra:ta-se de" g:ú·ã..Otir aci- estudante brasileiro a
permanência de uma situação real, legalizando~~. através
de Lei, já que a matéria se acha disciplinada, de longa
data, por portarias das autoridades competentes, nas esferas da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Ante o exposto, sendo o Projeto conveniente e oportuno, e como inexistem óbices quanto ao aspecto jurídico~
constitucional, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1985.- José lg..nácio Ferreira, Presidente - Odacir Soares, Relator Alrredo Campos - Américo de Souza - Moacyr Duarte
- Nivaldo Machado - Hélio Gueiros - Martins Filho.
PARECER N• 353, DE 1986
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Álvaro Dias
O Projetv ......-Lei do Senado n" 80, de 1983, de autoria
do ilustre Senador Pedro Simon-, estabelece_ que o estu~
dante_ de qualquer nível, matriculado em estabelecimento
de ensino oficial, reconhecido ou autorizado por órgão
c_ompetente, pagarâ metade do preço estabelecido para
ingresso nos cinemas, teatros e circos no TerritóriO Na~
cional. Estatui ainda que_se comprovarâ a condição de
estudante através da apresentação da carteira de identi~
dade estudantil, fornecida pelo órgão- estudantil compe~
tente, ou, na inexistência deste, pelo estabelecimento de
_ensino.
Em suajustifícação, o Autor esclarece que as medidas
propostas visam a estimular a indústria cinematogrâfica,
teatral e circense, pois favorecem o comparecimento às
casas de espetãculo. Ademais, constituem fator de incen~
tive à freqüência aos bancos escolares, facilitando o
acesso à cultura.
O Projeto de Lei em epigrafe merece o nosso apoio,
dada a justeza da proposta que encerra. Os estudantes
tendem a ser dependentes de adultos ou trabalhadores,
Freqi.ientemente, o estudo representa para eles privação
de renda, pois, em muitos casos, além de c_ustearem seu
curso, poderiam estar dedicando~se a alguma atividade
produtiva e remunerada. Por isso, os estudantes são conhecidos internacionalmente c_omo pessoas qe renda,
pelo menos temporariamente, baixa, fazendo J_y.s a des~
contos e vantagens. Assim sendo, o direito assegurado
pelo presente Projeto de_ Lei se insere nesse contexto.
Nosso voto é, pois, pela aprovaçã.o ·do Projeto de Lei
n" 80, de 1983~ Todavia, verifica~se um possível acrésci~
mo na respectiva ementa: enquanto o artigo 19 trata de
"estabelecimento de ensino oficial, reconhecido ou auto~
rizado por órgão competente", a ementa se refere a. "estabelecimento de_ ensino autorizado, registrado ou reco~
nhecido por órgão competente". Dada a discrepância, e
o fato de os estabelecimentos poderem apenas ser autorizados ou reconhecidos, nos termos da legislação e jurisprudência educacionais, propomos a seguinte
EMENDA N• l - CEC
Dê-se à ementa a seguinte redação:

PARECERES
N•s 352 e 353, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n" 80, de 1983,
que "assegura ao estudante matriculado em qualquer
estabelecimento de ensino autorizado, registrado ou
reconhecido por órgão competente, o direito de pagar
metade do preço do ingresso nos cinemas, teatros c
circos no Território Nacional".
PARECER N• 352, DE 1986
Da Comissão de Cons.tituiçio_~:_Justiça
Relator: Senador Octávio Cardoso
O Projeto sob exame, de autoría- do ilustre: Senador
Pedro Simon, visa a estabelecer a obrigatoriedade da
concessão de desconto no valor de 50% (cinqUenta por
cento), sobre o preço dos ingressos em cinemas, teatros e
circos, em favor da classe estt.J.da_ntil.
_
Na justificação da matéria, assínala o autor qut;. "o
presente Projeto não inova, apenas legaliza o direito c_onquistado pelos estudantes, há décadas", ao mesmo tempo em que busca evitar al>... inquietações contra medidas

"Assegura ao estudante, matriculado em qual~
quer estabelecimento de ensino autorizado ou reconhecido por órgão competente, o direito a pagar
metade do preço do ingresso nos cinemas, teatros e
circos no Território NacionaL"
Sala das_ Comissões, 17 de abril de 1986. - Aderbal
Jurcma, Presidente- Álvaro Diss, Relator -Jorge Kalumc - He-nrique Santillo - João Calmou - Nivaldo
Machado.

PARECER
N• 354, de 1986
Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n" 60, de 1984, que "revoga
dispositivo da Legislação Orgânica da Previdência
Social (Lei n~-3.807, de 26 de agosto de 1960)~ que
proíbe ao pensionista do sexO feminino de continuar
recebendo a pensão quando volte a se casar".
ReJator: Senador Octávio Cardoso
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do eminente
Senador Nelson 'Carneiro, tem por objetivo ·revogar a
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alínea b do art._39 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de
1960, com a redação dada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 197_3~
.
_
Referida a1ínea preceitua que a quota da pensão concedida pela Previdência Social extíngue~se pelo casamento de pensionista do sexo feminino.
Trata~se de matéria de fácil assimilação e bastante conhecida nos meios previdenciários, pela repercussão e
até mesmo perplexidade que causa à pensionista, que, ao
contrair matrimônio e, somente por esse fato, perde o direito à pensão deixada pelo segurado de quem dependia
à época do falecimento.
Bem verdade que há um certo fundamento, uma certa
aceitação da norma legal, se considerarmos que a pensioilista, ao casar-se, passa a depender eConomicamente do
seu marido, podendo, ao menos teoricamente, dispensar
o benefício previdenciário, em face do novo status adquirido. Esse, certamente, o motivo principal da norma legal vigente e que ora se quer revogar.
Entretanto, entendimento diverso tem tido livre trân1
sito ~os meios previdenciários e, sobretudo, no judi~
cíârio, onde hã decisões reconhecendo à pensionista que
se casa o direito de continuar percebendo o beneficio. O
fundamento principal é de que se trata de beneficio de
prestação continuada e cujo fato gerador é a morte do
segurado, devendo neste caso, prevalecer o princípio
fundamental do direito adquirido, pouco importando,
no caso, que a mulher titular da pensão seja solteira ou
casada.
Nosso entendimento ê de que tem boa dose de razão o
ilustre Senador Nelson Carneiro. Com efeito, sem embargo da nova situação assumida com o casamento,
achamos também que melhor será que a pensão cesse
apenas cõni a implementação da idade, pois, não raro, o
casamento traz até mesmo maiores encargos para a
famma, não sendo justo que se corte a pensão que foi gerada por outras origens, não guardando nenhuma conexão com o casamento.
Devemos salientar, no entanto, que, embora sejamos,
totalmente simpáticos à idéia de continuidade da pensão
em caso de casamento de pensionista do sexo feminino,
esbarramos em disposição constitucional que, a nosso
juízo, impede que esta Comissão concorde com a proposição, visto que não se lhe oferece nenhuma fonte de custeio, condição para que tenha tramitação e aprovação
normal.
Este modo de pensar deflui do contido no parágrafo
único do art. _165 da Constituição -Federãl que preceituâ
qu~. "nenhurria prestação de serviço de assistência- ou de
benefício compreendidos na Previdência Social serâ cria~
da, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte
de custeio total".
Ora, temos que, se há uma previsão de que a pensão
cessará com o casamento para a mulher menor de 21
anos e vem uma proposição para legislar em contrário,
aprovada esta, haverá um plus em termos de gastos, havendo, em conseqi.iência, necessidade de que se aponte
fonte de custeio para cobrir as despesas decorrentes.
Como disso não cogitou a proposição, entendemos que
está eiv:ada de inconstitucionalidade.
Frente ao exposto, nosso voto é no sentido de que se
considere a proposição inconstuticional, por não apresentar fonte de custeio e, em conseqUência, data maxima
venia, não se lhe_ dá apn::wação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1986 . ..,... Helvídio
Nunes, Presidente, em exercício -Octávio Cardoso, Relator- Martins Filho- Lenoir Vargas- José LinsAmérico de Souza- Fábio Lucena- Nivaldo Machado.

EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA N• I, DE 1986
Em 6 de maio de 1986
MAN!FEST AÇÕES CONTRÁRIAS A PROJETOS:
-da Associação dos Magistrados Acrêanos - Rio
Branco - AC, ao PL nQ 489/83;
-da Associação dos Magistrados Acreanos - Rio
Branco - AC, ao PL n<? 324/85;
-da Câmara Municipal de Muniz Pereira- BA, ao
PL n• 253/85;
- do Conselho Regio_~al de Profissionais de Relações
Públicas- DF, ao PL n" 1.087 /84;
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-da Confederação Nacional da Indústria- RJ, ao
PLC n• 50/82;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros- RJ, aos
PL n•s 5.983/82, 1.398/83, 3.204, 4.223, 4.763/84,6.022,
6.277:/85 e PLS n• 165 /84;
-do Ins_titutQ_ Porto Alegre da Igreja Metodista de
Porto Alegre - RS, ao PL n'l 4.632/84;
-da Federação das Associações Comerciais do Rio
Grande do Sul - RS, ao PL n'l 5.967 /85;
-da Câmara Municipal de Osasco- SP, ao PLC n9
59f83;
-da Senhora Célia Rodrigues Cunha-S~. ao PL n'
4.249/85;
-do Senhor Paulo_ César Rosa- Padr~ MiguelRJ, ao PLS n• 231/85;
-do Senhor Pedro Pereira dos Santos- Mossoró RN, ao PLS n• 198/79;
-da Câmara Municipã.l de Alegrete- RS, ao PL n9
4.317/84;
-da Câmara MunicipaldeCruzAlta- RS, ao PLn'
1.198/83;
-dos FuncionáriOs do SER PRO- Caxias do SulRS, ao PLC n• 89 /85;
.
-do Sindicato dos Administradores do Est. do Rio
Grande do Sul ..,.-- RS, aó PLC n'i' 5/83;
-da União Nacional dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional- Porto Alegre- RS, ao PLC n'i' 89/85;
-do Sindicato_ dos Engenheiras no Est. do Rio Gran-de do Sul- RS, ao ~LC n• 173/85;
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rió das
Antas - SC, ao PLP n'i' 138/84;
-do Sindicato dos Condutores Autónomos de Veículos Rodoviários do TerritóriO- Federal de Roraima RO, ao PLC n• 182/85;
-da Câmara Municipal de Assis - SP, à PEC n'i'
19/83;
-da Câmara Municipal de Bragança Paulista- SP,
ao PLP n• 242/84;
-da Câmara Municipal de Campinas- SP, ao PL n'i'
6.015/85;
. .
-da Câmara Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba- SP, a PEC n'i' 30/85;
-do Prefeito Otacilio Rodrigues da Silva- Piquete
- SP, ao PLC n•. 235/84;
-da Câmara Municipal de Jaú - SP, ao PLC n'i'
12/85;
-do Sindicato do Comércio Var~ista de Lins- SP~
ao PL n'i' 5.967/85;- da Câmara Municipal de Osasco
- SP, ao PLC n• 16/85;
-da Câmara Municipal de Piquete- SP, ao PLP n'i'
213/84;
-da Câmara _Municipal de Presidente PrudenteSP, ao PL n• 198 /79;
-dos Cirurgiões Dentistas da Universidade de Ribeirão Preto - SP, ao PL n'i'_ 3.083{84;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP, ao
PL n' 3.083 /84;
-da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-:SP, ao PL n• 3.083/84;
-da Câmara Municipal-de Sales6polis- SP, ao PL
n• 5.043/85;
...
- da PrefeitUra Municipal de Santa Bárbara D'Oeste
- SP, à MSF n'-246/85;
-da Câmara Municipal de São José dos Campos SP, ao PL n• 5.967 /85;
-do Senhor Antonio Dirceu Pereira Ivo- São Luiz
do Paraitinga- SP, a PEC n'i' 71/85;
-da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos- SP, ao PL n• 6.615/85;
-da Associação dos Advogados de São Paulo - SP,
aos PL n•s 473, 1.353/83;
-.da Associação Nacional dos Agentes do Fisco Federal- SP, ao PLS n'i' 147/82;
-da federação dos Empregados do Comércio do
Est. de Silo Paulo - SP, àPEC n• 19/82;
- do Centro Social dos Cabos da PM de São Paulo SP, ao PLS n• 301/85;
-da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil Taubaté- SP, ao PL n'i' 2.609/83;
- da Federação e Centro do C01;nércio do Estado de
São Paulo- SP, ao PLS n'i' 34/85;
-da Federação das Indústrias do Est. _de São· Paulo
- SP, aos PLS <n•s 150/84 e 89/85, e PEC n• 72/85;
- da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil _Santo André --SP. ao PLC n'i' 100/85;
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-da Federação dos Trabalhadores e Indústrias do
Estado de Sergipe - SE, ao PL n9 5.967/85;
-do Sindicato~ ~~s Oficiais Marceneiros de Aracaju
- SE, ao PL n• 5.967/85.
MAN1FESTAÇ0ES FAVORÁVEIS à PEC N•
83-/81 .,...-Restabelece El~ções Diretas para preD.eitos dos
Municípios. Estância Hidromineral e Area de Segurança
e cria Representação Política no DF.
-da Associação Comercial do Distrito Federal;
-da Associação dos Servidores Civis do DF;
-da Federação das Indústrias de Brasilia;
-da Federação dos Clubes de Brasília;
-da Federação Comercial de Brasília;
-da Ordem dos Advogados de Brasília;
---;-.;.;.,..dos Trabalhadores das Indústrias de Brasília;
- do Sindicato do Comércio Varejista de Brasília;
- do Sindicato dos Professores do "Distrito- Federal;
-do Sindicato Rural de Brasília.
MANIFESTAÇOES FAVORÁVEIS A PEC N• 71/85
- Dã nova redação ao art. 20_8 da Constit_uição.
- do _Cartóri9_ do ~egistro de Imóveis e Anexos Capivari - SP;
-do Juiz de Direito da Comarca de DescalvadoSP·
:_do l'i' Cartório de Notas e Ofício de Justiça· e Anexos - Mirante do Paranapanema - SP;
-dos Cartórios de Presidente Epitácio ·- SP;
-dos Cartórios de Presidente Wenceslau - SP;
- dos Cartórios de Ribeirão Preto - SP;
- do Senhor Ciomar Rollo Alves- Salvador - BA;
-dos Escdvães, Oficiais e Substitutos de SeTgipe e
Salvado_r - BA;
-dos Caitórios de Justiça - Olanea - PB;
-dos Tabeliões, Escrivães de Santa Catarioa. - SC;
-dos Serventuãrios de Santa Catarina - SC.
MANIFESTAÇ0ES FAVORÁVEIS A PROJETOS
- da Associação Profissional dos Enrermeiros de Alagoas- AL, ao PL n'i' 6.615/85;
-da Fundação Santa Cruz- Ilhéus- BA, ao PL n'i'
2.500
-da Câmara Municipal de Salvador- BA, ao PL n'i'
6.005/85 e PLS n• 256/85;
-do Conselho das Entida:des Negras da Bahia- BA,
ao PLC- n9 33/85;
- dos Geógrafos Licenciados do Projeto RADAMBRASIL- Salvador-BA, ao PLC n• 74/81;
-da Ordem dos Advogados do Brasil- GoiâniaGO, ao PL n• 206 /86;
-do Conselho Federal de Psicologia- Brasilia-DF,
ao PLC n• 79/83, e 83/84;
-da Federação dos Trabalhadores na Indústria da
Construção e do Mobiliãrio do Est. do Pará e Território
Federal do Ari1apá- Belém ~PA, ao PL n9 5.967/85;
- do Senhor Antonio Oliveira dos Santos --Dourados - MS, ao PL n• 5.967 /85;
- do Senhor Antonio ·carlos de Oliveira- Dourados
- MS, ao PL n• 5.967 /85;
- do Senhor Milton S. da Silva- Dourados- MS.
ao PL n• 5.967 /85;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dourados - MS, ao PL n• 5.967 /85;
- da Associação dos. Fiscais de Contribuições Previdenciárias do Estado do Mato Grosso do Sul - MS, ao
PL n• 5.068/85;
-da CODESUL - CIA- Campos Grande- MS,
a PEC n• 57/85;
- da Assembléia Legislativa de Belo Horizonte MG, ao PLC n• 5.289/85;
-da Assoéiação dos Vereadores do Triângulo Mineiro - Araguari- MG, ao PLP n'i' 353/85;
-da Federação do Comércio do Estado de Minas
Gerais- MG, ao PLC n'i' 192/85;
..
-do V Encontro Nacional d~ Bacharéis e Estudantes
de Turismo - -Belo Horizonte ~ MO, ao PL n9
4.109/84;
-do Prefeito Wagner do Nascimento- UberabaMG, ao PRS n• 116/85;
-da Câmara Municipal de Uberlândla - MG. ao
PLP n• 353/85;
-da Câmara Municipal de Londrina- PR, ao PL n~'
6.005/83;
- da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná PR, ao PL n• 4.949/84 e 6.425/85;
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-do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas nó Estado do Paraná - PR, ao PL n~' 2.049/83;
-da Associação dos Funcionários do Instituto de
Terras, Ca.t:tografia e Florestas do Estado do ParanáPR, ao PLC no 161 /85;
-da Câmara Municipal de Igarassu- PE, a PEC n'i'
09/85;
-do Senhor Luiz Alves de Queiroz - Recife- PE,
ao PLS n• 191/84;
· -dos Trabalhadores Metalúrgicos de Petrópolis RJ, ao PL n' 5.967 f85;
-da Associação dos Ex-combatentes do Br_asil- RJ,
ao PLC n'i' 165/85;
-da Conrederação Nacional da Indústria-- RJ, ao
PLC n• 48 /84;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros - RJ, ao
PL n• 5.121/85;
MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS AO PLC N•
88/82 - Dispõe sobre os Serviços Postais.
-da COSMOPOLITA- Brasilia- DF
-da ARBES - Associação de Representantes dos
Bancos - Vitória - ES;
- da-CEMINA S/ A- Cerâmica e Mineração Nacional Indústria e Comércio - Anãpolis - GO;
-do CEDEX - Centro de Estudos e Desenvolvimento da Exportação - Belo Horizonte - MG;
-do Prof. A. Lopes de Sã- Belo Horizonte- MG;
- da Associação Comercial e Industrial de Carangola
-MG;
-do CEXPORT - Consórcio de Exportadores de
Equipamentos - Curitiba - PR;
--da TANAC- S/A ::-Indústria de Tanino- Porto Alegre --RS;
· -do CEAG- Centro de Apoio a Pequena e Média
Empresa - Porto Alegre - RS;
-da Goiana Importadora e Exportadora Ltda- Rio
de Janeiro ___: RJ;
-do Hofllinghouse Brasil Ltda- Rio de JaneiroRl,
-do Banco de Crédito Real de Minas G.erais- Rio
de Janeiro - _Rl;
-da Oark Michigam Máquinas e Equipamentos
Ltda - Campinas - SP;
-da KUBOTA - Tekko do Brasil Indústria e Comércio_ -::-_Diadema-SP;
-da CUMMINS Brasil S/ A - Guarulhos - SP;
-da COBREQ - Companhia Brasileira de Equipamentos - Indaiatuba - SP;
-da Mapa Equipamentos Industriais Ltda - Santo
André- SP;
-da BENDIX do Brasil Equipamentos para autoveículos Ltda - São Bernardo do Campo - SP;
-da SECOROC Indústria e Comércio Ltda - São
Bernardo do Campo - SP;
-da SlTAFER S/ A Comércio e Indústria de Ferro
- São Bernardo do Campo - SP;
-da TOSHIBA do Brasil S/ A - São Bernardo do
Campo- SP;
-da ABIMF- Associação Brasileira da Indústria
de Material Fotogrãfico - São Paulo - SP;
-da Bon Beef Indústria e Comércio de Carnes S/ A
São Paulo - SP;
-do Frigorífico Kaiowa S/ A - São Paulo - SP;
-da Indústria e Comércio Guarany S/ A.:... São Paulo- SP;
-da Notres Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
.:..:. São Paulo - SP;
-da ORESTEIN & KOPPEL Equipamentos LtdaSão Paulo - SP;
- da- ~EUTERS Serviços Económicos Ltda - São
Paulo- SP;
-da Siderúrgica J .L. Aliperti S/ A - São Paulo SP·
:_da EM BRACO - Empresa Brasileira de Compressores S/A - J oinville - SC. ·
MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS AO PLS N•
181/85- Cria a Fut:J.dação de Assistência ao Excepcional - FUNASE.
- -da APÀE- Muriié- MG;
-da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul- RS;
- da Câmara Municipal de Erechim - RS;
-da Câmara Municipal de Bastos - SP;
;.::-aa--camªra Municipal de Diadema - SP;
-da Câmara Municipal de Dumont - SP;
-
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- da Câmara Municipal de Garça - SP;
-da Câmara Municipal de Marília - SP;
-da Câmara Municipal de Pindamonhagaba - SP;
-da Câmara Municipal de São José da Bela VistaSP.
MANIFESTAÇÕES FAVORÃVEIS AO PLC N•
124/85 ~Proíbe a pesca da baleia.
- do Departamento de Sistemática e Ecologia João Pessoa - PB;
- do Grupo Curupira - Olinda - PE;
-da Câmara Municipal de Além Paraíba - MG;
-do Centro de Conservação da Natureza - Belo
Horizonte - MG;
-da Câmara Municipal de Poços de Caldas- MG;
-da Câmara Municipal de Rio Verde- Mato Grosso do Sul - MS;
- da Sociedade Nacional de Agricultura - Rio de J aneiro- RJ;
-da Secretaria de Estado da Educação - Mogi das
Cruzes- SP~
-da Câmara Municipar-de-MOji Guaçu - SP;
- do Senhor Kin CarVafhO Dias - Pira:cicaba - SP;
-da Câmara Municipal de São José dos ÇamposSP;
-do Conselho Estadual da Con-dição Feminina São
Paulo- SP;
- da Sr• Anna Guttemberg Vipã ...:.._ São PaulO .....:. SP;
-do Sr. Fá&io Desíati- São-Paulo- SP;
- da União Internacional Protetora dos Animais São Paulo - SP;
-da União em Defesa das Baleias - São Paulo SP·
.:.__do Movimento_ Permanente de Proteção às Baleias,
Golfinhos e Botos ~-São--PaUlo-.....::.-sP;-- da Srt- Regina Machado - São Paulo - SP;
-da Cãmara Mllnicipãl de Taubaté - SP.
MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS AO PLC N•
60/82 - Regulamenta a profissão de músico.
-da Escola de Enfermagem Santa Emília de Rodat
- João Pessoa - PB;
- da Associação Profissional dos Enfermeiros de Pernambuco - PE;
-da Sr• Tereza Castelli - Caxias do Sul - RS;
-da Sr• Gertrudes Mussato- Caxias do Sul - RS;
- da Srt Apolônia Sulento - C~xias do Sul - RS;
- da Sr• Suzete Rodini - Caxias do Sul - RS;
- da Srt Zélia Be!goza - Ca.Xías do Sul - RS;
- da Sr• Rosa Brito - Caxias do Sul--- RS;
-da Sr• Marli Boierle - Caxias do- Sul - RS;
-da Sr• Diiüüilafa Wetiet= Caxias dO Sul .:..__ RS;
- da Sr• Lisiane Bervian - CaXias do Sul - RS;
- da Sr• Marina Cori'eía -.=-Caxias do Sul - RS;
-da Srt Iandra Tedesco - Caxias do -Sul - RS;
-da Srt Lenir Paraboni - CIDí.ias do Sul - RS;
-da Sr• Mônica Kich - Caxias do SUl -=-RS;- da Sr• Marilene Adan - Erechim - RS;
-do Sr. Irani Denti - Erechim- RS;
- da Sr• Vera Zaga ....;- Erechim - RS;
- da Srt Angélica Cercena - Erechim - RS;
-da Sr' Terezinha Bordin - Erechim - RS;
- da Sr' Rosane Abeck - Porto Alegre - RS;
-da Sr• Mônica Maria- B. Marques -Porto Alegre
-RS;
- da Sr• Luiza Gerhardt - Porto Alegre - RS;
-da Sr' Maria do Rosário -- Porto Alegre - RS;
-da Srt Mara Capa verde- Porto Alegre- RS;
-da Sr' Inês Kieling -_;_ Porto Alegre - RS;
- da Sr' Neli Farias - Porto Alegre - RS;
- da Sr• Gerei Rodrig_ues - Porto Alegre - RS;
-da Sr' Ber~adete Ohvo - Porto Alegre - RS;
- da Sr• Mana J anete Wagner - Porto Alegre- RS·
- da Sr• Liane Einolft ~ Porto Alegre - RS;
'
-da Srf- Maria Elisa Freitas - Porto Alegre - RS;
-da Sr' Cleusa Meneghetti - Porto Alegre - RS;
-da Sr' Beatriz Sebben- Porto-Alegre- RS;
-da Srf- Rachel Silva - Porto Alegre - RS;
- da Sr• Sandra Prade - Porto Alegre - RS;
-da Sr• Tereza Portela - Porto Alegre - RS;
Rs,- da Sr• Vera BrUx.el Franquel - Porto Alegre _:_ da Srt- Ligia Pegoraro - Porto Alegre - RS;
-da Srt Eleonora Ribeiro --Porto Alegre - RS·
- das Enfermeiras da Escola de Saúde Pública _:_
Porto Alegre - RS;
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-da
-da
- da
-da
- da
-da
-da

Srt- Heloisa Foernges -Porto Alegre- RS;
Srt Ivone Leipzik - Porto Alegre--'- RS;
Srt Carmern Fie - Porto Alegre - RS;
Sr' Ana Silva - Porto Alegre - RS;
Sr• Carmen Irasschio - Porto Alegre - RS;
Sr• Tânia Oliveira - Porto Alegre - RS;
Sr' Elizabeth Silva - Porto Alegre - RS;
-da Sr• Nidea Dick - Porto Alegre - RS;
-.....:..da Sr• Soraya Kath - Porto Alegre - RS;
-da Sr• Eva Nery Pedro --Porto Alegre - RS;
-da Sr• Terezinha Perin - Porto Alegre - RS;
.,.....- da Srt Sonia Coradini - Por_to Alegre - RS;
-da Sr' Maria Eliza Die~rich- Porto Alegre- RS;
-da Sr• Iracema Rubin - Porto Alegre - RS;
~da Sr• Lizete Persson - Porto Alegre - RS.
MANIFESTAÇÕES FAVORÃVEIS. AO PL N•
4.111/84 - Jornada de seis horas de trabalho para os
economiários.
-- -da Câmara Municipal de Alagoinhas- BA;
-da Câmara Municipal de ltajuj:I?Ç- BA;
-da Câmara_ Municipal de Tucano - BA;
-da Federação Nacional das Associações Econo~
mi·ã-rias - Brasflia - DF;
-da Ordem dos Advogados do Brasil - Seçã_o DF
- Brasília - DF;
. -dos Empregados do Núcl~o de Pessoal da ÇEFFortaleza - CE;
_
-da Associação dos FunCíOri:ái"iOS da CEF- Campo
Grande- MS;
-da Câmara Municipal de Cornélia Procópio-- PR;
~da Câmara Municipal de Pelotas RS;
.....:. dos Bancários da Caixa Econômica Federal- Porto Alegre - RS;
--da _Câmara Municipal de Sapucaia do Sul- RS;
-da Câmara de Vereadores de Triunfo -RS;
_,-da Câmara Municipal de Uruguaiana- RS;
-da Câmara Municipal de Cotia - SP;
-da Câmara Municipal de Moji Guaçu- SP;
-da Câmara Municipal de Novo Horizonte- SP;
-da Câmara Municipal de Pereira Barreto - SP;
-dos Bancários da_Caixa Econômica Federal- Santana- SP;
-dos Bancários da Caixa Econômica Federal- São
Paulo- SP.

-N,

MANIFESTAÇÕES FAVORÃVEIS Ã -PEC
_7_9/84 - Cria o Fundo de ComPeti.sação dos Estados,
Pistrito Federal e Municípios:
-da Câmara Municipal de AragU.ãri- MG;
-da Assembléia Legislativa de Minas Gerais- MG;
-da Prefeitura M.unicipal de Ibiâ - MG;
-da Câmara Municipal de Ubâ - MG;
-da Prefeitura Municipal de Dourados- MS;
-da Prefeitura Municipal de ItaP6ã :.._ MS;
-do Senhor Luiz Saraiva Vieira __:.Jvinhema- MS;
-da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco- PE;
- da Câmara Municipal de Canoas - RS;
-da Câmara Municipal de Andradina- SP;
-da Câmara Municipal de Dumont - SP;
-da Câmara Municipal de Flórida Paulista - SP;
-da Câmara Municipal de Man1ia - SP;
_.da Câmara Municipal de Paraibuna- SP;
-da Prefeitura Municipal de Santos - SP;
-da Câmara Municipal de Tupã - SP.
MANIFESTAÇÕES FAVORÃVEIS Ã MSG N•

6818"5-- Fix.a a-remuneração de vereadores:
-da
- da
-da
-da
-da

Câmara dos Deputados - Brasllia - DF;
Cân1ara de Vereadores de Cansai::tção -- BA;
Câmara Municipal de Encruzilhada - BA;
Câmara Municipal de Muritiba- BA;
Câimú·-a Municipal de Áquidauana - 'rviS;
-~a Cânl.ara Muni~ipal de Paranaíba - MS;
-da Câmara Municipal de Araguari - MG;
- da Câmara Municipal de Ganleleira - PE;
-da Câmara MuniCiPãl de Pedra- PE;
-da Câmara Municipal de Escada - PE;
-.da Câmara Municipal de Cândido Mota- SP;
-da Câmara Municipal de Catanduva - SP;
-da Câmara Municipal de Estância de Ibirâ - SP;
-da Câmara Municipal de Mirassol - SP;
:-da Câmara Municipal de Orindíuva --SP;
-da Câmara Municipal de Piquete - SP;

-da Câmara Municipal de Estância Balneária de
Praia Grande - SP;
-da Câmara Municipal de São Roque -- SP.
MANfFESTAÇÕES FAVORÁVEIS Ã PEC Nt
43/85 -Assembléia Nacional Constituinte:
--da Arquidiocese de Salvador - BA;
-do Instituto de Estudos Sócio-Econômicos Brasnia- DF;
-da Câmara Municipal de Imperatriz - MA;
-do Movimento pda participação popular na Constituinte - Belo Horizonte - M G;
-das Entidades Sindicais do Mato Grosso do SulMS;
- da Inspetoria Estadual de Educação de Coronel Vivida- PB;
-do Movimento de Participação Popular na Constituinte - Curítiba - PR;
-da Fundação Dinarte Mariz- Natal- RN;
-da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul - RS;
-.do Comitê Pró-Assembléia Nacional Constituinte
de Araranguá - SC;
. . . . . . . do Partido do Movimento Democrâtico -Brasileiro
- Araçatuba - SP;
-da Câmara Municipl!l de Bauru - SP;
-da Câmara Municipal de Jacareí - SP;
-da Câmara Muni_cipal de Osasco -- SP;
-da Câmara Murlicipal de Pompéia- SP;
-~a Câmara Municipal de Santos __:. SP;
-da Câmara Municipal de São Paulo- SP;
- do Escritório Regional de São Paulo - SP;
....:..:..~das Comunidades Eclesiais de Base- Sãó PauloSP;
- da U niào Brasileira de Escritores - São Paulo SP;
-do Senhor Eduardo Emílio Lang Di Pietro- São
Paulo- SP.
MANIFESTAÇÕES SOBRE NOVO ESTATUTO
DOS FUNCIONÃRIOS
-da Sr' Nilda Calumbi Luiz - Macei6 - AL;
-da Sr• Maria Carmelita Pereira de Almeida- Ma·
ceió- AL;
-da Sr• Nair Pereira Alves - Maceió - AL;
;. . ;. .;. do Sr. LuiZ Pereira Alves- Maceió - AL;
-do_ Sr. Ephah Calheiros de Navais- Maceió AL;
.
- da Associação dos Delegados de Polícia FederalBrasília- DF;
- do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiâs
-GO;
-do Sr. José de Oliveira Alvarenga- Belo Horizonte-MO;
- do Sr. RosHio Rodrigues dos Santos - Campo
Grande- MS;
-do Sr. AntôniO Expedito da Silva Ribeiro- Alen~
quer- PA;
-da Federação dos Servidores Públicos do ParanáPR·
_:_do Movimento Pró-Valorização do AposentadoRio de Janeiro- RJ;
-da Sr• D<'rothy Ethel Pritchard - Rio de Janeiro
- Rl;
- da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos _do Estado do Río de Janeiro- RJ;
-do Sr. Wandir Lourenço Maurtcio- Rio de Janeiro- RJ;
-do Sr. Albertino José de SOuza- Rio de JaneiroR!;

-do Sr. Joanil Mamedes de Castro- Rio de Janeiro
-RJ;

-da Sr• Lêa Gerevine Fonseca- Rio de Janeiro-Rl;
-da Sr~ Aliete Cardoso-- Rio de Janeiro - RJ;
- da Sr' Alda Gomes - Rio de Janeiro - RJ;
-da Sr~ Neusa C. Paiva - Rio de Janeiro- RJ;
-da Sr• Margarida Onair Fontelles- Rio de Janeiro
-

RJ·

-da Sr• llka da Costa Paiva- Rio de Janeiro- RJ;
-da Sr'- HeTena Rodrigues Gonçalves Barbosa Rio de Janeiro - RJ;
-da Sr• Maria da Conceição Sanches Ficher- Rio
de Janeiro - RJ;
-da Sr' Cacilda Teiúira Damasceno- Rio de Janeiro- RJ;
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-do Sr. Francisco Velloso da Silveira- Rio de Ja·
nciro- RJ;

-da Sr' Irma Mcinick - Rio de Janeiro - RJ;
-da Sr• Daisy Hargreaves Latorre -Rio de Janeiro
-RJ;
-da Sr• Vanda de M. Hosken- Rio de JaneiroRJ;
-do Sr. Leonil Chrysostomo Velloso da Silveira-:-:Rio de Janeiro - RJ;
-da Sr• Regina Meinick - Rio de Janeiro - RJ;
-da Sr• Alice Mattps Ville:la- Rio de; Janeiro- RJ;
- da Sr• Lain a da_ Rocha Pereira -:- Rio de Janeiro -

RJ;

-

- da Sr• _y_ anda Brandão de Souza Araújo -

Rio de
Janeiro - RJ;
-da Sr• Walkyria Fasshber- Rio de Janeiro- RJ;
- do Sr. Oséas de Sou~a -=-- Rio 9_e Janeiro - RJ;
-do Sr. Henrique Danemberg- Rio de Janeiro-

~

RJ.:__ da Sr• Ilda da Silva Palnares
Rio de Janeiro RJ·
-da Sr• Jacy Soares Sampaio- Rio de JaneiroRJ·
-da Sr•_ Evangelina Leivas- Rio de Janeiro __~ RJ;
-do Sr_._ Man~Uªcintho da Rocha Ficher- Rio de
Janeiro- RJ;
___
_ __
--~--"
- da Sr• Maria do Carmo das G. Gonçalves- Rio de
Janeiro - RJ;
-do Sr. Sérgio Calaza do Amaral- Rio de Janeiro
-RJ·
-da Sr' Eliete Sylv~tre Meirelles_- Rio de Janeiro
-RJ·
-do Sr. Edyr sYlvestre MeireUes- Rio deJaneiroRJ;
- da Sr• Maria do Perpétuo Socorro Pianippedro RJ·
-do Senhor Camerino·Vieira- Rio de Janeiro RJ·
..:._da Sr• Judith Moraes- Río_d.e Janeiro_- RJ;
-do Sr. Paulo Barbosa de Lucena- Rio de Janeiro
-RJ;
- da Sr• Octávia- Alcantara Bonfim - RiQ_de Janeiro
-RJ;
-da Sr• Edith Cardoso Vieira - Rio de Janeiro RJ;
-do Sr. Raymundo Marques- Rio de Janeiro RJ·
.:_da Sr• Célia Andrade de Mattos - Rio de Janeiro
-RJ;
-da Sr• Léa Rodrigues Gonçalves- Rio de Janeiro
-RJ;
-da Sr• S_te_la_ Maria Pinheiro Sgambato- Rio de J_~neiro -- RJ;
-da Srf Flauzina Rodrigues Gomes- Rio de Janeiro- RJ;
-da Sr' Nair Bezerra de Albuquerque- Rio de Janeiro --RJ;
-da Srf Odemira Barbosa Falcão - Rio de Janeirp
-RJ;
RJ;-da Sr• Nair Cruz de Oliveira - Rio
.. de Janeiro
. -da Sr• Eunice Cunha !! Silva - Rio de Janeiro RJ;
-da Sr• Delphina Fontoura Catarina - Rio de Janeiro- RJ;
-da Sr• Dirce de Oliveira Pinto - Rio de JaneiroRJ;
-do Sr. Waldyr Gomes da Silva- Rio de JaneiroRi;
-da Sr• Yone Mendes Nepomuceno- Rio de Janeiro- RJ;
-da Srf Julieút_da__Silya Fon_tour_a_"""':: Rjo de Janeir9;
-da Sr~ Solange de Castro Gatto - Rio de Janeiro
-RJ;
-da Sr• Marta de Carvalho Moreno- Rio_ de Janeiro- RJ;
-da Sr• Edyla Lima Di~s- Rio de Janeir_o- RJ;
-da Sr• Cannélia L. de Andrade- Rio de Janeiro~
RJ;
•
-do Sr. José Francisco das Chagas Ribeiro- Rio de
Janeiro;
-Da Sr• Yedda Luiza da Costa Vieira- Rio de Janeiro ::- RJ;

-da Sr• Ilza de Abreu M. Fernandes- Rio de Janeiro- RJ;
-da Sr• Abigail de Castro Carvalho Rosa- Rio de
Janeiro RJ; - da Sr' Déa Barroso Bel ache - Rio de
Janeiro - RJ.

I>IVERSOS
-da Assembléia Legislativa po Estado de AlagoasAL. solicitando reatamento das relações diplomáticas
entre Brasil e Cuba;
-=-ao Sindicato dos Trababalhadores Rurais de Bran-C:iliinha --A L, reiVindiCando criação de uma Junta na cidade de União dos Palmares;
-da PrefeítÚri Municipal de Rio Brilhante- MS,
solicitando andamento na aprovação de projetas referentes a esse município;
-da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia BA, solicitando ao Ministro das Minas e Energia uma
maneira de utilizar o gás natural nos transportes coletivos, urbanos, intermunidpaís e inierestãduais;
-do Sindicato dos Empregados no Comêrcio da Cidade de _Salvador BA, contra a mudança dO feriado de 1'
de Maio;
""""d~Çamissão Nacional do Clero de Brasília- DF,
contrária ao Decreto Presidencial que põe em vigor o 1
Plano Nacional da Reforma Agráriã;
- da Associação Capixaba dos Mutuários de Vitória
- ES, favorável ao reajuste da casa própria;
- da Associação Comercial e Industrial de Anãpolis
- GO, Contra a industrializaçã·o do DistritO" Federal;
-da Organização das Cooperativas do Estado do
l\.1aranhão - MA. solicitando seja os beneficias do
Decreto-lei n' L376f74, estendido a todas as cooperativas;
- da Câmara Municipal de Aquidauana- MS, parabenizando o Senhor Presidente da República pelo pronunciamento- feito à Nação br_asjteiia;
-do Senhor Rotilio dos Santos- Campo Grande""""':'
- MS, solicitando junto a Rede Ferrovifo_ria Federal e ao
Ministério dos Transportes o pagamento da complementação da aposentadoria conforme a Lei n<i6.781, de 19 de
maio de 1980;
- ·aa Câmara Municipal de Salto do Cêu- MT, reivindicando menor preço na aquisição de sementes para
os lavradores dessa região;
- da Associação dos Vereadores do Triângulo Mineiro de Uberlândia - MG, soliCitan~o apoio desta Casa
para mdhor funcionamento dessa associação;
-da Câmara Municipal de Campos Alto- MG, comunicando posse da Nova Mesa Diretora;
-da Assembléia Legíslativa do Estado de MiriciS Gerais - M G, solicitando apoio contra o aumento mensal
da tarifa elétrica_:
-da Câmara Municipal de Lima Duarte- MG, encaminhando moção de aplauso ao Presidente desta Casa
e da Câmara dos DepJtados por sua forma de liderança;
-da Câmara Municipal de Cajazeir3.s- PB, solicitando que o projeto da SEDENE seja conhecido em todas as Câmaras Municipais do País, antes ele ser submetido à aprecíação do Congresso Nacional;
-da Coordenado ria das Associações Comerciais e
Industriais do Oeste do Paraná - PR, encaminhando
cópia da XXIIl reuniã-o realizada em Marechal Cândido
Rondon;
-da Câmara Municipal de Pato Branco- PR, solicitando seja concedido o reajuste trimestral compulsório
dos salários de todos as categorias profissionais, inClusive o salário mínimo e contrária a qualqUer iniciativa que
vise aumentar ou criar novos impostos; -da Câma.ra de Vereadores de Brejão- PE, comunicando posse do Vereador Ginaldo Alves de SOuza;
-da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários d_o Leste Meridional do Brasil- RJ, comunicando posse nova Mesa Diretora dessa federação;
-do Instituto dos Advogados do Brasil- RJ, enca~
minhando parecer do Doutor Laércio Pellegrino, versan~
do sobre a inconstitucionalidade e utilização pelo DETRAN do equipamento denominado''tranca", nos veículos estacionados irregularmente;
-da Ordem dos Advogados do Brasil- RJ, encaminhando estudos sobre a Dívida Externa;
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-da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do
Sul-· RS, solicitando a libertação do líder negro Nelson
Mandela e outros negros políticos;
-da Câmara Municipal de Cruz Alta - RS, solicitando apoiO aos rnutuârios do Banco Nacional da Habitição, rio Que se refere à aquisiçãO- da casa própria;
- da Professora Vilma de Lourdes Benites - Guaíba
- RS, cciiltra a aprovação do reajuste trimestral de salário;
-da Câmara Municipal de Pelotas- RS, solicitando
estudos concedendo isenção de IPI e lCM para venda de
bicicletas, bem como baixa de juros na aquisição quando
utilizadas como meio de transportes para os trabalhadores;
- da Câmara de Vereadores de Laguna - SC, favorável a implantação do Plano Estadual de Educação;
-da -éãmara Municipal de Avaré- SP, solicitando
seja abolido definitivamçnte o desconto previdenciário
sobre o pagamento dos aposentados;
....._da Câmara Municipal de Bauru - SP, sugerindo
elabÕfação de emenda a Constituição, que assegura estabili_ºª~ e integra nos quadros do funcionalismo da
União, dos Estados. e Municipios os funcionários que
prestam serviços há mais de cinco anos à Administração
Pública;
-da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista SP, apresentando sugestões do Grupo ECO (preservação
do meio ambiente);
.:. . :. . da Câmara Municipal de Diadema- SP, dos mutuârios_do Banco Nacional da Habitação, solicítando solução para o problema da prestação da casa própria;
-da Câmara Municipal de Franca - SP, reivindicando re31izaÇão da reforma agrária, conforme postula·
dos apresentadoS pelo GOverno da Nova República;
-da Câmara Municipal de Jundiaí- SP, solicitando
estudos visando o tabelamento dos cursos de datilografia;
- ~-da Câmara Munidipal de Marilia- SP, sugerindo
o- congelamento dos. preços dos produtos de primeira necessidade e encaminhado moção de protesto dos corretores de seguros do Estado de São Paulo;.
-..o-;, da Câmara Municipal de Ribeirão Pires- SP, solicitando apoio contra a privatização da PETROBRÁS;
-da Cãrila!a Municipal de Rio Claro- SP, solidária
à nova política agrícola da Nova República, caracteriza~
da pelo aumento real de recursos destinados ao custeio
da safrà agrícola;
-'-da Câmara Municipal de São Jose dos CamposSP, solicitando elaboração de projetas de lei viSando destinar um percentual sobre a receita dos MunicíPios, aos
íõifittltos ·profissionalizantes, aos menores abandonadOs, para que tenham trabalho, alimentação, saúde e formação moral;
-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
-SP:
a) -solicit:iiido revisão na Lei n"' 5.692/71, incluindo
dispositivo de mudança que ampare a educação préescolar;
b) soli~itando elaboraç~o de lei que proíba fumar em
restaurantes, lanchonetes e locais onde são ingeridos alimentos; e
c_) solicitançio que os reajustes salariais passem a ser
efetuados trimestralmente;
-da Câmara Municipal de São Paulo;
a) solicitando as autoridades competentes campanha
contra o alcoolismo, tabagismo e tóxicos; e
b) solicitando campanha sobre o desarmamento individual;
-da FedÚaçào dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de São Paulo- SP, solicitando modificãções nO Decreto-lei n"" 91.367/85, no intuito de conceder redução da_alíquota do IPI para táxis cOm motrir à
álcool;
-dO Douior €nio Dorilêo- SP, encaminhando recorte do jornal. "O Estado de S. Paulo", de 18-9-85;
-da Câmara Municipal de Sertãozinho -SP, reivindicando mudança nas leis que regulamentam o trabalho
rural;
-da Câmara Municipal de Tu pi Paulista- SP, solicítanto a concessão do 13"' salário para todos os aposentados e pensionistas.
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EXPEDIENTES ENCAMINHADOS ÃS BANCADAS ESTADUAIS
- da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus
- BA, solicitando das autoridades competentes medidas

que venham sanear os problemas sociais do povo

brasi~

leiro;

-da Assembléia Legislativa de Goiás - GO, solici:.
tando ao PMDB sua meta principal, que é de fazer um
governo voltado para os problemas ~ociais, princípaf~
mente com referência ao custo de vida, emprego e saláriO;
- da Câmara Municipal de Corguinho - MS, solicitando providências e liberação de recursos para asfaltamenta do centr-o da cidade;
-da Câmara Municipal de Parnaiba - MS, solicitando prolongamento de 2 anos, sem pagamento de juros, aos financiamentos dos agricultores e pecuaristas em

débitos com os bancos;
-da Câmara Municipal de Barracão - PR, solicitando seja concedido o reajuste trimestral dos salârios a
todas as categorias profissionais, principalmente sobre o
salário mínimo;
-da Associação de Profissionais da COPEL - PR,
encaminhando cópia do estudo relacionado com problema do setor elétrico e política salarial;
-da Câmara Municipal de Londrina --PR, solicitando providências de fazer retornar o sistema de parcelamento da dívida previdenciâria, sem necessidade das
empresas devedoras prestarem fiança bancária ou garantia real;
,::da Câmara Municipal de Ijuí- RS, reivindicando
junto aos órgãos competentes seja estabelecido novos limites salariais para efeitO de aposentadoria;
-da Câmara Municipal de Embu- SP, solicitando
urgência nas ligações entre os municípios que compõem
a Região MetrOpOlitana da Grande São Paulo;
-da Câmara Municipal de Cubatão- SP,_ contra o
tratamento que -a Companhia Siderúrgica Paulista vem
dando aos seus trabalhadores;
-da Câmara Milriicipal de Marília - SP, reivindicando a possibilidade de ser adotada a trimestralidade
no pagamento dos vencimentos dos-trabalhadores brasi_leiros em todos os níveis e setores, tornando-o obrigatório;
- -da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes- SP,
contra as mudanças no Imposto de Renda, que só tendêm a prejudicar o trabalhador assalariado e o contribuinte de modo em geral;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP,
apoiando reivindicações da Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas;
-da Câmara Municipal de São Paulo --sP, encaminhando moção de aj:loio aoS funcionârios da Caixa Económica Federal em favor das 6 (seis) horas de jornada de
trabalho;

EXPEDIENTES ENCAMINHADOS ÃS LIDERANÇAS DOS PARTIDOS
- da assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
--MA, favorável ao projeto de lei que estabelece novo
piso salarial para os jornalistaS;
- da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambu~
co -- PE, solicíümdo da Caixa Económica Federal a·
possibilidade de estender .oJimite ~ãximo de idade para
o próximo_ concurso;
-da Cârilara Municipal de Alegrete - RS. contra a
decisão da Empresa Brasileira de Comunicações, por ter
afastado de forma rigorosã os funci~náriO;S que apoiaram a greve da empresa;
-da Câmara MuniciPal de Mauâ • SP:
a) apoiando a classe dos cconomiários pela jornada
de 6 (seis) horas de trabalho;
b) favorável ao aumento do saJário trimestral às
classes trabalhadoras;
c) contrãrio a qualquer projet~ de lei que vise a el~
vação dos impostos.
~ •
·

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. Jt.
Secretârio.

É lido o seguinte.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 94, de 1986
__ Iritfoduz modificação na Consolidação das Leis do
Trabalho, garantindo ao acidentado no trabalho e ao
portador de doença profissional o dire-ito 'de exerce-r,
na mesma empresa, funções compatíveis com o seu estado físico.
O Congresso Nacional decreta:
A rt. 19 E acrescentado à Seção V, do Capítulo V, da
Consolidação das Leis do Trabalho, o seguinte artigo
sob n9 170, com renumeração do atual que leva este nú~
mero e subseqilentes:
.. "Art. 170. · Ao enlpregado acidentado no trabalho que, após a consolidação das lesões resultantes
do acidente, permanecer incapacitado para a atividade habitual da época do acidente, é assegurado o
direito de ser aproveitado, na mesma empresa, desde que possa exercer atividade compatível com sua
capacidade funcional, sem prejuízo da remuneração
então percebida.
Parágrafo único. A mesma garantia é assegurada ao empregado que for portador de doença profissional, contraída durante o exercício de suas atividades na empresa, enquanto perdurar a moléstia
que o incapacite para o exercício das atividades habituais."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
J ust.i~cação
Q __ direito que o ~~~e_n!e projeto p~te~de consagrar

em lei na verdade já vem sendo reconhecido a muitas categorias profission<:J:is, por força de convenção coletiva.
Impõe-se a medida- porqúe Ode:SiTnO dos trabalhadores acidentados, que sofrem redução em sua capacidade
de trabalho, mesmo podendo ser aproveitados nas condições atualmente previstas em lei, geralmente é melan- ·
cólico. Na maior parte das vezes são despedidos pelas
empresas e virtualmente marginalizados. Nenhuma empresa, depois, quer contratá-los e os mesmos acabam
tendo que viver de biscates, não raro apelando para a
mendicância e até para a criminalidade.
Neste contexto, ê oportuno e conveniente o benefício
preconizado neste projeto que, como já dito, não constitui inovação já que muitas empresas o estão concedendo
por força de convenções coletivas.
Sala das Sessões, em 8 de maio de 1986. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Seç.ão V
Capítulo V
Seção VI
Das Edificações
Art. f70. As edificações deverão obedecer aos requiM
sitos técnicos que garantam perfeita segurança aos que
nela trabalhem.

.·~ .í;,~· c~-,;,is~5~; deC&n~ü,~i~a; ~ ·i~·,i~d ~~d; L;.
gis/ação SodOI)

ÓSR. PRESiDENTE (Martins Filho) - 0 projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
tt-Secretário.

São lidas as seguintes

COMUNICAÇÕES
COmuniCo a Vossa Excelência, para fins regimentais.
que nesta data me desligo do Partid~ ~ocrático 5o-.
cial e passo a integrar a bancada do PartidO da Frente
liberal.
Sala das Sessões, 8-S-86- -

Alexandre Costa.
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Brasília-DF, 8 de maio de 1986.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no Artigo 43, alínea a do Regi- ..
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa,
em caráter particular, a partir do dia 14 do corrente mês,'
para breve viagem ao exterior, onde irei participar das
solenidades: de entrega do títulg, "Homem do ano de
1986", ao Dr. Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho, no
próximo dia 15 de maio em Nova Iorque e dª' "7' Conferência da Câmara de Comércio Internacional .. , onde tomarei posse como membro do Conselho da Câmara de
Comércio Internacional, em Barcelona, Espanha, no
período de 28 a 30 de maio próximo.
Atenciosas Saudações. - Albano Franco.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- As comu~~
cações lidas vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência comunica ao Plenário que decorrido o prazo previsto
no Art. 59, § 5'~ da Constituição, encaminhou à promulgação Lei sancionada tacitamente pelo Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no § 2t do
mesnlo artigo. A ref~rida Lei, "dispõe sobre medidas de
segurança aos Ex-Presidentes da República e dâ outras
providências", e foi objeto de deliberação das duas Casas do Congresso Nacional através do Projeto de Lei da
Câmara n9 8/85 (n9 4.616/84, na Casa de_ origem).
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência,
nos termos do disposto no Art. 414, item IV do Regimento Interno, convoca Sessã.o extraordinária, a
realizar-se na próxima terça~ feira, -às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação do veto parcial aposto ao
Projeto de_ Lei do Senado n9 235, de 1985-DF, que dispõe
sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito
Federal, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume,
como líder do PDS.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Recordamos com especial homenagem a figura hercúlea de Cândido Mariano da Silva Rondon, ou simplesmente o Marechal Rondon, que no dia 5 deste mês foi
festejado no Exércíto Como O Patrono das Comunicações.
Efetivzmente a nossa História, apesar de nova, pois
somos um país ainda jovem, é robusta e rica graças aos
seus abnegados filhos que souberam honrá-la projetando
o Brasil para o Mundol
E dentre o elenco de pessoas afortunadas incluo o
nome -do Marechal Rondon.
Homem de grandes qualidades morais e científicas, es-colheu, desde cedo. um rumo que o levaria a se tomar
um pai para os indíg_enas brasileiros, um desbravador de
terras novas, e um fator de integração para o Brasil.
Recordar para o Senado tudo aquilo que ele realizou
em vida, seria exaustivo.
Mas ê sempre necessãrio refrescar a memória dos mais
novos. para que se inteirem de que o nosso pais possui
vultos tão signlficatíyos (Juanto os ~ais sig'ni~cat.ivos
que existiram e e~stem além-fronteiras.
E aqui vale lembrar quanto seria 6til o ciriema, a televisão e os outros nieios de comunicação, se divulsassem
a imensa riqueza da vida- do M3!cchaJ Rondon. Se qui·
sermos escrever·uma epopi:ia, basta alinhar os fatos coti~
di anos de sua existência. Ele conviveu diariamente com a
morte e a doença; com o frio e a chuva, (:Om a ÍD(:Ompreensão de brancos e de índios, tudo-_isso sem levantar'o
braço ou a voz:
·
·
As homenagens tributadaS a Rondon em vida. apesar
de altamente merecidas e justas, sequer se aproximaram
ou se aproximam do conteúdo monumental de .sua_ obra.
O. "'Congresso das Raças", reunido em Londres em 1913,
declarou que seu exemplo deve ser imitado, para honra
da civilização ocidental; recebeu. em 1914 o Prêmio Li·
vingstone, concedido pela Sociedade de Geografia de
New York; dele disse Theodore Roosevelt;,""'A América
pode apresentar ao mundo duas realizações ciclópicas:
ao norte o Canal de Panamã; ao sul o Trabalho de Ron·
don -- científico, prático, humanitário".
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Informam as enciclopédias que se fosse possível medir
o caminho por ele percorrido, certamente seria sUperior
ao da circunferêncíci da terra: mais de 40.000 qU:ilOffietos,
a pé ou em lombo de burros.
Seu nome estâ insCritô, em letras de ouro maciço, na

Sociedade de Geografia de New York, ao lado de
Amundsen, Peary, Charcot e Byrd, comQ. ''o explora~or
que mais se avantajou em terras-tropicais".
Entre as inúmeras ãbtas de Rondon, nominaremos a
FUNAI, por ele idealizada com o nome __4-e Conselho
Nacional de Proteção aos Indi_o_s, do qual, como fundador, tornou-se primeiro presidente. O IBGE concedeulhe o título d~. "Civilizador d_os Sertões"; foi c~amado de
Grande Chefe pelos indígenas, que o amavam como a
um pai.
Enumcramos apenas alguns dos feitos e títulos dignos
de constar no arquivo de Rondon. O elenco é enorme.
Ao longo de sua vida de novenJ.a e três anos, nunca deixou, mesmo depois de encanecido, de reali+a,r novos trabalhos.

A odisséia de sua vida de'{e estar sempre presente nos
Anais desta Casa. Não será por incúria de nossa parte
que sua memória perecerá, pois, enquanto aqui estivermos, lembraremos sempre a sua figura de patriarca, de
indigenista, de desbravador e de· militar patriota que viveu para o Brasil!
.
_
Ao Exército brasileiro, que te_m na figura do Marechal
Rondon o seu Patrono das Comunicações, a homenagem do Senado da República através_ do seu digno Ministro, General Leônidas Pires Gonçalves.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, já. que falamos em
Rondon, equivale dizer em Comunicações, ele que foi
um grande desbravador de nossos sertões, principalmente da Amazônia, gostaria de aproveitar a oportunidade
para fazer um apelo ao Ministério dos Transportes, no
sentido de liberar recursos para as estradas acreanas, em
especial a BR~317, que vai de Boca do Acre, passa pela
Capital, corta os Municípios de Senador Guiomard, Xapuri, Brasiléia e termina em Assis Brasil, na tríplice fronteira Brasil-Bolíví3.-Peru,
Concomitantemente gostãria de solicitar ao Senad_o
que, oportunamente, não deixe de aprovar o pedido para
contratação de financiamento do total de 20 milhões de
dólares, também destinados a essa rodovia. Lpgicamen·
te, quando falo na BR~317 não posso deixar denominar'
a BR-364, que vai da Capital e termina no florescente
Municfpío de Cruzeiro do Su_I, cuja estrada tem o sentido
de integrar o grande Estado do Acre. ..
Fica, pois, o meu apelo ao Senado Federal e ao Ministério dos Transportes.
Sr, Presidente, como terei que viajar, vejo, para minha
alegria, constando da Ordem do Dia da sessão de hoje, 9
de maio, no Item 13, o meu Projeto n'~ !43, de 1985, que
tem por objetivo dispensar os aposentados de qualquer
contribuição para o INPS, pois chegamos à conclusão de
que _o_funcioná.rio ou quem quer que seja que tenha contribuído para o Instituto Nacional de PrevidCncia Social
não poderá ser penalizado após 35 anos de contribuições~~

Fica o meu apelo tairibém aos meus estimados e ilustres Pares, no sentido de abrigar esse projeto, e que tenha
ele a mesma guarida por parte dos Srs. Deputados, e
posteriormente, por parte do eminente e estimado Presidente da República Josê Sarney,
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza.

O SR. AMli:RICO DE SOUZA (PFL - MA. Pronuncia o seguinte discuros, sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores!
No dia 7 deste mês, completou 59 anos de atividades
ininterruptas a Viação Aérea Rio-Grandense, V ARIG,
que vem, nesses 59 anos, pfestarido relevantes serviços
ao Brasil e à comunidade.
Fundada em Porto Alegre naquela data, a empresa,
que tem o seu controle acionáfio exercido pelos próprios
funcionários desde 1945, através da Fundação dos Funcionários da VARIG, hoje denomiriada Fundação Ruben Berta, cnnstittii-Se Oum dos exemplos bem-sucedidos
da iniCiatiVa -privada -no Brasil.
A respeito já manifestamoS a nossa opinião a eminentes figuraS do Governo para que se espelhem-no exemplo
da VARIG e de sua Fundação, e transfoimem as empre-
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sas estatais deficitárias, que vêm corroendo _os orçamentos federais, em empresas dirigidas por fundações de seus
próprios funcioná.rios.
Temos certeza, Sr. Presidente, o caminho está aí. Seguindo o exemplO da V ÁRIG, teffios certeza de que as
e~ presas estatais poderão transformar-se em gra~des organizações nacionais dirigidas pelos seus própnos fun-cionários,
Mas a VAIÜG, Sr. Presidente, preparou-se ao longo
desses 59 anos para -enfrentar a concorrência internacional, montando uma eficiente i complexa iii.fi"a-est~utura,
onde investiu centenas de milhões de dólares, dedicando
especial atenção ao campo social e à formação profissional de seu pessoal.

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. AMtRICO DE SOUZA- Com muito prazer.
O Sr. Jorge Kalume - Nobre Senador Américo de
Souza, apesar de nossa pressa, pois terei de viajar daqui
a pouco; não posso deixar de me associar à justa homenagem que V. Ex' está prestando à VARIG, Viação
Aé-rea Rio-Grandense, mesmo porque hoje a VARIG
também está servindo ao distante Estado do Acre. Depois do pool Cruzeiro-V ARIG, pois a VARIG absorveu
a Cruzeiro, essa empresa está nos servindo a contento, e
a toda a população acreana, com regularidade. Quero
que V. Ex•, por gentileza, que já fOi membro do corpo direter da ViaçãO Aêrea Rio-Grandense, leve os cumprimentos deste parlamentar, que está falando em nome do
povo acreano a essa empresa. E que a V ARIG continue,
pelos anos afora, servindo, e bem, aos seus usuá.rios,
como tem feito até hoje, e obtendo os res~ltados que ela
bem merece.

O SR. AMÉRICO DE SOUZA -Senador Jorge Kalume, agradeço a V. E:v as palavras, que vêm ao encontro do meu pensamento, nesta homenagem que prestamos à grande empresa pioneira dos transportes aéreos
no Brasil.
Entre as maiores empresas- aéteas--do murido, a V ARIG ocupa o 149 lugar entre as 125 companhias associadas à lATA, e o }<?lugar entre as 19 empresas sediadas na
América Latina. De sua linha pioneira, Porto AlegrePelotas-Rio Grande, com 270 km de extensão, a V ARIG tem hoje uma extensão de linhas no montante de
320.899 km, cobrindo 30 cidades no Brasil e 32 no Exterior, e servin<;_lo a 27 pajses em 4 continentes. - -Aindã recentemente a VARIG inaUgurou mais um
serviço internacional, ligando diretamente o Brasil ao
Canadá, e, mais precisamente, o Rio de Janeiro a Toronto e a Montreal, onde a empresa mantinha escritórios de
promoção de vendas desde 1958.
Segundo dados divulgados, de 1927 a 85 foram transportados pela VARIO 71.645.184_passageiros, voadas
3.557.730 horas, realizados 1.151.677 vôos e percorridos
!.902.760.735 km, o que correspondente a 47.569 voltas
ao redor da terra.
A VARIG conta com uma frota de 53 aviões a jato,
dos quai~ _!9 _s_ã_O: <!9 _~ipo_ Wide-body, entre eles dois
boeing 747-300, que é o maior avião comercial do mundo ocidental, e 12 Eletra do tipo turbo-hélice, que vem
realizando com regUlaridade e segurança os serviços da
ponte aérea Rio-São Paulo.
.
A empresa também encomeiidou recentemeriie seísjatos Boeing 767-200, com capacidade maior e integnüi.te
d<:t novíssima geraçãl? de aviõ~ _fabrica~os no mundo inteiro.
· Com uma força de trabalho constitu_íQa por 19.218
funcionários, a V ARIG tem hã seis anOS na_ s_ua_ Presidência, uin funcionário da Companhia com mais de 40
anos de serviço, o Sr. Hélio Smidt.
A Compétênd8. dti:Sse grande dirigente ê coQhecida nos
meios aeronáuticos nacionais e internacio1úiis- :.;;;._ 'ê uma
tranqüilidade para a administração dessa grande empresa brasileira.
Conheci Hii;lio Smidt d_esde o _noss9 tempo de diretor
daquela empresa, quando ele sediado em. _São Paulo, e eu
em Brasília, comungávamos da mesma equipe e lutávamos pelos m~smos · objetiVos.
o

Ao Hélio Smidt, Presidente-da Varig e da Fundação
Ruben Berta, desejo prestar a nossa homenagem pelos
59 anos.de ativ_id.ades. ininterruptas desta grande empresa
brasileira.

-Neste

riiõmento, -sr-. Presidente, quando se discute se
devem ou não serem redistribuídas as linhas internaciO·
nais operadas pelo Governo brasileiro através da VARIG, _gostaria· d~ II!e_~cionar declarações do eminente
MiniStro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima que
tem enfatizido sobre o assunto. Ei-la:
""Qualquer decisão sobre a concessão de novas linhas aêreas 'internacionais para as companhias
Transbrasil e Vasp dependerá. da Conferência Nl:lcional da Aviação Civil, que será realizada no segundo semestre. A afirmação foi feita pelo Ministro
da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, que negou a existência de um monopólio em favor da VARIG .. "O que existe é exclusividade", disse ele,
lembrando que a distribuição atual de linhas foi regulamentada pelo Decreto N~ 72.898, de outubro de
1973, com vencimento previsto para 87, mas ainda
em vigor."
E mais, manifestando anteriormente a sua posição
contrária à redistribuição das linhas com a VARIG, ce>
dendo parte de suas rotas para as demais companhias,
alega-se que isso provocaria um claro prejuízo à V ARIO, pioneira no setor, que já tem investido por todos
-esses anos mais de dez bilhões de dólares nas suas linhas
internacionais.
A respeito do que se diz monopólio aéreo, em verdade,
o- que existe é uma grande concorrência. A V ARIG, no
momento, concorre com vinte sete outras empresas internacionais, muitas delas de capital estatal, ou a quase
totalidade delas, divi,dindo o tráfego internacional disponível para_as empresas de transporte aéreo. Não tenho
dúvidas de que a concessão de linhas internacionais à
Transbrasil e à VARIO, enfraquecerá sensivelmente a
aviação comercial brasileira, trazen~o prejuízos às próprias empresas e ao Brasil, em beneficio exclusivo das
grandes empresas internacionais que aqui operam. Não
se trata apenas de defender a VARIO, mas principalmente o Brasil e os interesses nacionais. As acusações da
Transbrasil e da V ASP de que a VARIG mantém Q. "monopólio" das linhas para o exterior, não é verdadeira.
Outras 28 empresas estrangeiras, a maioria delas estatal,
_vêm disputando, com grande agressividade, o mercado
do tráfego aéreo internacional.
"O que na realidade existe - é que mais uma
vez, pela importância que ocupa o cenãrio mundial
da aviação, a Varig tornou~se alvo da investida das
Citadas congêneres brasileiras interess~das. hoje em
modificar um quadro perfeitamente defimdo, conquistado não com favores e facilidades, mas com
muito trabalho e dedicação ao público, em 59 anos
de experiência dos quais 44 anos em trá.fego interna-· cLonai".
"A_ V<J.rig - preparou-se, ao longu _dos anos,
para enfrentar a concorrência internacional, para
alcançar o lugar que hoje ocupa. Montou com eficiência uma complexa infra-estrutura, investiu centenas de milhões de dólares e dedicou especial
atenção ao campo social e à formação profissional
do seu pessoal. Assumiu, igualmente, grandes compromissos, contraiu dívidas prudentemente, tanto
no mercado interno como no externo. E 1,1m 4etalhe
da maior imp'ortãricia e que deveria servir de exemplo para muitas outras ~mpresas: soube se equipar,
comprando o equipamento certo na ho_ra certa.
Soube~ des_sa maneira, preparar-se para ser o_ instr~
mento da politica aeronãutlca brasil~ir<l: no _cumprimento dos _acordos Pi\aterais lnternacioq.a1s."
Nenhunla restrição pode s!!f feita ao desempenho
_ da Varig_._ Na verda~e, um dos setores de atividade
de que pode o Brasil orgulhar-se perante o mundo é,
sem dúvida, o transporte aéreo,. "Então se todos reconhecem isso, se todos elogiam a eficiência e a
comPetência dos seti~ _s~ryiÇoS, _se os iner~ados direta ou indiretamente cObertos, se tem respeítado condignamente a dandeira ~ras~lei!a no exteri~r, porque modificar esse quadro? Por que nos taxar de
monopolistas, .se todos sabem que isso não é verdade, pois qualquer passageiro aqui no Brasil pode optar em voar, por exemplo, para a Europa em mais
de 15 empresas? Ele tem o direito e a liber~ade de
escolha."
O brasileiro não é obrigado a viajar pela Varig, como
os estrangeiros não são obrigados a viajar pelas empresas dos países aí fora.
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É importante fixar, mais uina -vez~- que a Varig ê-o Orgulho da aviação comercial brasileira e também mundial. A Varig é uma grande empresa, é uma grande
família.
Devemos todos, Sr. Presidente dar o nosso apoio a ini-

ciativas como essa, iniciativa de empresas que são vitoriosas quando dirigidas pelos seus próprios funcionârios.

E o Governo que aí está pode se espelhar neste grande
exemplo e trazer para o mesmo cominho as empresas
tatais deficitárias. Com a nossa homenagem à V~ng

e:-

através da pessoa do seu Presidente Hélio Smidt, e a nossa homenagem extensiva a todos os funcionários, ao cor-

po diretor, aos pilotos, aos comandantes, aos comissários e a todo_s, enfim, àqueles mecânicos que trabalham

diuturnamente pela segurança dos nossos vôos, a todos
eles a nossa homenagem merecida. Muito Obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvidio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem r~visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadorer.
Na amenidade da tarde de hoje, poderei mesmo dizer
na paz desta sessão, vale atê mesmo para enfrentar os
problemas de utilização do tempo, inexplicavelmente
adotados pelas lideranças, vale, repito, tratar de um
tema que me parece importante, até mesmo tendo em
vista a sua gritante atualidade, refiro-me, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, ao recadastramento eleitoral. Logo após
a votação da Lei nv 7.444 e após as instruções que foram
baixadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, algumas dúvidas surgiram, não relativas aos objetivos da lei, mas
exatamente pelo temor de que não fossem efetivos e totalmente cumpridos os objetivos por ela perseguidos.
A Lei determina que o recadastramento terá que ser
feito num prazo míil1Ii1o de-3<T dias, mas a Resolução do
Tribunal Regional Eleitoral abriu um prazo de 45 dias
para o cumprimento, neste particular, da Lei nv 7.444.
Evidente que as dificuldades encontradas no Rio de
Janeiro, nas suas dezenas de favelas, são inteiramente diferentes daquelas dificuldades localizadas no Estado do
Amazonas ou do Pará, de grande área territorial, e também no meu Estado, o Piauí, com mais de 200 km1 de
ârea e onde nem sempre existem estradas que levem, com
relativa facilidade, a todas as localidades existentes.
De outra parte, na justiça estadualizada, grandes são
os obstáculos para que, num prazo que a princípio parece bastante mas que, na verdade é extremamente curto,
esse recadastramento possa ser feito em todo o Pais. Tomando como exemplo o meu Estado, onde nem todos os
municípios são comarcas e nem todas as comarcas estão
providas de Juiz de DireitO, e ainda nas que têm, nas que
contam, permanentemente, com o Juiz de Direito, o juiz
é Juiz do Civil; é Juiz do Crime; é Juiz do Trabalho; é o
Juiz das Execuções Criminais; é o juiz que recebe os processos de execução dos interesses de todos os Ministérios
da Administração Pública Direta e lndireta e este Juiz,
ainda, concomitantemente,- é o Juiz Eleitoral.
Como cUmprir~ como' 'desempenhar tantas tarefas simultaneamente? Poder-se-ia dizer que a atividade eleitoral e o serviço têm preferência sobre os outros serviços.
Certol É o que diz a lei. Mas é preciso convir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que um juiz não pode, absolutamente, humanamente, desempenhar tantas tarefas e
cumprir tantas missões ao mesmo tempo.
Mas vamos deixar de parte esses aspectos e vamos passar ao exame de outros pontos que são, também, de
grande relevância.
Todos distinguimos aOmicílip de residência. São
noções jurídicas que não se confundem absolutamente.
Não vou definir os conceitos, mas importa lembrar que a
mesma pessoa pode ter, no mínimo-; três domicilias diferentes: o domicílio fiscal, o domicilio civil e o domicílio
eleitoral. Eu próprio, que resido em Brasília, sou um

exemplo disso, porque conservo o meu domim1io fiscal e
o meu domicílio eleitoral no Piauí.
Determina a Lei nv 7 .444, de 20 de dezembro de 1985,
no seu art. tv:
"O alistamento eleitoral serâ feito mediante processamento eletrônico de dados."

No art. 2v, diz:
.. Ao adotar o sistema de que trata o artigo anterior, a Justiça Eleitoral procederá em cada Zona a
revisão dos eleitores inscritosj bem como a conferência e a atualização dos respectivos registras, que
constituirão a seguir, cadastfqs mantidos em computador."
Está expresso no art. 3?:
.. A revisão do eleitorado, prevista no art. 29, des- ta lei, filr-se-á -de conformidade com iristruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante a
apresentação baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante a apresentação do título eleitoral pelos eleitores inscritos na Zona, e preenchimento do
formulário adotado para o alistamento de que trata
o art. tv."

Para tornar exeqUível, para dar cumprimento às normas estabelecidas na Lei n9 7 .444, foram baixadas instruções, resoluções e, dentre as útlimas, a Resolução n9
12.542, que é de 25 de fevereiro último, e que no art. 2v
estabelece:
4
.... •0 formulãrio de que cuida o :irtigo anterior será
utilizado no alistamento de novos eleitores e na revisão do e~eitorado, mediante o processamento eletrônico de dados, a partir da data estabelecida nas instruções para alistamento e revisão do eleitorado."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê preciso, antes de chegar ao ponto principal da min,ha presença hoje nesta tribuna, fazer uma referência á circunscrição. Circunscrição não se confunde, normalmente, com zona eleitoral.
A Lei nv 4.737, de 15-7-65, estabelece, em seu art. 86,
que:
.,~·Nas eleições presidenciais a circunscrição serâ o
País. Nas eleições Federais e Estaduais, o Estado; e
nas muniCipais o respectivo Município."
Dependendo, por Conseguinte, da amplitude do pleito
eleitoral, a circunscrição poderâ se confundir com a zona, mas, nas eleições para cargos federais e estaduais não
há como estabelecer a identificação.
Este ano teremos eleições de âmbito federal e estadual.
Mas a Lei nv 7.444, de dezembro do ano passado, e que
se destinou exclusivamente á realização do recadastramento eleitoral, falou no seu art. 2'~, que li há pouco, que
a Justiça Eleitoral proceder4...em cada zona". E essa expressãq,"em cada zona," no meu entender, vem provocando enormes confusões. ~ que essa zona, a que faz referência o art. 2"', da Lei 7.4:44. não deve ser entendida
em sentido restrito. Não! Ela deve ser compreendida, ela
deve ser considerada no seu sentido mais amplo, que
chega a se confun~!r c_om circun~criçã~.
Evidente que nós os legisladores também cometemos
erros. Aqui eu não diria que houve um erro, mas que _l'!ouvt?- uin -cochilo, uma impropriedade.
- .A- Resolução, do Tribunal Superior Eleitoral, de nv
12.547, de 28 de fevereiro último, expressa no parágrafo
único, do artigo primeiro:
.. "A adoção do sistema previsto neste artigo far:.
se-á, simultaneamente, em todas as circunscrições e
zonas eleitorais".
E recorre à Lei nv 7 .444, art. 3V, parágrafo primeiro.
O Tribunal Supe&ior Eleitoral, ao- baixar es\a resolução teve urna compreensão, um entendimento, eu não
diria perfeito, mas muito mais nítido, da impropriedade
que se contém no artigo 2V, da Lei nv 7.444.
O certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê que as leis,
de uma maneira geral, não são perfeitas_.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao baixar várias instruções com vístas à realização do recadastramento eleitoral, não teve a preocupação de esgotar o assunto. Claro que o TSE deseja oferecer ao Pais aquilo que melhor
possa conceber, melhor possa realizar, mas o TSE sabe,
·como todos sabemos, que está longe de atingir a perfeição.
O que ê de importante, de interessante, de particular,
já agora deve ser notado, é que a Lei nv 7.444 apenas
traçou normas gerais, estabeleceu princípios, mas deixou
ao Tribunal Superior Eleitoral, delegou ao Tribunal Superior Eleitoral o poder de baixar todas as normas para
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que o recadastramento alcance totalmente os seus objetivos com a maior comodidade para as partes. Não interessa ao Tribunal Superior eleitoral que o número de
eleitores do Pafs seja reduzido, não interessa ao Tribunal
Superior Eleitoral criar dificuldades maiores para aqueles Estados que jã lutam diariamente com enormes dificuldades._O objetivo, sim, do Tribunal Superior Eleitoral
é o de ajudar, é o de colaborar, é o de facilitar o recadastramento e o alistamento eleitoral. Para isso, nas instruções baixadas, existe a permissão para que o formulário oficial possa ser levado para casa, preenchido com
vagar, com muito cuidado, a fim de que as máquinas eletrônicas de processamento não impugnem, não joguem
fora as petições dirigidas à Justiça Eleitoral.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, -se tudo que acabo de dizer a mim me parece além de tranqUilo absolutamente verídico, não se justifica absolutamente a situação
particular, a situação especial do eleitorado de Brasília.
- TodOs ·sabemos que a Cidade de São Paulo é a maior
cidade nordestina do Brasil, mas os nordestinos que estão em São Paulo estão radicados, estão presos à terra.
Os que residimos em Brasília guardamos, daí a peculiaridade, guardamos as nossas raízes e tanto isto é verdade
que a lei estabeleceu qu.e os. residentes em Brasfiia poderiam conservar o seu domicílio eleitoral e votar nas
eleições para Senador, Deputado Federal e Deputado
Estadual. É o reconhecimento não apenas de fato, mas
um reconhecimento legal de que Brasília é diferente de
tudo o mais que existe neste País.
Brasília tem o terceiro contingente populacional do
Piauí. Os dois maiores contingentes são de goianos é de
mineiros. Ora, Sr. Presidente, temos fronteira com
Goiás, e Brasília estâ encravada no coração de Goiás. É
justo que aqueles que aqui residem, sobretudo em caráter eventual, como Senad_ores e Deputados, levem as
suas famílías para que assiném, perante um funcionârio
da Justiça Eleitoral, um requerimento de recadastramento. Eu sei que, de certa feita, um professor de uma banca
examinadora, perguntou ao examinando:,, "O Senhor
sabe ler e escrever?" E o examinando sentido-se ferido,
respondeu;, "Eu sou um bacharel em Direito". Ao que a
autoridade obtemperou.,, ..Não estou perguntando se o
Senhor é bacharel em Direito. Estou perguntando se
sabe ler e escrever".
Ora, o analfabeto, também, pode votar. Basta colocar
a sua impressão digital no requerimento e o título eleitoral expressa a profissão. É necessârio que bacharel em
Direito que é do Cearâ, que está residindo, momentaneamente, em Brasília, mas que tem o seu domicílio eleitoral
no Ceará e que deseja conservar esse domicílio, tenha
que gastar milhares de cruzados para ir provar perante
uma autoridade no interior do Cearâ que sabe assinar o
nome.
· Fiz referências aos Senadores e Deputados apenaS
porque teria que fazer várias referências. Mas nO nosso
caso especial estamos constantemente visitando os Estados que representamos. O próprio Senado oferece mensalmente a cada um de nos uma verba para. os nossos
deslocamentos. Mas o Senackl não fornece verba para o
deslocamento de minha esposa e de meus familiares e de
milhares de piauienses que moram aqui em Brasília; o
que desejam é continuar com o seu domiet1io eleitoral no
Piauí. O que cabe fazer, Sr. Presidente? Não há necessidade absolutamente de que o Poder Legislativo faça, elabore uma lei para isso. Nãol NãO há necessidade. A Lei
nv 7.444 já autorizou o Tribunal Superior Eleitoral a tomar todas as providências no sentido de que seja feito o·
recadastramentó·. E se a lei deu o máximo, conseqUentemente deu o mínimo. Se a autoridade lá do interior do
meu Nordeste, da mais longínqua cidade do meu Nordeste tem fé de oficio para atestar que alguém escreveu o
próprio nome no formulário na sua presença é evidente
que aqueles que fazem a Justiça Eleitoral em Brasília poderão dar esse mesmo atestado. Esse formulário poderia
ser encaminhado diretamente ao Centro de Processamento de Dados em Brasília, ou ser remetido, através
dos Correios, para a circunscrição dC origem do eleitor.
É esse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o apelo que, em
benefício da verdade eleitoral do País, desejo endereçar
neste instante ao Ministro José Nery da Silveira, um juiz
que honra o Tribunal Superior Eleitoral e engrand~e o
Supremo Tribunal Federal.
Basta uma providência, basta uma determinação do
Tribunal Superior Eleitoral e dar-se-á a todos quantos
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residem em Brasília a oportunidade para que, se assim o
desejarem, possam continuar eleitoralmente vinculados
aos respectivos Estados de origem.
Uma seção especial para isso, quantas seções especiais
sejam necessárias para isso, composta de funcionários
públicos federais, estaduais ou municipais. A lei já determina que essas requis:ições podem ser feitas, e ter-se-á assim resolvido um problema que, embora à primeira vista
pareça pequeno, é muito importante, não apenas do
ponto de vista material, mas tambêm do ponto de vista
sentimental para aqueles que desejarem esta oportunida-

de, a oportunidade de permancerem vinculados às coisas
e às instituições do seu Estado de origem.
É este, Sr. Presidente, o apelo que neste instante dirijo
ao Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do seu eminente Presidente, o Ministro José Nery da Silveira. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martin~ Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pres_i_dent_e_.__S_r~. Senadores:
A captação de recursos através de emissão d~ ações
para subscrição pública, assegurando ao Governo 51%
do capital, é a solução que nos parece mais razoável para
as empresas estatais que necessitam de injeção de_ meios
para se transformarem em órgãos capazes de andar pelas
próprias pernas.
Somos favoráveis- às medidas que não importam em
demissões ou fechamentO -de empresas, que podem ser
reabilidatadas com a participação do povo, e em particular, pelos seus própriOs TunciOn"âriõs, ·cõriú)·-ocorreu, por
exemplo, com uma fábrica muito conhecida na cidade do
Rio de Janeiro e que chegou ao estado de falência, mas
hoje funciona a todo vapor graças ao trabalho e participação de seu quadro de funcionários, a Fábrica de Tecidos Nova América.
O momento é oportuno para um esforço nesse sentido
diante da vigente reforma económico-financeira que,
acabando com a inflacionária festa de numerosos aplicadores, deixou dinheiro em depósito nos bancos e que poderá ser carreado para as empresas necessitadas, desde
que tenham um plano sério de produção e estejam direcionadas para a própria reabilitação.
A par dest<=~ sugestão, parece-nos que com a participação da Receita Federal, concedendo os necessários incentivos, poderemos facilmente carrear volume de recursos para nossas estatais e, em lugar de demissões ou li~
qu:ídações, teremos admissões e aumento de produtividade, com reflexos favoráveiS no merCadO tfaC10nãl e internacional.
~ a sugestão que pedimos seja analisada pelo Governo
e pelos líderes do Congresso Nacional
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun·
cía O seguinfe discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A proposta nl' 9, a última do PMDB de Mato GroSso,
que venho trazendo a esta Tribunal a fim de registrá-la
nos Anais e divulgá-la, e a seguinte:
Aprovação de um voto de congratulação e apoio especial ao Calenda Tribunal Superior Eleitoral, por ter baixado a Resolução n~' 12.547 que, como se sabe, é uma
medida saneadora que poderá trazer para o Brasil uma
nova era, quanto à qualificação de eleitores e, portanto,
medida saneadora de grande alcance para o futuro. Com
essa medida poder-se-ã ter eleições autênticas.
Já aplaudi a medida, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
desta tribuna, e agora o faço novamente, endossando e
aplaudindo a Proposta n"' 9 do PMDB de Mato Grosso.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referido documento:
PROPOSTA N9 9
Proposta:
Que o plenário ãprove um vOto de congratulação
e apoio esrecial ao calenda Tdbun_a_l Superior Eleitoral por ter baixado a Resolução n'112.547, que estabelece instruções para implantação do alistamen-
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to eleitoral mediante processamento eletrônico de
dados e a revisão do eleitorado nacional.
Justificação
A implantação do processamento eletrônico de
dados para feitura de títulos eleitorais atende, imediatamente, a necessidade que havia da Justiça se
modernizar, entrando na era da informática. E, dessa forma, por fim as fraudes eleitorais, caracterizadas, notadamente, pelo voto dado por defuntos,
voto de :inenores e o voto múltiplo pertencente ao
mesmo eleitor. Cremos agora que a eleição representará, verdadeiramente, a vontade do eleitor, o
que significa pleitOs escolmados dos votos da desonestidade.
(Aprovada por unanimidade em reunião da Executiva Regional)
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOUR!V AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
O transcurso do 59~> aniversârio da V ARIG, comemorado a 7 de maio passado, é acontecimento digno de registro e, sobretudo, motivo de justificado orgulho nacional como uma empresa de transporte aéreo que logrou
atingir os mais altos padrões de eficiência, confiabilidade
·e aprimoramento técnico.
Efetivamente, a VARIG situ-a~se hoje riO cenário mun~
dial, como a décima quarta maior empresa de transporte
aéreo, sendo a primeira na América Latina.
Operando em quatro continentes, a V ARIG mantém
cerca de 320 mil quilómetros de linhas que cobrem 30 cidades braSileiras e 32 no exterior, enfrentando vantajóSãmente a concorrência internacional com uma frota de 53
jatos e 12 Electra II, que será acrescida, em 1987, quando
receberá seisjatos Boeing 767-200 ER, de novíssima geração.
As equipes técnico-administrativas da V ARIG eos valorosos qu-adros do seu funcionalismo, conquistaram a
credibilidade, o apreço e a gratidão, não somente dos mi~
lhões de passageiros que preferem os seus aviões, como
das empresas e pessoas que se utilizam dos seus serviços
para o transporte aéreo de cargas.
Felicito na pessoa do ilustre Presidente da empresa,
Hélio Smidt, todos os dignos e eficientes servidores da
V ARIG que, atraVéS da FundaÇão Rubem Berta, desde
1945, contribuem decisivamente para a magnífica lriljetória de êxito Que tem sido o seu funcionamento.
Na verdade, como freqUente passageiro e permanente
amigo da VARIO, associo-me ao regozijo de todos os
brasileirOS, no momento em que se comemora o seU 591'
aniversário, na certeza da expansão e aprimoramento
dos imensos serviços que vem prestando ao Brasil, dentro e. fora de suas fronteiras.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b.em!)
O SR._I_>~ESIDENTE (Martins_Filho):- Dada a inexístência df: número em plenãrio para ã. continuidade dos
trabalhos, a Presidência, com base no§ 4'1 do art. 180 do
Regimento Interno, encerra os trabalhos da presente sessão, designando para a sessão da próxima segunda~feira
a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno únic"o, do Projeto de Lei da Câma~
r~ n\1 lO, de 1981 (n~ 1.529(79, na Casa de origem), que
d1spõe sobre ~ aposentadoria, com proventos integrais,
~~s ex-combatentes segurados da previdência social, !enPARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da_Câma~
ra n<? 84, de 1981 (n<? 3.464(80, na Casa de origem), que
institui o."Dia Nacional de Combete ao Fumo", tendo
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PARECERES. sob n•s I.l91, de 1981, 461 e 462, de
1985, das Comissões:
-de Saúde- 19 Pronunciamento: favorãvel; 2'1 Pronunciamento: favorável à Emenda n'1 I, de Plenário;
~de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto e à
Bmenda n~ 1, de Pfenárío.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 28, de 1982 (n~ 1.096/79, na Casa de origem), que
permite a impetração de mandato de segurança contra
atas de autoridade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
PARECERES, sob n•s 878, de 1982 e 1.059, de 1985.
da Comis_são:
-de Constituição e Justiça, 1"' Pronunciamento: favorável; 2<:> Pronunciamento: pela constitucionalidadeejuridiCidade da Emenda n~' l, de Plenário.
4

DiscUss_ão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 69, de 1981 (n~>816/79, na Casa de origem), que
dá nova redação ao art. 110 da Lei n'1 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n'>'s 83 e 84, de 1984, das Comissões:--- --de Transportes, Comunicações e Obras Públicas: favorável; e
-de Finanç:is, favorável, com voto vencido-dos Senadores Passos Pôrto e José Lins.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'17l, de 1981 (n' 81/79, na Casa de origem), que
modifica a redação do caput do art. 71' da Lei n<:>4.380, de
21 de agosto de 1964, que institui o sistema financeiro
para aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n'1s 1.055 e 1.056, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta
de n9 1-CF.
Discussão, em wrno único, do Projeto de Lei da Cã~
mara n'1 85, de 1981 (n~> 3.652(80, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Lei n~' 6.537, de 19 de junho de
1978, dispondo sobre os Conse[hos Federal e Regionais
de Economia, tendo
PARECERES, sob n'?s 72 e 73, de 1983, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável; e
-de Constituição e Justiça, (exame solicitado em Plenário) pela constitucionalidade e juridicidade.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei d~ Câmara nl' 197, de 1984 (n'1953(83, na Casa de origem), que
institui o Programa Nacional do Milho --PROMILHO
e determina outras providências, tendo _ ___
__
~P_ARECERES, sob n"'s 747 e 748, de 1985, das Comissões:
-de Agricultura, favorável; e
-de Economia, favoráve_~. com Emendas que apresenta de n9s I e 2~CE.
Discussão, em turno único, do _Projeto de Lei da Câmara n'1 119, de 1985 (n'1343(83, na Casa de origem), que
estabelece normas sObre a utilização d('tc: livroS didáticos
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n'? 1.139, de 1985, da ComissãQ:
-de Educação e Cultura, favorável, com Emendas
que apresenta de n'?s I e 2-CEC.
9
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'1 104, de 1979 (nl' 3.923/77, na Casa de origem),
que especifica co_ndições para inscrição e registro de embarcações, tendo
PARECER FAVORÁ VBL, sob n• 175, de 1981, da
Comissão: .
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
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mente vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, com
todos os documentos, pronunciamentos, recomendações

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 196, de 1984 {nl' 2.736/83, na Casa de origem),
que dispõe sobre a alienação de imóveis pertenceiltes aos

e advertências de Sua Santidade, o Papa João Paulo II,
por contrariarem ·os nefandos propósitos da chamada
"Igreja Popular",
Mostrei, então, a diabólica malícia com que( ...pinçararo" isoladamente uma parte, um período da,, "lns-tfllÇãõ para a Liberdade Cristã e a Libertação", datada
de 22 de março deste ano, para, através de cet:tos setores
da imprensa, via mencioriadas falsificações, como os falsos profetas e anticristos anunciados no Apocalipse confundirem os crentes e, como lobos insaciáveis, devorarem as ovelhas e menos atentas do rebanho de Deus.

municípios e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.215 el.216,
de 1985, das Comiss_ões:
-de Constitui~ão e Justiça; e
-de Municípios.
11
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 187, de 1985 (n~> 4.967/85, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa
valores de retribuição da Categoria Funcional de Biomêdico e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 200 e 201, de
1986, das Comíssões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
12
Discussão, em priineiro· furna, do Projeto de Lei do
Senado n'i' 4, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que
introduz alterações no art. 17 da Lei n"' 5.107, de 13 de
setembro de 1966, para dispor sobre indenização dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais de
dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a
setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n~"s 584_ e 585, de 1985, das Comis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jurididdade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social, faVorável.
13
DisCussão, em priineiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Ka~
lume, que revoga disposição do Decreto~lei n"' 1.910, de
29 de dezembro de 1981, tend_o
__ _
PARECERES, sob n9s 279 a 281, de 1986, das Comis~
sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.
14

Discussão, em. primeiro tUrno,- do Projeto de Lei do
Senado n"' 46, de 1985, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que introduz modificações no Código Penal,
com vistas a ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua atividade postulatória judicial, tendo
PARECER, sob n~" 206, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jurididdade e, no mérito favorável.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã encer·
rada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 5 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BS..
NEDITO FERREIRA NA SESSÃO DE 7-5-86 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 25 de abril próximo passado, ocupando esta
tribuna, manifestei as minhas angústias quanto ao nosso
destino como civilização- Cristã, aflOO.ta-ndo os deSCaminhos, as distorções e sobretudo a fragilidade das nossas
chamadas instituições pii-manentes;anre·as suas-âivisões
e contradições internas ponfificando, no "processo" de
demolição de até poucos anos "Inexpugnãvel Foitaleza
da Fé", a Igreja Católica, que vem sendo arrombada de
dentro para fora.
Trouxe, na oportunidade 2 (dois) importantíssimos
documentos, emitidos pelo Vaticano e endereçados aos
nossos Bispos, para os Anais do Senado com dois propósitos distintos.
Primeiro, para conhecimento e reflexão do Senado, e,
segundo, como única forma de tê-los publicados, na sua
integralidade e sem deformaç_ões, como, aliãs, invariavel-

Tantas as manchetes e tamanho o espaço obtido nos
citadO$, "jornais", que, (18) dezoito dias após, Sua S8.niidade, o Papa João Paulo II, foi obrigado a- enviar aos
nossos inocentes-úteis e aos rOais úteis que inocentes pre-_lado_s ~.~'Carta aos Bispos para advertí-los, muito evangelicamente quanto aos desvios no Brasil". Mas
fazendo-a, redigindo-a com tantas e tais cautelas para
não permitir novas distorções o~. "pinçagens", de algum
trecho ou período para ser falsificado e publicado de maneira exatamente contrária à verdade, a Palavra e aos
propósiiós de Deus para o seu rebanho.
Indaguei, Sr. Presidente, ante a série de fatos enumerados, os quais demonstram a nossa acelerada e galopante
decadência moral, pelos nOssos partidos pOfíticOs, e,
conseqüente,mente, o que vínhamos fazendo como líderes, cor:no condutores da gente brasileira, para conter a
derrocada que aí estã, as nossas portas, e com muito pesar tive que asSinalar, e_ volto a fazê-lo que os nossos es-tadistas estão muito preocupados com as próximas
eleições, para, depois, por certo, virem a preocupar-se
com as futuras gerações, com o futuro desta País.
Pois bem, Sr. Presidente, desgraçadamente, volto hoje
à tribuna não só muito mais angustiado, mas até mésmo
mais desesperançado quanto aos de$tinos do Brasil, a
continuadnos, pela ação ou pela omissão, consentindo,
os demolidores da Pátria a agirem e a atuarem impunemente, como atê aqui o conseguiram.
Eis aqui, Sr. Presidente, uma das razões, aliás, a cons_lante, a mais que continuada,. "carrada" de razões das
minhas angústias. A revista Veja, para não fugir a regra
do_ "jornalismo" severamente verberado recentemente
-c-por Ary Cunha, no seu número 920, divulgou uma nota
"muito inocente", dizendo; "João Paulo II elogia livro
de Frei Beta". Diz a nota:
0

_ .. ''Durante a reunião dos Bispos brasileiros em
Roma, em março, o cardeal-arcebispo do Rio de Ja.
neiro, DOm FugêníO-Salles, aproveitou uma conversa de almoço para perguntar ao Papa João Paulo II
se ele sabia da existência de um livro sobre" Fidel
Castro escrito por um Frei brasileiro,, ..Sim, diz a
nota entre aspas como se fosse palavra do Papa- é
__ _muito interessante"_,_ Ê um livro que ajuda a igreja
em Cuba"-. Nos últimos quatro meses, "Fidel e a
Religião" - livro em que o dominicano brasileiro
Carlos Alb_e:rto Libanio Christo, o Frei Betto, relata
a experiência religiosa do ditador cubano- vendeu
em Cuba mais de I milhão de exemplares e conseguiu o recorde local de tiragem, superando o
""Diãrio de Che Guevara". Um em cada dez cuba·
n-ós jã cOmprou o liv-ro de Frei Betto."
No seu númer-O 921, de 10 de abril último, na pâgina
--destinada a,."cartas", foi publicado na mesma Revista
Vej_a;
, "Frei Betto:
,."A propósito da not~ ..João Paulo II elogia livro
.de Frei Betto", publicada em Veja n~" 920, a Assessoria de Imprensa da Arquidiocese do Rio de Janeiro
esclarece que o cardeal Eugênio Salles, citado na re·
ferida nota, não tratou do assunto com o Santo Padre."
- - --Assina - Adionel Carlos da Cunha Assessor de
Imprensa da Arquidiocese do Rio de janeiro, RJ.

Isso seria timidez; Sr. Presidente?
Tiiilidez, covardia, a negação do Cristo ou a venda e
entrega do Cristo aos seus carrascos, acobertadas por
falsa piedade e tolerância cristãs? É, Sr. Presidente, o que
lamentaVelmente deflui dq, ..desmentido" _que, velhaca e
Ca:nãlháriiente coriSerite e até estimula o absurdo da propaganda do livro publicado pelo falso Frei, mas autênti-
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co terrorista, crimínoso e covarde que sempre se escondeu atrãs de um título, de uma roupagem que deveria ser
pura a serviço de Deus, mas maculada pelo sangue dos
inocentes, derramado pelos sequazes do terrível Maringuela, acobeftados ~ com o permanente apoio do terrorista e agora. "escritor':.••frei Betto".
Este tipo dç. "desmentido", Sr. Presidente, partindo da
Arquidiocese do Rio de Jarteiro, que tem a sua frente um
verdadeiro e autêntiC:Os"ã.cet'dote, o eminente cardeal Eugênio Salles, nos dá uma real idéia do quanto está minada a estrutura da Igreja no Brasil.
Do quanto jã prosperaram, do quanto já avançaram e
conquistaram os demolidores da Igreja e nos fornece a
convicção do quanto estão intimidados. acovardados
mesmo, os verdadeiros padres e bispos, ante o rufdo, a
orquestração, o realejo contínuo dQ ...ouza e teraz" do
minta, minta porque, sempre alguém acreditará aqui reaHzado pelos falsos padres e falsos bispos da chamada "Igreja Popular".
E, Sr. Presidente, os."judas" modernos, os defensores
da famigerada_ e sanguinãria_ "Teologia" sem Deus, e ro~
tulada d~. "Libertação", após-o "desmentido" que obti~
veram d~. "assess_oria" de imprensa? Lavraram de uma
só vez, dois tentos. Senão vejamo~:
O Correio Braziliense orgulho de quantos cultuam o
bom e autêntico jornalismo, na sua coluna,, .. Brasília,
DF" do dia 1"' do corrente sob o título. "Cuba", publicou
com um novo colorido e em coluna privilegiada, como
salientado, a grand~. "notícia":

, "Em resposta a uma consulta do-cardeal do Rio
de Janeiro, Dom Eugênio Saltes, o Papa João Paulo
II considerou o livrq, "Fidel e a Religião", de Frei
Betto, uma obra positiva."
Aqui o colunista coloca com aspas palavras na boca
do P<~:pa:
11

tro

"que ajudou a Igreja em Cuba e levou Fidel Casfazer uma autocrítica sobre a religião".

a

Mas não pára aí o colunista de;-, "Brasília, DF". Ele
prossegue com UIT), "pequeno Inocente detalhci:Zinho de
__oada, escrevendo:

e

•'Detalhe: o livro de Frei Betto já vendeu em Cuba
maís de Um m-ilhão de exemplares - mais que o
"Diãrio da Guerrilha", o até então insuperável bestseller de Che Guevara.
E vai maís -adiante n~. "notícia":
"No Brasil, apesar de já estar na 13• edição, o li~
vro vendeu apenas 60 mil exemplares - o que, para
nós, é um formidãvel best-seller."
Concluindo o comercial, a matéria opinativa, digo. a
-"notícia", reclamando do nosso mau gosto literário. di~:
.... Para os cubanos - que representam cerca de
oito pOr Cento da nossa população- é uma marca
insignificante,"
Como se vê, Sr. Presidente, os. "teólogos" da fracassada guerrilha urbana e rural no Brasil e que
agora a trazem sob o rótulo df}. "Libertação", os
agentes de Satanás, ·não só conseguiram ~. "confirmação" e a repetição de palavras que, desavergonhada e inescrupulosamente colocam na boca do
Papa, isto é, como por ele proferidas, e ainda de
graça dois amplos comeiciais-, um para (}", ~·uvro" e
outro para ::), "sede cultural" dos cubanos, alêm de,
por descuido, e só por descuido, admitirem ajuda de
Fidel Ca~tro à_ Igreja ou vice-versa.
O crescer das miilhas angústias, Sr. Presidente, foi divulgado também em abril, próximo passado precisamente no dia 9 de abril, pelo jornal Folha de S. Paulo sob
uma enorme manchete;. ••77 ní.ilQões passam fome." Isto
na primeira página,__ e- na página 13. da mesma edição,
outra grande manchete;, "Miséria atinge 60% da população do País, aponta Estudo".
Sobre a primeira manchete, diz a Folha de S. Paulo:
.. "O sociólogo Hélio Jaguaribe, 62, entregou ontem ao PreSidente José Sarney um plano de metas
até o ano 2000, com o qual o Governo pretende
combater a fome e a miséria absoluta que afetam
60% dos brasileiros - 76,9 milhões de pessoas, segundo dados de 1984 do IBGE (Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). O estudo foi
encomendado em agosto do ano passado e servirá
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como base para a implantação de programas sociais, cCHno-adistribuição de alimentos à população
de baixa renda."
O Presidente comentou durante o encontro que está
.. irreversivelmente dedicado ao esforço de modífiCár a
sociedad_e, para tornã-la mais equitativa e mais humana"
disse Jaguaribe à Folha.
Na mencionada página 13, após repetir o contido na
primeira página, diz a Folha de S. Paulo:
.. "Ouvido ontem à noite pela Folha, por telefone,
o professor Jaguaribe informou que os dados-Utilizados são da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstafíSlià (IBGE)."
, ,"Nossa pesquisa, como não poderia deixar de
ser, utilizou Çl material estatlstico disponível", comentou o sociólogo.
E prossegue o jomalista•. "Segundo ele, para demonstrar que um terço das famílias vive em condições de miséria absoluta e um quarto em situação de estrita pobreza foram utilizados dados do Censo de 1980, além do número da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar
(PNAD), que atualiza, anualmente os números do Censo, que ê realizado a cada dez anos. Também foram utilizados dados dO Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)".
Prossegue o articulista;. "Pelo Censo de 1980, 3 população brasileira era de 119.002.706 pessoas residentes,
conforme levantamentos efetuados pelo IBGE. Pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio, referente a
1983, a população brasileira jã atingia 128.265.206. Logo, 60% _desse total corresponde a 76.959.123 pessoas".
Após mencionar_ os colaboradores do professor Hélio
Jaguaribe, na elaboração do citado projeto, na técnica
do. "realejo", do repetir, repetir até ser aceito como, "verdade" até preencher l/3 da pãgina, com ...chaVe de ouro" encerra a matêria com Q. "Curriculum" do professor
Jaguaribe,, "cientista político renomado", etc, etc.
Temos aí então, Sr. Presidente, uma. "moldura dantesca", um quadro atribuído a um cientista político renomado, mas que, pela leitura atenta da matéria,
depreende-se não tenha o mesmo, feitO tais afirmações,
pelo menos nos destaques de suas palavras com a~, "aspas" de praxe. Não _as encontrei, logo são frutos das interpretações dadas pelo jornalista, ao que recolheu na
"entrevista-telefônica".
Não tive, Sr. Presidente, oportunidade de ver o projetQ, "Brasil 2000". Como também não cwero assumir o
risco da injúria e atribuir à sucursal da Folha de S. Paulo
em Brasília, de estar dominada por...jornalistas" do tipo
apontado pelo ilustre profissional Ary Cunha que, a certa altura na colun~ ~·visto, Lido e Ouvido", do dia 23 de
abril, no seu comentário que diz;, ..curso de jornalismo
não faz profissiórial", Após apontar uma série de deficiências no setor, destaca; ...0 assunto é tão mais grave,
porque até mesmo, na parte ética profissional, o bacharel só vai aprender, quando em contato com a redação. E
isto fica mais custoso".
E arremata;."Como resultado: o- que vimo~-ê muitas
vezes um jornalista fazer a notícia com indícios de editorial, opinativa, quando na verdade deveria restringir sua
atenção apenas à citação dos fatos".
Sr. Presidente, o IBGE, órgão oficial citado tantas vezes e com tanta ênfase n<;l, '"'repóf(ageiit" pelas suas publicaçõ_es que compulsamos se põe a salvo, isto é, como iremos ver mais adiante, nunca publicou os tais números
que teriam permitido as mais que absurdas conclusões,
repito, atribuidas ao professor Jaguaribe.
Imaginar que a tão ilustre equipe capitaneada pelo
.. renomado cientista político", tenha .. "empastelado;'
misturado os números e dados do IBGE com os levantamentos efetuados na América Latina pelos Bancos Mundial e Interamericano de Desenvolvimento, e embutir na
população brasileira todos os miserâveis e famintos do
continente, para atingir OC"77 milhões passam fome",
seria, no mínimo, chamã-los de irresponsãveis e agitadores interessados em desestabilizar o regime e o governo
que lhes encomendou o mencionado estudo.
No entanto, Sr. Presidente, pelo destaque e sobretudo
pela grosseira falsificação dos fatos, espanta-me, assustame mais ainda a ausência de um formal e cabal desmentiw
do por parte dos envolvidos, especialmente pelas lideranças do Governo no Senado e na Câmara dos Deputados.
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Seria demais Sr. Presidente, imaginar estivessem os
líderes do Governo, mesmo de longe, interessados em
ver a nossa geme revoltada, sublevada contra o regime
democrático, como injusto e imprestável para a promoção do nosso bem-estar social, e pelo contrário,
imaginando-o promotor mais que iníquo da fome e da
miséria absoluta.
-0 grande perigo, Sr. Presidente, é a cascata de informações falsas e que já começaram a frutificar, a dar os
terríveis e nefastos frutos buscados, pelas manchetes da
Folha de S. Paulo. Quem nos dá notícia dest:t, .. maldita
colheita" é O Globo na sua página 22 da edição de25 de
abril, quando transcreve palavras do novo Secretário da
Receita Federal, Sr. Guilherme Quintanilha, como a primeira e mais notãvel vítima que no ato de sua investidura ao negar um possível reajuste na tabela de retenção do
imposto na fonte, diz;. "Temos que nos preocupar não
com o pessoal que está querendo reajuste na tabela, mas
com os mais de 70% da população brasileira que ganham
menos de um salário mínimo".
Na verdade, Sr. Presidente, trata-se da já antiga esca-.
!ada distributivista aqui tantas vezes, ao longo dos anos,
denunciada por mim.
Quem não se lembra, por exemplo, da taJ. "Campanha
da Fraternidade" patrocinada pela CNBB, a qual, maliciosa e diabolicamente, para induzir a nossa gente à deso bediéncia civil, via descrença e desesperança, suprimiu
o mandamento cristão da caridade. Lembram-se todos,
os mais atentos, pelo menos, o texto tão orciuestrado:
-"-"onde existe justiça não falta pão"!
Por que suprimiram o chamamento dos fiêis à Caridade, senão com o propósito da luta de classe?
Percebe-se claramente o propósito de inculcar nos menos favorecidos o sentimento de injustiçados e, por con----seqUência, de que a:;, "estruturas" e o regime são iníquos,
e, se lhes falta pão, é porque é injusto, porque não hã justiça, logo, devem ser derrubados.
Desconheceriam, pergunto eu, os nossos prelados, a
Parábola dos Talentos, onde Jesus Cristo, de maneira cabal, nos chama atenção para a verdadeira justiça de
Deus entre os homens, quando premia o servo trabalha- dor e é severo tanto com o negligente quanto com o dissipador?
Ignorariam os prelados da CNBB e os demais distributivistas, sob outros rótulos os quantos que oneram os
cofres públicos e a caridade pública por terem, na vida
seilipre agido como o mau servo da Parábola?
Bem, Sr. Presidente, temos então que não estamos
examinan-do nenhuma novidade. É o velho realejo, para
convencer a nossa gente de que a democracia só é possfvel nas...Repúblícas Democráticas Populares" tipo Cuba
e outras tantas de um único partido político.
Mas, voltando, Sr. Presidente, ao ilustre Sr. Guilherme Quintariilha, o novo Secretário da Receita Federal, o
qual, tendo-se em vista o enorme desafio do cargo, especialmente ante os noss-os mais que crônicos déficits e a
precariedade da nossa máquina fiscal, deve ser, por conseqUên~ia, um homem altamente qualificado e bem informado, quanto a "isto, creio-o, embora não o conheça
pesso_almente, não pode pairar dúvidas.
Mas imaginemos, Sr. Presidente, a raiva e a fúria que
estará possuído a esta altura o Sr. Quintanilha, após dar
conta de que, entre os prováveis 128 milhões (em números redondos) de habitantes existentes no Brasil, somente
67 milhões e quatrocentos mil eram maiores de 19 anos
em 1984. Destes, 48.309.992 no mesmo ano em virtude
dos seus rendimentos haverem ultrapassado a faixa de
3,50 salários mínimos mensais, foram, pela legislação em
vigor, obrigados a fazer declaração de rendas.
Ora, Sr. Presidente, pergunto a V. Ex' seria absurdo
atribuir a cada um dos mencionados declarantes de rendas na pessoa física um dependente? Admitido como razoâvel, só aí o Sr. QU.intanilha teria 96.619.984 patrícios
nossos que não estariam ganhando ou vivencto com menos de 3,50 salários mínimos mensais.
Por outro_ lado, a esta altura, o ilustre Secretário da
Receita Federal, jâ deve terMse dado conta de que a faixa
dos isentos, isto é, dos que percebem rendas e não estão
sujeitos a fazer declaração, em 1984, foi de Cr$
3.900.000,00 por ano, equivalendo, pois, a 42,03 salários
mínimos/ano.
Como se vê, Sr. Presidente, os nazistas tinham e continuam tendo razão quanto ao., "minta, minta, porque
sempre alguém acredita". No caso, a vítima é um ·ilustre
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homem público. Imaginemos os efeitos alcançados jt,mto
aos menos esclarecidos, especialmente junto aos desafort~nados, que são muitos e que, realmente, lutam, trabalhain-e Oãõ ganham o suficiente para viverem com um
mínimo de conforto .
_Mas_._ y_oltemos, Sr. Presidente, às,, "manchetes" dos
"77 milhões que passam Fome" ~ ... Miséria atinge 60%
da População do País, aponta Estudo".
Como salientado," a matéria publicada, para resguardo das suas afirmações, citou, enfaticamente o Censo de
1980 e os dados do mesmo IBGE, (PNDA). "Pesquisa
Nacional de Amostragem Domiciliar", referente a 1984,
donde foram extraídas as 76.959.123 pessoas que passam
fome, O\l, "um terço das famílias vive em condições de
miséria absoluta" e ainda mais um quarto do total das
famílias brasileiras vivendo na estrita pobreza".
Vejamos entãQ:
Pelos adultos (acima de 19 anos) existentes no Brasil
em 1980, que eram 59.965.972, dos quais 36.229.909 tiveram rendimentos que os sujeitaram a fazer declarações
ao Imposto de Renda, aqui cabe o mesmo raciocinio,
pois se 36 milhões estavam sujeitos à declaração de imposto de renda é porque ultrapassaram a faixa de 3,37
salários mínimoS, q-ue era a faixa isenta daquele ano. Logo, fica muito diffcil, Sr. Presidente, com setenta e tantos
milhões ganhando acima de 3 salários mínimos e meio,
achar mais 77 milhões de famintos entre 119 milhões.
Se tomarmos como base o ano de 1984 ainda em plena
recessão da economia, ali vamos encontrar 76.440.390
pessoas aci~a d_e 19 anos dos quais 48.309.992 tambêm
ficaram acima de faixa isenta, isto é, foram obrigados a
fazer declaração de Rendas, significando que, em {984,
71 ,68% ou 11,16% a mais de adultos ultrapassaram a faixa de isenção. Logo, fica mais difícil ainda, em 1984, encontrarmos O&. "77 milhões que estão passando fome"
no Brasil.
'
Até mesmo porque, Sr. Presidente, entre os44.026.310
me_n'?res entre 5 e 19 anos, mais de 30 milhões, estavam
~atnculados nas escolas onde, segundo o governo, recebmm a merenda escolar como complemento da alimentação diári?-~ Logo - i"epito - fica mais diiicil, ainda,
encontrar 77 milhões de famintos.
Como já referido, Sr. Presidente, co·nseguiram, através
da (PNDA) Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, localizar ( 1/3) um terço de famílias vivendo em
miséria absoluta e mais (1/4) um quarto do total das
famílias brasileiras vivendo em "estrita pobreza", No entanto, a que encontrei nas mencionadas publicações indicam uma_situação bem diferente, senão ve.iamos.
Em 1980, segundo o Ministério cÍa ·Fazenda,
36.229.909 pessoas alcançaram uma renda bruta superior à Cr$ 146.000,00 e portanto prestaram declaração de
rendimentos na condição de Pessoa Física..
Tomando-se por base os salãrios mfnimos vigentes nas
diversas regiões do país, e sob o critério de reajustes em
maio e novembro, e no caso, considerando-se os dois últimos meses de 1979 e os restantes 10 meses de 1980, c.
nestes os (2) dois últimos com o valor que vigeram de noVeffi:bro de 80 a maio de 1981, chegamos a um salãrio
mínimo, médio para 1980 no valor de Cr$ 3.603,84. Portanto, quem ganhou até 40,51 S.M., naquele ano, ou seja, que recebeu até 3,37 salãrios mínimos por mês ficaram exonerados da prestação da dita declaração.
Em 1984-, segündo publiCação do mesmo Ministério,
cresceram para 48.309.992 pessoas que ultrapassaram,
nos seus rendimentos a cota que os isentaria de prestar
declaração de rendimentos na Pessoa Física.
Ora, Sr. Presidente, se levarmos em conta que a população total do Brasil cresceu no mesmo período somente,
7,78% enquanto que o número de pessoas que, ultrapassaram o limite da isenção como declarantes, cresceu
33,34%, só mesmo de mã fé poder-se-ia alardear retrocesso na economia, má distribuição de rendas e outras
catilinárias mais. Vale ressalta;, que o Imposto de Renda
para isenção em 1984, elevou a renda bruta para
3.900.000, o que passou a corresponder a 3,50 salário
_mínimas__ _mensais._
Por outro lado adotando-se o jâ mencionado critério
para apropriação do salário mínimo, que vigorou para o
ano de 1984, que foi em média Cr$ 92.778,00, vamos encont~ar, como mencionado, Imposto de Renda mais liberal, Q. "Leão" menos farriinto, visto que a isenção naquele ano excluiu da declaração de rendimentos todos
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3,50 S.M. não foram incluídos nos 48.309.992 declaran~
tes do Imposto de Renda na Pessoa Física, em 1984. Segue quadro objeto desta análise.

que rece,eram até 42,03 salários mínimos, no correr dos
meses de 1984. Vale dizer, todos os assalariados, ou que
por outra<> formas tiveram rendimentos mensais de atê
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DECLARANTES DO IMPOSTO DE RENDÁ- 1980
ESTABELECIMENTOS PESSOA FIS!CA
Região.

Pagantes Declarantes Pagantes Declarantes

--~---.

---·------•-•oTo ------------PESSOAS F!Sl CAS
ESTABELECI~IE:NTOS,_

1•

47.937

90-998

353.575

2.312-957

2•

2L009

42.048

ll8-866

L27L790

3•

22.004

55.447

160547

L659.399

REGIJIO
PAGANTES

48.904

PAGANTES

DUCLARANTES

4•

32.846

78.475

298.096

2_80L063

184.730

547.324

3.308.051

5•

30.829

6L415

239.207

2-l1L540

6•

87.940

184.826

635.469

3.739.851

7•

l2L64l

173.762

L034.507

5-777.161

8•

286.363

454.697

2A6L82l

10.226.776

9•

89.949

174.246

700.689

3.331.036

lO•

74.129

!35.633

633.605

2-998.336

814.647

1.451.547

DECLARANTES

H

"

21.901

96.521

201.840

1.945.899

3'

23.054

107. 66Z

271.481

2.119.632

H

33-!l64

144.653

476.192

4.021.792

s•

,.••
s•
9~

29.395

114.085

386.809

3.190.492.

64.771

309.578

883.308

4.734.737

115-879

306.299

1.2S7.112

7.181.570

267.195

771.961

3.187.723

13.365.588

85.121

294.590

997.390

4.633-047

2,29. 388

877.25"9

3.809.184

2.559.467

9.116.438

48 .309.99"2

70.015

10õ!l

-·
TOTAL •••

---

NOTA:

---~---

760.199

Total

---------··---·- -----/

População:

6.636.382 36.229.909

························

Declarantes:
P. Declar.:

119.002.706

...................... 36.229.909
························· 30,442

IMPOSTO DE RENDA 1984

Exercício/85 com rendimento anual equivalente a
16 S.M. anuaís.

ESTABELECIMENTOS PESSOAS FISICAS
Regiãn
Pagantes Declarantes Pagantes Declarantes

População ••••• 1 28.265.206
Declarantes ••. 48.305.992

'L Declarantes ••••••. 37,66

-REGIÃO

ESTABELECIMENTOS
PAGANTES

DECLARANTES

PESSOA FlSICA

·--PAGANTES

48.904

2•

2L90l

96.521

201.840

1.945.899

3•

23.054

107.662

271.481

2_[ 19.632

4•

33.964

144_653

476.192

4.021.792

5•

29.395

H•_o85

386.809

3.190.492

547324

3.308.051

6•

64-771

309.578

883.308

4.734.737

7•

115.879

306.299

1.287.112

7.181.570

8•

267_195

771.961

3.187.723

13.365.588

9•

85_121

294.590

997.390 - 4.633.047

OECLARA~TES

-·--H

4 7.937

90.998

353.575

2.312.957

lO•

70.015

229.388

877.259

3_809-184

H

21.009

42.048

118.866

1.271.790

Total

760.199

2.559.467

9.116.438

48.309.992

3.

22.004

55.44 7

160.547

1.659.399

..••••

H'

••
••
10~

L

32.846

78.475

298.096

30.829

61.415

239.207

2.111.54_0

87.940

184.826

635_. 469

3.719.851

173.7~2

1.034.507

5. 777.161

286.363

454.697

2.461.821

10.226.776

89.949

174.246

700.689

3.531.036

74 .12~

135.63_3

---Éll:,É..Qi

2-~~-~~~

814.647

1:451.547

6.636_.382

36.22.9.909

119.002.706

DECLARANTES

36.229.909

DECI.AR.

:

2. 801.063

121.641

POPUl..II,ÇÃO-:

\

l•

30.44\

Not•: Exerclcio/85 com rendimento anual equivalente a t6
S.M. anuais.

População: .... ········· 128265.206
Declarantes: ·-- ····-··--·· 48.305.992
P. Declarantes:
37,66
Mas prossigamos Sr. Presidente.
Conforme se vê no quadro seguinte, segundo o IBGE,
a população no Brasil em 1980 era de 119.002.706, e desta, 45.460.763 tinham a idade de O (zero) a 14 (quatorze)
anos, portanto, por força da legislação em vigor, fora do

mercadO normal de trabalho, e ainda na mesma população vamos encontrar, 13.575.971 pessoas com a idade
entre 15 e 19 anos, totalizando assim, 59.036.734 meno20 e 49 i:mos;-Sigificando, 38,13% e os 14.594.152 com
idade etil.re 50 a 70 anos e mais, inclusos t 28.041 de idade
ignorada, perfaziam os restantes 12, 26%.
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Os restantes 50,39% da população estavam distribuíseg~ 45.371.820 com as idades entre

dos na forma que

res de 19 anos equivalentes a 49,61% do total da nossa
população.

!'QP.%~ _PR~SE_NJE SEGU"~!l9.. -~ SJ~2-~_!.q)!~~!!.P.O.§. RlUP~D~
A~;-~9_!!.Q.

(setembro)

Maiodel986

Podendo, pois, Sr. Presidente, presumir-se que, em
1980 para uma população de 59.964.972 adt.~ltos, acima
de 19 anos, 36.229.909 obtiveram rendas mensais superiores a 3,3'i salâfíos mfnifnos, enquanto a:os restantes
59.036.734 tambêril menores, com a idade de O (zero) a
19 (dezenove) anos, (aí embutidos 31.197.441 com menos
de 10 (dez) anos), mesmo assim, 36.824.683 perceberam
rendimentos_ mel)sais, que foram de 1/2 (meio) at! 2
..
(dois) salários mínimos.

População tota1 ...••..•...•...... 119.002.706
Homens .•.•••••••••• ~ •• ___ • • • • • • • • • • 59. 1 2 3; 361
Mulheres ••.•••.••••.•••..••.••.•• 59.879.345
RENDIMENTO MENSAL DA POPULAÇÃO
ECONOMICAMENTE ATIVA EM FUNÇÃO
DO SALÁRIO MINIMO

GRUPOS DE_ IDADE

De

o

a

anos.--------···-·····-·· 16.423.700

De 5 a 9 anos ••• ···-~-·~---······ 14.773.741

ANO: 1980

De 10 a 14 anos ....... - .•.•. - •..• 14.263:322 ....• 45.460.763
De 15 a 19 anos •••••••• --- ••• - - ••• 13.575.971 ••. ,.59.036.734
De 20 a 24 anos.·-·····-·-··--·~····· 11.513.220

População lO anos ou mais:
Classe de Renda
Até 1/2 S.M.
Mais de l/2 a l S.M.
Mais de l a 2 S.M.
Mais de 2 a 3 S.M.
Mais de 3 a 5 S.M.
Mais de 5 a lO S.M.
Mais de 10 a 20 S.M.
Mais de 20 S.M.
Total com Rendimentos:

9.442.217
De 25 a 29 anos •. ·•••• ·.~-·--·----------·-·
De 30 a 39 anos ••••••.••••••••••• 14.039.109
De 40 a 49 anos •••••••••••••••• _. 10.377.274 ••.•-.45.371.820
De 50 a 59 anos ••••••-........... .-.

7.250.094

De 60 a 69 anos .•.•• -.ro.--~--.--·-···

4.474.511 .•..• 11.724.605

70 anos e mais •••• _•••••••••••••••

2.741.506

Jdade ignOrada •••••••••••••••••••

128.04L . . . . 2.869.547

No mesmo quadro Verificamos 13.204.513 pessoas que
ficaram na faixa de 1 a 2 salários mínimos mensais, como
ainda 5.339~320 ·que receberam, mensalmente, entre 2
-· ·
(dois) e 3 (três) salários mínimos,
Somadas as 4 faixas, chegamos a _16.824.683, portanto
estes, corno demonstrado, pela legislação em vigor à épOca, estavam excluídos da declaração de rendimentos na
Pessoa Física que, como vimos, perfizeram em 1980,
como demonstradp,_36.229.909 declarantes.
Na mesma tabela do IBGE, somadas as faixas que variam de mais de 3 _(t_rês), 20, ou mais salários_ mínimos,
vamos encontrar somente l0.14l.604 pessoas com tais
rendimentos, ou sejam menos 26.088.305 dos que efetivamente obtiveram rendimentos superiores à 3,37 salários mínimos, que era a faixa dos isentos da declaração
de rendas.

7.710.534
10.570.316
13.204.513
5.339.320
4.852.129
3.245.335
!.384.700
659.440
47.176.287

~elo quadro seguinte, extraído dos dadOs do IBGE,
venficamos uma popUlação total de 125.189.431 em
1983, e desta, 64.870.692 acima de 19 anos e 60.318.973
habitantes com a idade de O (zero) a menos de 19 (deze·
nove) anos.

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.002. 706

Pois bem, Sr. Presidenhte, e no mesmo anuário do IBGE, quando publica Q, .. Rendimento Mensal da População Economicamente Ativá em FUnÇão do Salário
Mínimo", conforme nos mostra o quadro a seguir, ê que
verificamos que eril1980, 7.710.534 pessoas recebiam até
1/2 salário míni:roo merisal e 10.570.316 recebiam mais
de 1/2 a l salárí(i"inínimO,-que somados nos dão conta
de que 18.280.850 patríCios nossos, naquele ano, tiveram
que se contentar com uma renda mensal pessoal que variou de 1/2 a 1 salãrío rriínimo.

87.81l.l96

N9 de Assalariados

Populáção

Pooulação

População

Grupos de I·dade
Total _

-%

%

Não Qcur:->a.Oa

Ocuoada

--De

o

a 9 anos

32.302.365

De 10 a 19 anos

28.016.174

o
10. 206cT78

o

32.302.365

25,80

8,15

17.810.196

14,23

5,04

De 20 a 29' anos

21.454.281

15.147.1-26 12,10

6.307.155

De 30 a 39 anos

15.664.933

11.225.560

8,96

4.439.373

l,SS

De 40 a 49 anos

11.251.689

7.625.172

G,nq

3.626.517

2,Q.f)

De 50 a 59 anos

8.262.B24

4.542.307

3,64

3.720.517

2,97

De 60 anos a ma i\

8.235.163

2.193.414

1,75

6.041. 749

4,82

...

l. 802

943

Idade Ignorada

o

859

o
--- --

'X O T 1\ r

s

125,189'.431

50.940.700

40,6<:1

74.248.731

59,31
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No exame das faixas salariais da população economicamente aliva, do mesmo ano de 1983, conforme quadro

f'ortanto, no mesmo ano, a serem verdadeiros os dados do IBGE e do Ministério da Fazenda, poderemos
afirmar, que, dos 64.870.692 brasileiros_ e brasileiras co_m
idade acima de 19 (dezenove) até 60 (sessenta) anos e
mais, 48.309.992 obtiveram rendimentos mensais acima
de 3,5 (três e meio) salários mfnimos.
RENDIMENTO MENSAL DA POPULAÇÃO
ATIVA EM FUNÇÃO DO SALÃRIO MINIMO

a seguir, constatamos 9.707.544 pessoas recebendo na
faixa de até 1/2 (meio) salário mínimo, 11.025.412 na faixa de mais de I (2 (meio) a 1 (um) salário mínimo, tOtali-

zando assim, 20.732.956 indivíduos, cuja renda mensal
ficou aquém de I (um) salário mínimo em 1983.

-

Na seqUência, vamos encontrar, 17.765.143 pessoas
com a renda mensal entre l (um) e 2 (dois) salários mínimos, e ainda 6.551.629 que recebiam na faixa de mais de
2 (dois) até 3 (três) salários mlnimos, perfazendo o total
de 45.049.728 pessoas com rendas isentas de prestarem
declarações ao Imposto de Renda, e 11.812.466 cujos salários foram entre 3 (três) e mais de 20 (vinte) salários
mínimos~ correspondendo a menos, 36.497.526 em relação às 48.309.992 peSSoa~fCUja:s -rendas ultrapassaram a
faixa ..isenta" de 3,5 salários mínimos em 1983 e as declararam ao Imposto de Renda em 1984.

ANO: 1983

População 10 anos e mais:
92.886.828
N9 de Assalariados

Classe de Renda

Até 1/2 S. M.
9.707.544
I 1.025.412
Mais de l/2 a i s: M.
Mais de 1 a 2 S. M.
17.765.143
Mais de 2 a 3 S. M.
6.551.629
Mais de 3 a 5 S. M.
5.021.832
Mais de 5 a 10 S. M.
4.262.617
Mais de lO a 20 S. M.
1.796.313
Mais de 20 S. M.
731.704
Total:
56.862.194
Para resumir o exame da questão sob este-aspecto, ti_y_emos no Brasil, em 1980 e 1984, o que segue:

Arbitrando-se para 1983 o mesmo critério de faixas salariais por faixas etárias, vamos encontrar, entre os
60.318.973 menores com até 19 anos, e destes, como demonstrado, 32.302.365 com idade de O (zero) a 9 (nove)
anos 45.049.728 que ganharam entre 1/2 (meio) e3 (três)
salários míriimos.

RLNDlMDlTO MENSAL - POPULACAO ECONOMIC:~~'l_'E_ ATI_VA
(10 PINOS E: MAIS IDADE)

1980

-

-

E11 FUNC1\0 pO SAL.

_Popul .. Ativ•

-

10 c.nos e mc.ir::

87.81l.l96

Popul. P.tiva

-

10 l!no:s e maia:

95,704.423

1984

1980
N'i' ASSll111ric.Cios

CLASSE OE RENDIMENTOS

...

N~

•/1

'!INI"'O

(l)

(2)
1984
As:sc.laric.dos

S/2

7. 710.534

8~78

9.707.544

De 1/2 • 1 Sal. Mínimo

10.570,31.6

12,04

11.025.412

u,s2

De 1 a 2 S011-l. "'!nimo

!.3.21)4,513

'-5,04

5,7,765.143

18,56

6,551,629

6,85

oe 2 011- 3 Sal. "!!nimo

5.339.320

6,08
41,26

14.756.604

~

2.J44. 703

87.811.196

100,00

95.704.423

48,309.992

sem Rendimentos e sem Oec1.
Totllis:
Not-ar que;

10,14

36.229.909

Acima de 3,50 Sal. M!ni7l!o

50,48
___1.t.iL

liJO,Oil

Me:mo o número de assa!.arilldos •baixo de 3,37 e J,SO S.M.,
2."e!eria-10e A 19'83, tomwr.os~ para apropriação percentuc.l
populaçio ati'Va de 1984
to de :Renda
~.i,do

Pe10s~a

el!l

li

2."azio dos de-clarantes do Impos-

P!sica, 3,37 e 3,50 S.M. serem do refe-

ano.

POPVLACÃO TOTAL; POPU!.AC;J.CI ECONOMICAMENTE ATIVA E N_~ ECONOM~CAMENTE ATlVA (NÃO OCUPADA)
POPULACÃO RESIDENTE DE 10 AN!?S OU ~_l_S _DE IDADE
PER!ODO - 1980-81 E 1984
ESPECIFICACl\0

1981

1980
QUANTIDADE

A. BRASIL
I. População total
1.1. Homens
1.2. Mulheres
2. Pop. iO'·anos ou mais
3. Pop. economicam.ativa
Pop. não ocupAda
POPULAC~O URBANA
1. Total
2. Pop. 10 anos ou lll3is
1. Pop. ocupada
Pop. não ocupada
5. Ho111ens ocupados
6. Ho111ens não ocupados

..'·
'·

~: ~~f~:~:: ~~~

C. POPULACÃO RURAL
I. Total
2. Pop. 10 anos ou aais
Pop. ocupada
Pop. não oçupada
s. Homens ocupados
6, Homens não ocupados

..'·

~: ~~ig:;;: ~u~~~

1984

QUANTIDADE

Nem mesmo o mais obtuso ou radical defensor do distribuitivísmo; ousaria, clara e publicamente, pelo menos,
negar seja de justiça igual, ou até mais importante do que
salát:ios generosos, pma polftica de empregos continuados e criação permanente de novas oportunidades de emprego, para as próximas gerações que vierem chegando
ao mercado de trabalho.
E. no Brasil, Sr. Presidente, tal situação, em que pesem
as dificuldades que o País vem atravessando nos últimos
13 anos, temos conseguido manter e até mesmo ampliar
o mercado de trabalho para os novos, e o que é mais importante, a incorporação das mulheres no mercado de
trabalho especialmente, a partir de 1980.
Para uma ampla compreensão do problema e Cios êxitos que temos conseguido, vejamos o quadro que projeta, no periodo 1980, 1981 e 1984 "!-"população totalpopulação economicamente ativa ocupada e não ocupada- urbana e rural e por sexo".
Temos então, Sr. Presidente_. que em !980, para o total
de 119.002306 habitantes, 87.811.196 tinham mais de 10
aoos de idade e destes, 43.235.712 estavam incorporados
à força de trabalho, vale dizer 49,24% tinham empregos e
50,76% estavam à margem do mercado de trabalho.
Em 1984, com uma população acrescida de mais
7,78% de habitantes, quando atingimos 128.165.206
patrícios, tínhamos 95.704.423 pessoas com idade acima
dos 10 anos. E, naquele ano, tínhamos 52.443.112 ocupados e 43.26l.311 fora do mercado de empregos. Vale dizer então que, em 1984 tínhamos 54,80% empregados
contra os 49,24% empregados em 1980. Ressalte-se que,
enquanto a população total cresceu 7,78%, a pupulação
acima de 10 anos teve um aumento de 8,99% no seu efeti-

vo.

At-é 1/2 Saliir1o Mínimo

Acima de 3,37 Sal. MÍnimo

Sábado 10 1183

'QUANTIDADE

119.002.706
59.123.361
59.879.345
87.811.196
43.235.712
44.575.484

100,00
49,70
50,30
100 ,o o
49,24
50,76

119.691.556
59-348.180
60.343.376
8s.90Z.901
47.488.526
41.414 .37S

100,00
49,60
S0,40
tOO ,00
53,42
46,S8

128.265.206
6;!>.580.316
64.684.890
95.704.423
52..443.112
43.261.311

80.436.409
61.058.380
3(1.249.420
30.808.960
20.606.752
8.838.254
9.646.668
21.970.706

100,00
100,00
49,54
50,46
33,75
14,47
15,80
35,98

85.165.014
64.669.101
33.552.512
31.116.S89
22.279.413
8.897.496
1J.273.099
22.219.093

100,00
100,00
S1,88
48,12
34,45
13,76
17,43
34,36

9Z.869.693
70.527.371
37.561.592
32.965.779
24.24 JT733
9.693.339
1;;.319.859
2:;>.272..440

38.566.297
26.752.816
12.!i86.292
1.:5.1166.524
10.790.234
3~ 123.226
2.196.058
10.643.298

100,00
100,00
48,54
51,46
40,33
11,67
8,21
39, 7~

34.526.54:2
24.233.800
13.936.014
10.297.786
10-359.296
2 .195. 308
,3.576. 088
8.102.478

100,00
100,00
57,51
48,49
42,75
9,06
14,76
33,4 ~

3S .395. Sl3
2'5.177-052
14.881.520

10.29S.SJ2
10.80.092
2.232.135
4.038.428
8.063.397

100,00
49,60
50.40
100,00
54,80
45,20
100 ,o o
100,00
o$3~26

46,74
34,37
13,74
18 ,8~
.3.3,0(,
100 ,0(
100 ,o c
59,11
40,89
4.3,07
8,87
16,04
32,02

Obs.: 1 • Jos percentagens for~ calOJladas sobre a pop~acão total, ~t~ 1.
~ .
.
.
z. A fonte de inforno.cao dos anos 1981 e 1984 slll) da FGV, Anuan.o Estatlsnco, e da Pesqu1sa Nac1onal da FGV, por lllfl)stras
de domicílio.

Vejamos agora, isoladamente, os mercados urbano e
rural de trabalho.
Em 1980, com uma população urbana total de
80.436.409, 67,59% da população total, e desta
61.058.380 Com id3.de acima de lO anos, sendo ocupados,
20.6Cf6."752 homens. e 9.646.668 mulheres trabalhando,
totalizando 30.253.420, e não ocupados, 8.838.254 homens e 21.970.706 mulheres, totalizando 30.808.960 pessoas com idade acima de 10 anos sem trabalho.
Ainda na área urbana, em 1984, com uma população
total de 92.869.693 desta, tínhamos 70.527.371 com a
idade acima de 10 anos, equivalentes a 75,94% em relação a pupulai;ãõ total e ainda 8,35%, oito vfrgula trinta
e cinco pontos percentuais a mais do que 4 anos antes.
Com 24.241.733 homens e 13.319.859 mulheres ocupados, tínhamos já 53,26% da população acima de 10 anos
incorporada ao trabalho.
O qul! é notável e bastante significativo é a crescente
presença da mão-de-obra feminina a qual, em 1980, na
área urbana, representou 15,80%; em 1984, já atingia
18,89% sobe o total dos empregos e, em termos relativos
o incremento na mão-de-obra da mulher foi de 38,08%.
Na área rural, ande o êxodo rural só foi contigenciado
nos últimos 2 anos, haja vista que, só de 1980 para 1981
tivemos um decréscimo populacional de 38.566.297 para
34.526.542, significando 4.039.755 rurícolas a menos ou
aio da II, 70% da população rural mudou para as cidades
em (I) um ano, contudo em 1984 já apresenta um "perft('' melhorado, com uma população total de 35.395.513,
correspondente a 27,60% da população total, quando em
1980 tínhamos ainda, 32.41% da nossa população na
zona rural.
Contudo, como se depreende do quadro em exame,
em 1980 com a idade acima de 10 anos residiam
26.752.816 pessoas e destas, 10.790.234 homens ocupados e somente 2.196.058 mulheres estavam no trabalho,
ou seja, 83,09% de homens e 16,91% de mulheres.
Em 1984, com 25.177.052 residentes com mais de 10
anos, a zona rural, tinha 10.843.092 homens e 4.038.428
molheres no trabalho, jã significando as mulheres,
27.14% e os homens, os restantes 72,86% sobre o total de
ocupados no trabalho .
Cuidemo-nos, Sr. Presidente, porque aí estão os números atestando o arrojado avanço das mulheres no
mercado de trabalho. Enquanto os homens obtiveram
um modesto incremento de 11,17% no número de empregos, as mulheres lograram 46,57% no mesmo período.
E o que mais dói, Sr--Presidente, é que não nos socorre
sequer a esfarrapada desculpa de que a preferência é porque as mulheres contentam-se com menor salário. Nada
disso, Sr. Presidente, porque segundo nota dç. "rodapé"
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da PNAD, na pesquisa de salários por domicílios, fora
excluídas as empregadas domésticas e quanto aos Ítfdices

e patamares salariais, segundo a mesma pesquisa do IBGE, de 1980 a 1984, são para maiores e melhores ganhos
salariais
.
'
derem e logo, a~. ••prendas_-domésticas" ,-mamadeiras; elC,
etc.
'

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pedida a V.
Ex•, que concluísse o seu discurso, pois V, Ex• já excedeu
o seu tempo.
O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, estou quei-

mando etapas ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vemos que o
discurso de V. Ex~ é tão importante que deixamos o tempo passar, mas pediria para V. Ex' resumir.
O Sr. Benedito Ferreira- Estou queimando etapas e
concluirei rapidamente, ·Sr. Presidente.
Como dizia, não há desculpa de que as mulheres
contcntam~se com salário menor porque, na verdade, se~
gundo patamares aqui apontados, houve um incremento
e uma melhoria substancial. Logo, que se cuidem os desajeitados.

Da análise do quadro segumte, de domicílios parucu~
lares por classe de renda segundo número de moradores~
constatamos gue:
Os domicílios que em 1981, considerados sem renpi~
mentos monetários embora inclusos os que recebem sgb
a forma de benefícios representavam 0,83% sobre o to~al
de 26.057.&04 domicílios _e os que os habitavam em \~81
representavam 0,67% sobre a população total.
Em 1984 o percentual de domicílio naquela categoria
repTese-ntava só 0,63% e os seus habitantes, só significavam 0,48%,_ sobre a po:rulação total.
Com rendimentos de atê 1 salário mínimo, tínhamos
15,56% do total dos domicílios em 1981 e em 1984 o percentual já foi de 14,17% sobre o teta[ de que já atingia
29.196.553 domicílios particulares, e os habitantes dessa
classe de rendas, que representavam 12,75% em 19841;
em 1984 só alcançaram 11,13%, percentual que poderia
ser enquadrado como pobreza e qrie somados as duas
classes, chegariam os a 11,61% sobre a população total de
1984.
Na classe de 1 a 2 salários mínimos, cujos domicílios
representavam, 20,61% em 1981, em 1984 só significaram
21,21% sobre o total e as respectivas populações que os
habitavam, sofreu um ligeiro aumento de 20,20% em
1981 para 20,85% em 1984, de~uind.o-se daí os que fo-

ram promovidos do patamar anterior, da pobreza e da
misêria absoluta, para a condição dQ, "pobre remediado".
Em 1981, tínhamos 33,70% do total dos domicilias na
classe de 2 a 5 salários mínimos os quais em' 1984 sofreu
um ligeiro declínio para J3,48%, os mesmos ern.1981
eram habitados por 35,58% da população e em 1984 o
percentual de__ ba_bitantes, no caso, classe média baixa,
significou 35,52%.
Na classe média alta, com salários de S.a 10 mínimos,
vamos encontrar os. ·~promovidos" do patamar anterior,
isto porque, os domicílios que atingiam 16,74% em 1981,
em 1984 já significavam, 17,55% e os moradores que
eram, 18,06% sobre o total de 1981, em 1984, representaram 18,95% sobre o total.
No ápice da pirâmide, nas classes abastadas e ricas,
c_orn rendimentos de lO a 20 e mais de 20 salários mínimqs, em 1981, e que representavam 11,88% da população e ocupavam 11,75% dos domicilias, em 1984, vamos encontrar mais uma,. "leva de promovidos", isto
porque ocupavam 12,30% dos domicilias e Opercentual
dos ditos moradores, significou 12,37%.
Releve-se, mais uma vez, que estamos examinando a
evolução do nosso padrão de vida no chamado período
da grande crise.

DOmCrLIOS PARTICULARES. POR CLASSES DE RENDIMENTO MENSA:L DOMICILIAR SEGUNDO O

NO~IERO

DE P."OR:ADO'RtS

(1)

1. 981 - POPULACM

1. 984

CLASSE

DE

POPULACM

Até 1 SalâriO-"l-J!nimo
de 1 a 2 Salários ~lÍnimos

D

26.057.804
29.196.553

p

1.984

D

N9 á~ moradores .\S/1

\S/2

N9 de domicilias ·NQ de rooradore~·lS/1

4.053 •. 974

14.638.589

12;1s

15,56

4.137.584

13;756.186

n;13

14,17

5. 371.116

23.196.. 787

20,20

20,61

6.190.823

25.779.433

zo~a5

21,20

NQ de .domicílios·

~-!ais

P.

1. 981

RENDA

(2)

DOMIC!LIOS TOTAIS
DOMI.C!LIOS TOTAIS

114-828.500
123.619.182

SS!Z

:-!ais de

a 5 Salãrios Mlnimos

8. 782.8 77

40.860.16.2

35,58

33,70

9.776.371

43.907.370

35,52

33,48

~-::;is

de

a 10 Salários Minimos

4.361.425

20.741.331

18,06

16,74

5.123.059

23.424.563

18,95

17,55

~~ais

de 10

20 Salários Mínimo.s.:

2. 088.916

9.489. 756

8,27

8,02

2.375.892

10.278.880

8,32

8,1~

!!ais de 20 Salários Mínimos

972.487

4.143.872

3,61

3,73

1.214.507

5.008.836

4,05

4,16

Sem Declaração

213.196

989.592

0,86

0,81

193.682

868.984

0,70

0,67

213.813

768.411

0,67

"0,83

184.635

594.930

0,48

0,63

Se;:;

3

Rentlimen_t_q__s__ (1)

26.057.804

TOfAL

O!!S.

(1)

~-OTA:

114.828.500

100' 00 100.00

29.196.553·

123.619.182

iOO ,00 100 ,00

Nos domicílios sem rendimentos estão inclusive, os domichios cujos componentes só receberam benefícios.
Exclt!['ive,

pensionistas c emprcg01dos domésticos.

Onde, pois, Sr. Presidente, os."60% de miserãveis",
onde os "77 milhões, que passam fome?"
Como, senão com propósitos diabólicos de nos levarem ao desânimo com o País e com o regime democrãtico, alardear tão falsas e tão grosseiras mentíraS?__
Quando sabemos todos que temos fome e muita misêria a serem combatidas e urgentemente, em índices vergonhosos, especialmente se levarmos em conta a maneira
mais que generosa que. "O Grande Arquiteto" nos aquinhoou, com solo, âgua e sol para produzirmos à sacieda~
de, não só dos nossos, mas, de todos os famiritos de todo
o mundo, bastada o Governo deixar a livre empresa funcionar no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex•
que conclua o seu pronunciamento.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Vou concluir, Sr.
Presidente.
Mas, Sr. Presidente, o mais grave é o cinisffii:), falvez
estribados na certeza da impunidade, pois só assim, itresponsável e inconseqüentemente, se permitem atribuir
as suas mentiras à publicações oficiais que, como vimos
demonstrando, nos indicam um enorme e triste volume
de pobreza entre nós, mas sabemos todos que, atê bem
poucos anos, no Governo Kennedy, na mais rica e poderosa civiH_z_a_ção contemporânea, os índíces de pobreza e
miséría absolutas, também atingiram, ~ntre 10% e 12%
dá população total.
Como estamos lembrados, e vale repetir, as. umanchetes" do. "Projeto 2.000", ou projeto da mentira, do desalento, ou da desesperança, não sei, alegam que compulsaram o PNAD do IBGE, no caso a mesma fonte que ex-

. _

, . __

traímos este cabal desmentido e do qual anexamos c6pias xerográficas das páginas em que recolhemos os números aqui mencion!idos.
SÚá, Sr. "Presidellie, que os autores das. ••manchetes"
do malfadado. "Projeto Brasil2,000", não viram por acaso que, enquanto em plena crise a nossa população não
parou de crescer, recebendo um incremento de 7,66% e
no mesmo perfodo de 1981/1984, tivemos um acréscimo
de 12,05% no número de domicilias habitados?
A verdade verd~deira, Sr. Presidente, ê que, tivessem
os. "economistas desocupados" promotores da !i, "man·
chetes", compulsados os anuários ou os volumes das
PNAD, do lBGE, em busca da verdade teriam encontra·
do o que vimos demonstrando, que é o contrário do que
tentam nos impingir, uma real, e substancial e continuada melhoria no nOsSo padrão de vida. Tanto é que, sC-
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Mas o importante é notar que além de indicar
2L345.000 casas em 1981, está em 1984 já atingem
23.826.922, o que significOü um- aumento de 2.481.922
casas residenciais, com 1.842.985 apartamentos effi 1981,
chegamos a 1984 com 2.441.028, o que significou 598.043
novos apartamentos._ Ao mesmo tempo encontramos a

gundo a PNAD de 1981, conforme o quadro a seguir,
nota-se uma ligeira discrepância entre o número de domicílios nas duas (2) modalidades pesquisadas, isto porque na que caracteriza o tipo de ocupação o número total é de 26.028.982 enquanto, como Viinos, por classes de
rendimentos, o número total é de 26.057.804.

redução de !88.894 habitações rústicas, as quais eram
2.566309 e ém -(984 só eram habitadas 2.377.415.
Por outro lado, no tipo quarto/cômodo, constatamos
a quase duplicaÇão de 273.586 em 19~_1- para 518.359 em
1984.

DOMJC!LIOS PARTICULARES PERMANENTES, POR- SITúAÇÃO DÓ OOMIC!Lib,
SEGUNDO ALGUMAS CARACTER!STICAS
TIPO-CONDIÇÃO I URBANO-RURAL

CARACfERISTICAS

1981

ros

OC>IIC!LIOS

TOTAL

I TOfAL
TIPO
.CASA

1984

URBANA

RURAL

TOTAL

\ 84/81

RURAL

URBANA

19.194.973

6.834.009

29.163.724

21.936.074

7.227.650

12,4

21.345.000

16.328.616
1.829.186

5. 016.:590

23.826.922

18.305.326
2.420.506
720.902

5.521.596
20.522
1.656.513

11,63

2.141.028
2. 377.415
518.359

489.340

29.019

-

-

1.842.985
2.566.309
273.586

767.821
268.362

13.799
1.798.488
5.224

.SEM DECLAJ1AÇ1l)

1.096

988

108

16.240.569

11.770.6.30

4.469.939

18.489.927

13.758.165

14.581.370

10.217.308

4 • .364.062

16.333.368

1 t .687.962

1.659.199

1.553.322

105.877

2.156.559

2.070. 203

OJNOICJID(OQJP •
• PR6PRIOS
-PAGJS
-EM flllU!SI CÃO
.ALUGAOOS
.Q;DIOOS

TOfAL URBANA RURAL

26.028.982

.APARTAMENTO
.RilsriOJ
.QUPJ<TO(C(M)OO

-

14,28

-

-

-

4. 731.762

13,85

16,88

5,86

4.645.406

12,01

14,39

6,45

86.356

33,27

18,43-

9,11

23,14

14,71

4,81

5.935.276

5.721.128

214.148

6.505.933

6.242.225

263.708

3. 770.991

1.648.433

2.122.558

4.115.615

1.890. 939

2.224.676

9,13

72.954

48.288
6.501

24.673

47.916

41.019

6.897

2.691

4.333

3. 726

607

9.192

I

EX!.-!1c;1J~l05 f'A'KI'JÇUJ)'~

34,32. 3,00- 72,0552,86. 42,68- 77,44-
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No quadro seguinte, copiado pela xerox, da pãgina do
volume da PNAD, o que é mais significatiVo é o crescimento do número de proprietários em relação aos outros
tipos de ocupantes.
Em 1981, o número de domicílios ocupados pelos seus
proprietários era de 16.240.569, e em 1984, 18.489.927,
ou seja, um iricremento de 13,85%.
Os domicílios alugados que eram 5.935.276_ern 1981,
atingem 6.505.9.33 em 1984, representando um aumento
de 9,6!%.
Os domicilias ce.di.dQs, _Q_e _empresas, fazendeiros, Po~
der Público, a empregados e funcionãrios, como por cer~
~o cedidos a parentes também, eram 3.770.991 e em 1984
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Isto porqUe em 1981', 78.269.154 pessoas residiam em
domícilios de suas propriedades, vale dizer, 65,18% da
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Os moradores de domicílios alugados cresceram bem
menos do que a população, isto porque eram 24.377.612
em \981 e em 1984 verificamos 25.236.139, um acréscimo
de 3,52% contra o incn:mento de 6,55% jâ citado na população do país, no mesmo período; ocorrendo de maneira semelhante, com os moradores de domicílios. "cedi~
dos" e outros. "sem declaração" os quais só aumentaram
1,83%, ou seja, lf4 do incremento populacional.

Um outro quadro que segue, Sr. Presidente, também
copiado pela xerox da PNAD, que lhe deu origem, retrata com muita propriedade e fidelidade o progresso de
nossa gente em matéria de habitação.

tE.

..,

população total tinha o seu teto e em 1984 os proprietários jâ eram 84.955.443, o que equivalia à 66,40% da
nossa população total que crescera 6,55% em relaçã_o_ a
existente em t 98 t.

Finalmente, na condição d<;:. "outra" e sem declaração
foram reduzidos de 82.146 domicílios em 1981, para
52.249 em \984.
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atingem o total de 4.115.615, o que equivãlem a um
Ciniento de 9,14%.
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Finalmente, Sr. Presidente, vejamos a._ "pá de cal"
sobre os dados atribuídos pela Folha de S. Paulo, ao
cientista polftico, professor Hêlio Jaguaribe, e é, por
coincidência, o próprio IBúE, através da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar quem responde às
"verdades" da Folha de S. Paulo, a respeito da. "avassaladora e irreversível miserabilidade", que o nosso regime
político está levando ao povo brasileiro, aqui está.
.. Pá de cal" Sr. Presidente, sobre os derrotiStas, sobre
as suas maléficas pretensões porque demonstra ser impossível localizar os 77 milhões que passam fome e especialmente, as 9.721.24! famllias em "condições de miséria absoluta" e ainda as outras 7.290.931 famílias que
vivem em "estrita pobreza", no PNAO, do IBGE.
Ao contrário, mesmo apontando fome, carências e dificuldades mostra também o volume de bens duráveis
desfrutados pela nossa gente. Vejamos:
1980- BRASIL
-

Domicílios Particulares:25.210.639
Domicílios com fogão a gás:
Domicílios com geladeira:
Domicílios com Televisão:

15.802.658
12.697.296
14.142.924

o•

~~rac

.. o~Tf.

Em 1984, vale repetir, com todos percalços da recessão
econõmica, as famílias brasileiras já possuíam:
-29.163.724 domicílios particulares.
- 25.559:9.39 domicí1ios particulares Cjfogão a gás.
- 17.952.731 dornicílíos particulares e/geladeira.
-24.491.369 domicílios particulares cjtelevisão.
(0 número de fogões a gás, refere-se a 1982).
Por acréscimo, as ditas famílias que em 1980 utilizavam para o seu conforto 9.008.000 autos de passeio e utilitários, já em 1984, em que pese o continuo aumento no
custo dos combustíveis jã utilizavam, 11.654.000 autos
de passeio e utilitários.
Aí estão os números, Sr. Presidente, aí está o Brasil,
apesar da "turma do quanto pior melhor" com todos os
percalços da crise mundial e que aqui fez morada, em
que pesem as vergonhosas mordomias, os absurdos da
estatização que corrói todo o esforço e o suor dos contribuintes, a insaciedade das multinacionais, a orgia do
nosso sistema de intermediação financeira, o falso e mais
qUe demagógico distributivismo à custa do produtor ruTa_l, enfim, apesar até mesmo da nossa incompetência e
pequenez política, o Brasil continua gr3nde e superando

todos os obstáculos e abismos que temos cavado na sua
trajetória.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE N' 048, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9
2, de 1973, e revigorada pelo Ato D"'l2, de 1983, da Comissão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n9
130. de 1980.
Resolve autorizar a contratação, sob o regimejurfdico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço de José Rodrigues Caçneiro Campello Neto, para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equívalente ao vencimento do
cargo DAS-3, a partir de 16 de abril de 1986, com lotaçào e exercício no Gabinete do Segundo-VicePresldente, Senaçior Passgs Pórto.
Senado Federal, 7 de maio de 1986. -José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 3' REUNIÃO, EM 12 DE MAIO
DE 1986
1.1 - ABERU!RA
1.1.1- Comunicação da Presidência

Inexistência de quorum para abertura da sessão.
1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessãq,

DF, que autoriza o Distrito Federal a abrir crédito
especial de CzS 35.291.000,00 e altera o orçamento
para o exercício de 1986.
2.1.2 - Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República
ErlCaminhalldo informações prestadas pelo Ministério da Fazenda, sobre os quesitos constantes do Re-

querimento n~' 18/86, com o objetivà- de instruir o
exãme do Projeto de Lei do Senado nl' 202/85.

1.2- ENCERRAMENTO
2- EXPEDIENTE DESPACHADO
2.1.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
N•· 114/86 (142/86, na origem) encaminhando à
deliberação dO Senado, o Projeto de Lei n' 95/86-

2.1.3- Pareceres encaminhados à Mesa
2.1.4- Resolução
N9 56/86, prorroga por 180 dias o prazo concedido
à Comissão Especial, destinada a estudar aspectos re-

..

.

!acionados com a produção de alimentos e corredor
de exportação.
2~1.5-

Requerimento

N 9 92/86, solicitando informações à Superinten-

dência de Seguros PrivadOs- SUSEP, do MinistériO
da Indústria ~ do Comércio.
3-MESA DIRETORA
4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 3' Reunião, em 12 de maio de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a sessão ordinária de ~anhã a seguinte

Fábio Lucena- Raimundo Parente- GaivãO-Modesto -Hélio Gueiros....:.. Alexandre Costa- Américo
de Souza - Alberto Silva - Helvfdio Nunes - João
Lobo_ - Cesar Cais - José Lins ~Martins Filho Humberto Lucena - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Nelson Carneiro Murilo Badaró- José Fragelli- Enêas Faria- Lenoir
Vargas- Carlos Chiarelfi --Octávio Cardoso.

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (JoSé Fragelli)- A lista de presença-acusa o.comparecimento de 22 Srs.. Senã.dõies. Entretanto, não há, em plenário, o quorum mínimo ·indispensável para a abertura da sessão.
Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Interno,
o expediente que se encontra sobre a mesa serâ despachado pela Presidência, independentemente de leitura.

~

-- V.otação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"~ 10, de 1981 (n'~> 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
·dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
-de Legislação Social; e
- de Finanças.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara rW"84, de 1981 (n9 3.464/80, na Casa de origem), que
institUi Q_ .. Dia Nacional de Combate ao Fumo", tendo

PARECERES, sob n•s 1.191, de 1981, 461 e 462, de
1985, das Comissões:
.:_de Saúde - 19 Pronunciamento: fàvorável; 2"~ Pronunciamento: favorável à Emenda n'~ I, de Plenârio; e
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto e à

Emenda n"'

!,

de Plenário.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1982 (n9 1.096/79, na Casa de origem), que
permite a impetração de mandato de segurança contra
atas de autorídade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
PARECERES, sob n•s 878, de 1982 e 1.059, de 1985,
da Comissão:
-de Constituição e Justiça, J9 Pronunciamento: favorável; 29 Pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade da Emenda n<:> 1, de Plenário.
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Impresso sob a respo_osabilidade da Mesa do Senado Federal

JOSÉ LUCENA DANT AS
ASSINATURAS

Diretor Executivo

JOÀO DE MORAIS SILVA

Vier .Superfície:

Diretor Administrativo

MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Anual

Cz$ 92,00
__Cz$ 46,00

Semestral

Diretor Industrial
PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, CzS O, 17

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

4

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 86, de
1986, de autoria dQ SenadQr_Marcondes Gadelha~ solicitando, nos termos do art. 76, do Regimento-Interno, a
criação de uma comissão especial, composta de 5
membros, para, no prazo de 50 dias, estudar e apresentar
soluções sobre problemas atuais de saúde pública.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Saúde)

Di"scussâo, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 119, de 1985 (n~"343/83, na Casa de origem), que
estabelece normas· sobre a utilização dos li_v:ros didáticos
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n"' 1.139, de 1985, da Comissãq:
-de Educação e Cultura, favorável, com Emendas
que apresenta de n"'s l e 2-CEC.

5

lO

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da, Câmara n.,. 69, de 1981 (n"' 816/79, na Casa de origem), que
dá nova redação ao art. 110 da Lei n' ~_.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo inirator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob nl's 83 e 84, de 1984, das Comis__ ..- ~--. , .
;.;~:;.;sões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas: favorável; e
.
-de Finanças, favoi"âve1, com voto vencido do& Senadores Passos Pôrto e José Lins.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 104, de 1979 (n~" 3_923/77, na Casa de origem),
que especifica condições para inscrição e registro de embarcações, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob ,;,~175, de 1981, da
Comissão:
-- de Transportes, Comunicações e Obras P6blicas.

6
Discussão, eni turno único, do Projeto de. Lei da Câmara nl' 71, de 1981 (n9 81/79, na Casa de origem), que
modifica a redação do caput 00 art. 79 da Lei n~" 4.380, de
21 de agosto de 1964, que institui o sistema financeit"()
para aquisição de casa própria, tendo - -·
PARECERES, sob n~'s 1.055 e 1.056, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta
de n~' 1-CF.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 85, de 1981 (nl' 3.652f80,"na CaSã de origein),
que altera dispositivos da Lei nl' 6.537, de 19 de junho de
1978, dispondo sobre os COnselhos Federal e Regionais
de Economia, tendo
PARECERES, sob ni'S 72 e 73, de 1983, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável; e
-de Constituição e Justiça, (exame solicita.do em Plenário) pela constitucionalidade e.juridicidade.
Discussão, em tUi'iiOIJniC(i, do Projeto de Lei' da Câmara n~' 197, de 1984(n"' 953/83, na Casa de origem), que
institui o Programa Nacional do Milho- PRO MILHO
e determina outras_ providências, tendo
PARECERES, sob n'i's 747 e 748, de 1985, das Comissões:
-de Agricultura, favorável~ e
-de Economia, favorável, com Emendas que apresenta de n"'s I e-2-CE.

lume, qUe revoga disposição do Decreto-lei n"' 1.910, de
29 de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob n'i's 279 a 281, de 1986, das Comis-!õõe!õ:

-de Constituição e Justi~;a, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.
IS
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 46, de 1985, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que introduz modificações no Código Penal,
com vistas a ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua atividade postulatória judicial, tendo
PARECER, sob n" 206, de 1986, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionaÍidade,
juridicidade e, no mérito favorável.

11

16

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cã~
mara~_'i' 196, de 1984 (n~' 2_.736/83, na Casa de origem),
Que dispõe "sobre a alienação de imóveis pertencentes aos
inunicípioS e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.215 e 1.216,
de 1985, das ComissõC$:
-de Constituição e Justiça; e
- de Municípios.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• !SI, DE 1985
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 195,
I, do Regimento Interno)

12

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 187, de 1_9~-~ (n"' 4.967/85,_ na Casa de_origem),
de Ínicíalíva dÓ Sinhõi- Presidente da República, que fixa
valores de retribuição da Categoria Funcional de Biomêdico e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 200 e 201, de
1986, das Comissõe~:
- de Serviço P6blico Civil; e
::..:...: de -Finam;as.
13
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 4, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que
introduz alterações no art. 17 da Leí n'i' 5.107, de l3 de
setembro de 1966, para díspar sobre indenização dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais de
dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a
setembro di 1966, tendo
.
.
PARECERES, sob n"'s 584 e 585, de 1985, das'Comis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
14
Discussão, em primeiro tufnO, do Projeto-de Lei do
Sen~do n9_ 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Ka~

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Se"nad9 n9 151, de 1985, de autoria do Senador Jutaby_
Magalhães,_ que dispõe sobre a edição de decretos, secretos, e dá outras providências.
~ (Dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrada a reunião.
( Levanta~se a reunião às 15 horas e 2 minutos./
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§ 2• DO ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO.
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

- Encaminhando à deliberação do Senado projeto de
lei:

MENSAGEM

N• 114, de 1986
(N9 142/86, na origem)
Exce_Ientíssimos Senhores membros do Senado Federal.
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42,_
item_ V, da Constituição, tenho a honra de submeter à
elevada deliberação de Vossas Excelênciàs, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do
Distrito Federal, o anexo Projeto de Le~ quç, ''autoriza o
Distrito Federal a abrir crêdito especial de CzS
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35.291.000,"00 e altera o orçamento· para o exercício de
1986".
Brasília, 9 de maio de 1986. __,. Ulysses Guimarães.
O.E. N• 325/86-GAG
Brasília, 18 de março de 1986
A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Paláci"O do Planalto
Brasília- DF
Senhor Presidente,

Os centros urbanos brasileiros, of~recendo a p_ersp_ectiva de melhoria de condições de vida e ascensão social,
geraram nas duas últimas décadas intensos fluxos migratórios, que as economias locais não tiveram capacidade
de absorver. Com rendimentos em geral limitados ao
mínimo indispensável, esses contingentes populacionais
foram ocupar áreas Periféiicás·, diSfantes dos centros de
atividades econômicas.
O aglomerado urbano do Distrito Federal, apesar do
esforçO dos planejadores, não conseguiu escapar a essa
realidade nacional. Para ganhar o seu sustento, a grande
maioria dos habitantes das cidades-satélites !: obrigada,
diariamente, a deslo:car-se até o Plano Piloto onde se
concentra o mercado de trabalho.
O descompasso entre os salârios_e os custos operacionais do transporte público coletivo, único aces~ível a essas populações, tornou insuportável o item da lodomoção no orçamento das famíliã.li de renda mais baixa,
A Comissão- ·de Estudos e Políticas Tarifárias, criada
em maio do ano passado, com o objetivo_ de apreciar e
propor soluções para o problema, sugeriu qu~;, "o governo local assuma, com urgência, uma postura politica" no
enfrentamento do problema, dada a dificuldade de uma
solução meramente económica.
Em novembro do ano passado, com a ajuda do aumento determinado por Vossa Excelência para o valor
do salário míilimo, e ã.pesáfda necessidade de reajustar
as tarifas, foi possível reduzir de 24% para 19,2% o peso
do dispêndio com o transporte coletivo em relação ao salário mínimo. Com o recente Plano de Estabilização
Econôrrii"ca, decretado por Vossa Excelência, e a conseqUente majoração do salário mínimo, esse- índice voltou
a cair, passando de 19,2% para 14%.
• Dando continuidade a esse esforço, meu governo
prepara-se para, nos próximos dias, implantar no Distrito Federal, no transporte público coletivo, um sistema de
administração econômico-financeira unificado, denominado Caixa Único. Será possível, por esse meio, adotar
medidas de racio-nalização dos serviçOs, bem como agilizar a transferência ao usuário dos ganhos de produtividade c eficiêDChi decorrentes dessas medidas.
Assim, em harmonia com as diretrizes da Nova República, presidida por Vossa Excelência, e que põem a
tónica na questão social, sUbineto à apreciação de Vossa
Excelência, para encaminhamento ao Senado Federal,
projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial
ao Distrito Federal, para possibilitar a concessão de be·
neficio ao usuário do transporte coletivo.
Nosso objetivo final é atingir a meta, preconizada na
legislação do salário_ mínimo. de 6% de participação do
transporte no conjunto dos gastos do assalariado.
Devo observar, Senhor Presidente, que a administração económico-financeira unificada, que o Distrito
Federal está implantando, dispõe de- mecanismos que estimulam a eficiência e penalizam o desperdício,
contrapondo-se ao tradiciOnal uso de subsídios, que fomenta a ineficiência e o abuso no consumo do serviço ou
do bem subsidiado.
Apresento a Vossa Excelência, neste ensejo, o protesto
de meu _elevado apreço~- Deputado José Aparecido de
Oliveira, Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEl DO SENADO N• 95, DI;: 1986-DF
Autoriza o Distrito Federal a abrir crédito especial
Cz$ 35.291.000,00 e altera o orçamento para o
exercício de 1986.
d~

O Senado Federal decreta:
Art. 1Y Fica o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir ao orçamento aprov-ado pela Lei n9 7.426,
de 17 de dezembro de 1985, o crédito especial dt: CzS

~

35.29 t .000,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e noventa
e um mil cruzados), à unidade orçamentâiia-20001 -Secretaria de Serviço_s Públicos, obedecida a segui~te ç:l~s·
sificação:
16.91.5712.932- Subsidio ao Transporte Coletivo do
Distrito Federal
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3..2.0.0 ~ Transferências Correntes
3'2:-IO ---lransferên~ias lntragovemamentais
3.2:1.2 ~ Subvenções Econômicas02 - Outras DespesaS Correntes
ArL 2Y Fica excluída do Orçamento do Distrito Federal para 6 exercícíd de 1986 a receita proveniente da
Cota-Parte da Taxã Rodoviária- única, Códigos
1721.01.20 e 2421.01.20, no total deCzS 8.896.300,00 (oito milhões, oitoCentos e noventa e seis mil e trezentos
cruzados).
Parágrafo único. ().; Projetas e Atividades _e os res~
pectivos elementos de despesa, financiados com _recursos
da Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única, passarão a ser
financiados com recursos ordinários do Distrito Federal.
Art. .3Y bS ieCrirsos necessãrios à execução desta lei
decorrerão de acréscimo na Receita do DistritO Federal
proveniente da receita do imposto sobre a Propriedade
~ Veíçulos Automotores, instituído pela Lei n9 7.431, de
17. de dezembro _de 1985.
Art. 4Y O OiÇamento -do Distrito Federal para o
exercício de 1986, compOsto pelas Receitas e Despesas
do Tesourei; -dos Órgãos da Administração Indireta e das
Fundações, pasSa de Cz$ 5.002.048.313,00 (cinco bilhões~ dois milhões, quarenta e oito mil, trezentos e treze
cruzados), para Cz$ 5.037.339.313,00 (cirico bilhões,
trinta e sete milhões, trezentos e trinta e nove mil e trezentos e treze cruzados).
A_rt. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi.tação.
Brasíli-a, de
de 1986.-:- 165i da Independência e
98Y da República.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.431, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1985
Institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e d:;i outras providéiidas;O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu saneio.
no a seguinte_ Lei:
Art. JY É instituído, no Distrito Federal, o imposto
sobre a propriedade de veículos automotores devido
anualmente, a_ partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados
nesta Unidade da Federação.
§ 19 O valor do imposto será recolhido diretamente
pelo contribuinte na rede bancária autorizada, nos prazos e formas previstos no regulamento.
§ 2Y O imposto é vinculado ao veículo. No caso de
Sua alienação, o c9mprovante do pagamento serâ transfer!do ao novo- proprietário para efeito de registro ou
averbação no órgão de trânsito.
-·- S 39 No caso de transferência do veículo regularizado de outra Unidade da Federação, não será-exigido
novo pagamento do imposto, respeitando-se o prazo d(:
validade do recolhimento anterior.
.

§ 49 Em razão__do ano de fatJricação, o GovernadOrdo Distrito Federal poderá excluir determinados veículos da incidência do imposto.
Art. 2Y A base_de cãlculo do imposto é o valor venal
do veículo automotor.
§ IY Para a fixação do valor venal poderá ser levado
em consideração o preço us_ualmente praticado no mer~
cada do Distrito Federal, os preços médios aferidos por
publicações especializadas, a potência, a capacidade mâ·
xima de tração, ano de fabricação, o peso, a cilindrada, o
número de eixos, tipo de combustível, a dimensão e <>
modelo do veiculo.
§ 29 No caso de veículo novo, o valor venal será o
preço comercial tabelado pelos órgão~ co_mpetentes ou,
sua falta, o preço à vista constante do documento fiscal emitido pelo revendedor ou pela autoridade federal,
por ocasião do desembaraço.
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§ 39 A base de cálculo prevista neste artigo constará
de tabela trimestralmente corrigida que deverá ser publicada antes do trim_estre_da ocprrên9a do fato_ gerador.
§ 4Y 0-Gõvern-àdor do Distrito Federal poderã reduzir a base de cãlculo do imposto quando a situação de ordem tecnológica, est.ratê!iica ou política assim recomendar.
·

Art. 39 As alíquota~_ máximas do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores são:
I - 7% (sete p-or cêtlto) ·para carros de passeio, inclusive de esporte_ e de corrida, bem como camionefas de uso
misto e veículos utilitários;

II - 3% (três pqr cento) para os veículos mencionados
no item I, detentores de permissão para transporte públiR
co de passageiros;
III- 2% (d_ojs por cento) para os demais veículos inclusive motocícletas_ e ciclomotores.'
Art. 49 São_ isentos do pagamento do imposto:
I - os veículos empregados em se~viços agrícolas, que
apenas transitem dentro dos limítes das propriedades
agrícolas a que pertençam;
n - as ambulân~as;

III - o Corpo Diplomático acreditado junto ao Governo brasileiro;
IV- as máquinas agrícolas e de terraplenagem, desde
que não circulem em vias públicas abertas à circulação.
Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a forma do requerimento e reconhecimento da isenção.
Art. 5Y O registro iriicial de veículoS automotores,
quando feito até 31 de março de cada ano, ensejarão pagamento integral do valor anual do imposto. Dentro de
cãda trimestre subseqUente, o registro determinará aredução de l/4 (um quarto) do valor do imposto, por trimestre.

Parágrafo útl}c:o. O regulamento disporã quanto ao
calendário do recolhimento do imposto e renovaçãO -do
registro, podendo ser utilizado o último- algarismo da
placa do veículo.
Art. 69 Os proprietários de veículoS automotores,
que não efetuarem o recolhimento do imposto no prazo
do regulamento, ficarão sujeitos à_ multa de 50% (Cinqtie'nta por cento), calculada sobre o valor do imposto
corrigido monetariamente pelas variações percentuais
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN. na ocasião do pagamento.
Parágrafo. único. A correçào monetãria dos tributos
de competência do Distrito Federal, não recolhidos nos
prazos regulamentares, será aplícada independentemente
de ser _o recolhimento espontâneo ou mediante ação fisw
calizadora.
Art. 7'! O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores exclui a incidência de taxa
ou imposto que grave a utilização do veículo,
Parãgrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às muitas ou sanções previstas no Regulamento do
Código Nacional de Trânsito.
Art. 89 O disposto no§ 49 do art. }9 desta lei não dispensa o proprietário das obrigações estipuladas no Código Nacional de Trânsito.
Art. 9Y
cação.

Esta \~i entra em vigor na data de sua publi-

Art. lO. Revogam-se as disposições em contrãrio.
Brasília, 17 de dezembro de 1985; 164Y da Independência e 97Y da República. - José Sarney.
(Ã Comi.~são do Disrrito Federal.)

AVISO DO MINISTRO-CHEFE DO GABINETE
CIVIL DA PRESIDI!:NCIA DA REPÚBLICA
N 9 205/86, de 7 d_o corrente, encaminhando informações prestadas pelo Ministério da Fa:z.enda sobre os
quesi~os constantes do Requerimento nY 18, de 1986, de

autona do Senhor Senador Jorge Kalume, formulado
com o objetivo de instruir o exame do Projeto de Lei do
Senado nY 202, de 1985.
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PARECERES
PARECERES
N•s 355, 356 e 357, de 1986
PARECER

N~

355, DE 1986

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 75,
de 1986

(n<:~
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073/86 na

ori~m),

do Senhor Presi-

dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Lel'erger
(MT) a contratar operação de crédito no valor de Cz$
1.552.266,70 (hum milhão, quinhentos e cinqüenta e

dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta
centavos).
Relator: SenadQl' Lenoir Vargas
Com a Mensagem n'i' 75/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura MuniciPal de Santo Antônio deLeverger (MT), que objetiva contratar, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte
operação de crêdito.
CaracterísticaS da operação:
A --V81or: Cz$ 1.552.266,70 (correspondente a

36.930;98 ORTN de Cr$ 42.031,56, em junf85);
B-Prazos!
1 - de carênci~: 3 anos, ·
2- de amortização: 12 anos;
C - Encargost
I - juro"s: 6%-a.a.,
2 - correção monetária: "80% do índice de variação
das ORTN;
D- Garantia: vinculação das quotas do Fundo de
Participação dos MunicípiOs - FPM;
E- Destinação dos Recursos: implantação de galerias
pluviais, guias e sarjetas.
O Conselho Monetário NaciOnal pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças municipais, constatou que a margem de poupança real da
entidade, da ordem de CzS 823,6 mil, mostra-se bastante
Superior aos dispêndios que a sua dívida conso_lidad_ajnterna apresentará após a efetívação do empréstimo pretendido, e concluiu que a assunç~o do compromisso não
deverá trazer àquela entidade maiores pressões na execução orçamentária de seus futuros exercícios.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN /SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econômica Federal considera viável técnica, econômica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 28, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
de Leverger (MT) a contratar opera~ão de crédito no

valor de Cz$ 1.552.266,70 (hum milhão, quinhentos e
cinqüenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta centavos).

Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1986.- João Castelo, Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Severo Gomes - Virgílio Távora - Gabriel Hermes - Moacyr
Duarte.
PARECERES N9S 356 E 357, DE 1986
Sobre o Projeto de Resolução n9 28, de 1986, da
Comissão de Economia, que Hautoriza a Prefeitura
Municipal de Santo Antônio do Leverger (MT) a contratar operação de créd_i.to no valor de CzS
1.552.266,70 (hum milhão, quinhentos e cinqüenta e
dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta
centavos)".
PARECER N• 356, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Roberto Campos
O Senhor Presiden_te da República, nos termos do artigo 42, item VI, da ConstitUição Federal, submete ao exame dO Senado Federal proposta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger
(IviT), autorizada a contratar operação de c~êdi~o novalor de Czl. 1.552.266,70 (hum milhão, quinhentos e cinqUenta e __ dois_ mil, duzentos e sessenta e seis cruiãdos e
setenta centavos), correspondente a 36.930,98 ORTN de
Cr$ 42.031,56, em junho/85, juntq à Caixã Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
implantação de galerias de águas pluviais, guias e sarjet~s_ _
_na_quele Município.
O pedido foi formulado nos temias do que preceitua o
art. 2"' da Resolução n'~ 93, de 11-10-76, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos
limites fixados pelo artigo 2'~ da Resolução n9_ 62/75,
também do Senado Federal, haja vista que os recursos a
serem repassados provêm do Fundo _de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, Q qual concluiu que a assunção
de tal compromisso não deverá acarretar àquele Município maiores pressões na execução orçamentãfia de seus
futuros exercícios.
Outrossim, segundo o parecer apresentado pela Caixa
Econômica Federa.!, a operação sob exame é viável técniCa, econõffiica e financeiramente e Ouvida a respeito a
Secretaria de Planejamento da Presidência da República
(SEPLAN /SAREM) informou nada ter a opor quanto à
realização da operação em causa.
A Cáinissão de Economia, na forma regimental, i:to se
pron.Ubciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o
competente Projeto de Resolução ora sob exame.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e boa téCnica legislativa.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1986. - Helvídio
Nunes, Presidente em exercício - Roberto Campos, Relator - Nivaldo Machado - Lenoir Vargas- Nelson
Carneiro - Severo Gomes - Hélio Gueiros - Jutahy
Magalhães.
PARECER N• 357, DE 1986
Da Comissão de Municípios

O Senado Federal resolve:
Art. I~' É a Prefeitura Municipal de Santo António
do Leverger (MT), nos termos do_artigo 29 Q.a Resolução
n9 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e
seis, do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 1.552.266,70 (hum milhão,
quinhentos e cinqUenta e _dois mil, duzentos e sessenta e
seis cruzados e setenta cep.tavos), correspondente a
36.930,98 ORTN"s de Cr$ 42.031,56, vigente em junho/85, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do_Fundo de; Apoio ao Desenvolvimento
Social ~ F AS, destinado à implantaç~o de galerias pluviais, guias e sarjetas, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

Relator: Senador Gastão Müller
Sob exame o Projeto de Resolução n'~ 28, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
qu,e objetiva autorizar-a Prefeitura MUníCiPal de Santo
Antônio de Leverger (MT) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.552.266,70 (Hum milhão, quinhentos e cini.Ienta e dois mil, duzentos e sessenta e seis
cruzados e setenta centavos), destinada à implantação de
galerias pluviais, guias e sarjetas, no Município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 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 competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Co_missão de Economia , tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1986.- Lourival
Baptista, Presidente em exercício - Gastão Müller, Relator -Marcelo Miranda- Benedito Ferreira -Hélio
Gueiros - Jorge Kalume - Américo de Souza - Martins Fflho - Nelson Carneiro.

PARECERES
N•s 358, 359 e 360, de 1986
PARECER N• 358, DE 1986
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"'
71, de 1986 (n<:> 69/86, na origem), do Senhor Presiw
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
532.128.800 (quinhentos e trinta e dois milhões, cento
e__vlnte e oito mil e oitocentos cruzeiros).
Relator: Senador Lenoir Vargas
Com a Mensagem n'~ ,71/86, o Sinhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Mirasse! D'Oeste
(MT), que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte
operação de crédito:
Características da operação:
A- Valor: Cr$ 532.128.800 (correspondentes a

21.779,94 ORTN de Cr$ 24.432,06, em jan/85);
B- Prazos:
1 - de carência: 2 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
l -juros: 6% a.a.,
2~ correção monetária: 70% do índice de vªriação
das ORTN;
O- Garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias (lCM);
E- Destinação dos recursos: implantação de galerias
de águas pluviais, meios-fios e sarjetas.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco do Brasil que, analisando as finanças municipã.is,
constatou que a margem de poupança real da Prefeitura,
da ordem de Cr$ l.06L350,0 mil mostra-se bastante superior aos dispêndios que a sua dívida consolidada interna apresentará após a efetivação do empréstimo pretendido e concluiu que a assunção do compromisso não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na execução orçamentária de seus futuros exercícios.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da .Re·
pública (SEPLAN /SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que a Ca~xa Econô·
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi.
nanceiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol
D'Oeste (MT) a contratar operação de crédito novalor de Cz$ 532.128,80 (quinhentos e trinta e dois mil,
cento e vinte e oito cruzados e oitenta centavos).
O senado Federal resolVy:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT), 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 contratar operação de crédito no valor_ de CzS 532.128,80 (quinhentos e trinta e dois
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mil, cento e vinte e oito cruzados e oitenta centavos),
correspondente a 21.779,94 ORTN, de Cr$ 2~.432,06,_vi_
gente em janeilos/85 junto à Caixa Económica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à implantação
de galerias de águas pluviais, meios-:.fios e sarjetas, no
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco' Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 21l' Esta Resolução entra em Vigor na -data de
sua publicação.
Sala das Comissões, lO de abril de 1986.- João Cas--

telo, Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Severo Gomes - Virgflio Távora Duarte.

Gabriel Hermes -

Moacyr

PARECERES Nos 359 e 360, DE 1986
Sobre o Projeto de Resolução n~' 29, de 1986, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Mirassol D'Oeste (MT) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 532.128.800 (quinhentos e trinta e dois milhões, cento e vinte e oito mil
e oitocentos cruzeiros)".

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, ~ qual c~n
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vt~ta. a pnoridade do programa a ser cust~~do pelo emprestimo e a
_capacidade ~e pagamento do solicita~t~.
.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange_aos aspectos de constLt_ucioo_alidade, juridicidade e técmca leg~sla-_
tiva.
.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opmamos pelo acolhimento do p~eito, nos term~s do p~oposto
pela Comissão de Economta, tendo em vts~<;i ~ sttuação
financeira aflitiva com que se defronta a matona do~ ~u
nicipios brasleiros, em fa~e da e.once~tra~ão das rece~t:s
tributárias a nível da Untão, e ser o mstltuto do_endlVldamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
.
Sala das Comissões, 08 _de maio de 1986. --:- Lounval
Baptista, Presidente em exercício - Gastão ~üller, ~~~
lator -Marcelo Miranda- Benedito Ferre1ra - Heho
Cueiros- Jorge Kalume- Américo de Souza- Mar- tins Filho- Nelson Carneir().

PARECER No 359, DE 1986
Da Cóinissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Roberto Campos
O Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 42, item VI, da ConstituíçãO Federal,_submete ao ~a
me do Senado Federal proposta no senttdo de que seJa a
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT), autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
532.128.800 (qUinhentos e trinta e dois milhões, cento e
vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros), correspondente a
21.779,94 ORTN de Cr$ 24.432,06, e-nifaneirof8S,junto
à CaiXa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS~ destinada à implantação de galerias de ãguas
pluviais, meios-fios e sarjetas nàquele Município ..
Q pedido foi formulado no.,s_termos_ do que preceitua o
art. 2"' da Resolução n"' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos
limites fixados pelo artigo 2'1 da Resolução n"' 62j75,
também do Senado Federal, haja vista que os recursos a
serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do
Banco Central do Brasil, o qual concluiu que a assunção
de tal compromisso não deverâ acarretar àquele Municipio maiores pressões na execução orçamentária de seus
futuros exercícios.
Outrossim, segundo o parecer apresentado pela Caixa
Econômica Fedet:al, a operação sob exame é viável técnica, econômica e- finariceiramente· e ·ouvida a respeito a
Secretaria de Planejamento da Presidi!:ncia da República
(SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor quanto à
realização da operação em causa.
A Comissão de Economia, na forma regimental, ao se
pronunciar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o
competente projeto de Resolução ora sob exame.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha~ent~ favorãvel, no que tange aos aspectos da constituClonahdade, juridicidade e boa técnica legislativa.
•
Sala das Comissões, 15 de abril de 1986, - Helv1dio
Nunes Presidente em exercício - Roberto Campos, Relator __:_ Lenoir Vargas- Severo G~m_es- Hélio Gueiros
- Nelson Carneiro - Nivaldo Machado - Jutahy Magalhães.

PtRECER No 360, DE 1986
Da Comissão de Municípios

•

Relator: Senador Gastão Müller
Sob exame o Projeto de Resolução n9 29 de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Pi:"efettU!iil\Iiinicipal de Mirassol D'Oeste (MT) a contratar operação de crédito novalor de Cz$ 532.[28,80 (quinhentos e trinta e dois mil,
cento e vinte e oitO cruzaaos e oitenta centavos), destinado à implantação de galerias de águas pluviais, meiosfios e sarjetas no Município.
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e trinta e dois crUzados e trinta e um centavos), correspondente a 2.857,11 ORTN de CrS 49.396,88 em agostof85 o montante de sua dívida consolidada interna, a
fim d~ que- possa contratar uma operação de ig~al valor
junto à Caixa E~onômica Federal, esta na quahdade ~e
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So';t~l
- FAS, destinada à implantação de escolas no Mumclpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo P!OCesso.
Art. 29 - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicãçào.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1986. -João Castelo, Presidente - Lenoir Vargas, Relator -Severo Gomes - Virgflio Távora - Gabriel Hermes - Moacyr
Duarte.

PARECERES N•s 362 e 363, DE 1986
Sobre o Projeto de Resolução n9 30, de 1986, .da
Comissão de Economia, que uautoriza a Prefeitura
Municipal de ~_edras Grandes_ (SC) a contratar op~
ração deCr&~Tto no valor de CzS 141.132,31 (cento e
quarenta e um mil, cento e trinta e dois cruzados e
trinta e um centavos)"

PARECERES

N•s 361, 362 e 363, de 1986
PARECER No 361, DE 1986
Da COmissão de Economia, sobre a Mensagem n9
69, de 1986-(n"' 063/86, na Ôrigem), "do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a con------- tratar operação de crédito no valor de CzS 141.132,31
(cento e quarenta e uni mil, cento e trinta e dois cruzados e trinta e um centavos)n.
Relator: Senador Lenoir Vargas
Com a Mensagem n"' 069//86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeiturã Muili~ipal de Pedras Grandes (SC).
que objetiva- contratar, junto à Caixa Ecõnômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:
Características da operação:
A- Valor: Cz$ 141.132,31 (correspondente
2.857,11 ORTN de Cr$ 49.369,88 em agofSS);

B-Prazos:

t - de carêncil;l: até 3 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
1- Juros de 6% a.a.;
2~-Corteção monetária: 70% da variação das
ORTN;
D - Garantia: vinculação das parcelas do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM;
E - Destinação dos recursos: implantação de escolas.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças municipais, constatou que, não obstante a natureza extralimite da operação pretendida, o endividamento do M unicípio, após tal operação, permanecerá contido nos limites fixados pelo artigo 2"' da Resolução n9 62/75, do
Senado Federal.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLANfSAREM) informou nada ter- a opor
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econômica Federal considera viâvel técnica, econômica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 30, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Mnnicipal de Pedras GranN
des ( SC) a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e
trinta e dois cruzados e trinta e um centavos).
O Senmlo Federal resolve:
_
_
A rt. 1" E a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes
(SC), nos termos do artigo 2"' da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cz$ 141.132,31 (cento e quarenta e Ulll mil, cent?
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PARECER No 362, DE 1986
Da Comissão de Constituità,o e Justiça
Relator: Senador Lenoir Vargas
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem o"' 069/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Pedras Grandes (SC) a contratar empréstimo no valor de
CzS 141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta
e dois cruzados e trinta e um centavos), destinado a financiar a implantaÇão de escolas no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2'1 da Resolução n" 93, de 1976, do
Senado FederaJ, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2"' da Resolução
n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista
que os recursos a serem repassados serão provenientes
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo por isso o nos~o encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa.
Sala das ComissõeS, I 5 de abril de 1986. - Helvídio
Nunes, Presidente em exercício - Lenoir Vargu,. Relator - Severo GomeS - Luiz Cavalcante - Nelson Carneiro- Moacyr Duarte- Jutahy Magalhães- Nivaldo
Machado.

PARECER No 363, DE 1986
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Jorge Kalume
Sob exame o Projeto de Resolução n9 30, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar_a_Prefeitura_Municipal de Pedras
Grandes (SC) a contratar operação de crédito no valor
,-de CzS 141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e
trinta e dois cruzados e trinta e um centavos), destinada
à implantação de escolas no Município.
A matéria foi- apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qu-al 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 ConStituíção e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-

tiva.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendó em vista a situação
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municlpios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi-
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·· ·.-.. . . . ~. _damento o_ único mecanismo _de que dispõem para implementar seus programas de trabalho.

Sala das Comissões, 8 de maio de 1986. - Lourival
Baptista, Presidente em exercício -.Jorge Kalume, Relator - Gastão Müller - Marcelo Miranda - Benedito
Ferreira - Hélio Cueiros - Américo de Souza - martios Filho -

Nelson Carneiro.

PARECERES
N•s 364, 365 e 366, de 1986
PARECER N• 364, DE 1986

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
65, de 1986 (n"' 061/86, na origem) do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura de Cruzeiro (SP) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 6.162.889.602 (seis bilhões,
cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e

nove mil, seiscentos e dois cruzeiros).
Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n'? 65/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Cruzeiro (SP) que objetiva contratar juntO -à Cálx:i Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de ApÕio ao Desenvolvimento Social (FAS), a seguinte Operação de crêdito:
Características da operação:
A- Valor: Cr$ 6.162.889.602 (124.762,73 ORNT, em
agostoj85);
B- Prazos:
l - de carência: até 36 meses;
2- de amortização:- 144 meses;
C- Encargos:
1 -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetãr1ã: KO% do índice de variação da
ORTN;
D- Garantias: VinCulação de quotas-partes do Imposto sobre Cir-culação de Mercadorias; EDestinação dos_ recursos: execução de obras de galerias
pluviais, guias e sarjetas, na zona urbana da cidade.
O endividamento consolidado interno da PrefeitUra,
após realização do empréstimo, permanecerá contido
nos limite.s-liXãdos pelo artigo 29 da Resolução n9 62/75,
parcialmente modificado pelo artigo l<i da Resolução n9
93/76 e pela Resolução n9 64/85, todas do Senado Federal.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLANJSAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econômica Federal considera viâvel técnica, económica e fi-

nan-eciramente.. _____ _

Assim sendo, conclufmos pelo·acolhime~i~ da-Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 31, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cruzeiro (SP)
a contratar operação de crédito no valor de CzS
6.162.889,60 (seis milhões, cento e sessenta e dois
mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta
centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cruzeiro

(SP), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 9.1, de onze
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ ~.162.889,60 (seis milhões, cento e sessenta
e dois mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta
centavos), co~respondente a 124.762,73 ORTN em agostoj85, junto A Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS. destinado à execução de obras -de galerias
pluviais, guias e sarjetas, no Município, Obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central, no respectivo
processo.
Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissõ~s. 10 de abril de 1986.- João Citstelo, Presidente- Severo Gomes, Relator- Lenoir Vargas. - Gabriel Hermes - Virgílio Távora - Moacyr
Duarte.

Maio de 1986

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PARECERES N•S 365 E 346, DE 1986

Sobre o Projeto de Resolução n<> 31, de 1984, da
Comissão de Economia, que ''autoriza a Prefeitura
Municipal de Cruzeiro (SP) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 6.162.889.602 (seis bilhões,
cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e
nove mil, seiscentos e dois cruzeiros)".
PARECER N• 365, DE 1986

Da Comissão de Constituição e Justiça
l<elator: Senador Severo Gomes
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem nO? 65/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municpal de
Cruzeiro (SP) a contratar empréstimo nó valor de CrS
6.162.889.602 (seis bilhões, cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e dois
c~uzeiros), destinado a financiar- execuÇão de ob!as de
galeriaS ·pluviais, gUias e sarjetas, no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos-fi::fmos do
preceituado QO artigo 29 da Resolução n993, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução
n<:> 62, de 1975, também. do Senado Federal, haja visto
que os recursos a serem repassados serão provenientes
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a Porposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentã:is aplicâveis à espécie, merecerido, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que ~ange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 15 de abrild_e 1986. - Helvídio
NunCs, Presidente - Severo Gomes, Relator - Lenoir
Vargas- Hélio Gueiros-- Nelson Carneiro- Nivaldo
Machado - Jutahy Magalhães - Roberto Campos.

prazo concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento n9 15, de 1984, destinada à "estudar aspectos
relacionados com a produção de alimentos e corredor de
exportação (CEEPACE)".
Sala das Comissões, 12 de maio de 1986.- Jorge Kalume - Raimundo Parente - Oaudionor Roriz - Galvão Modesto- Gabriel Hermes- Helvidio Nunes- César Cais- José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto - Moacyr Duarte- Cid Sampaio - Guilherme PalmE'ira - Luiz Cavalcante - José lgnácio Ferreira Moacyr Oalla - Amaral Peixoto - Jamil Haddad Murilo Badaró - Alfredo Campos - Gastão MüllerSaldanha Derzi - Lenoir Vargas - CarloS Chiarelli Benedito Ferreira.

REQUERIMENTO
N• 92, de I 986
Requeiro, nos termos do artigo 239 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenârio, sejam
solicitadas à Superintendência de Seguros Privados SUSEP, do Ministério da Indústria e Comércio, as seguintes informações:
l -Quais as empresas de previdência privada que tiveram suas atividades interrompidas?
2- Quais os motivos da interrupção das atividades
dessas empresas?
3- Se devem os ass_ociados do Montepio da Família
Militar continuar pagando as prestaÇ'ôes mensais?
4- Caso não- devam fazê-lo, que providências devem
tomar para ressarcir-se dos pagamentos feitos até 28 de
fevereiro de t 986, com juros e correção monetária então
cobrados?
5- Que medidas a SUSEP, enquanto órgão de con·
trole dessas empresas, vem tomando visando à defesa
dos associados dessas empresas, particularmente dos
aposentados que atualmente não recebem suas pensões?

PARECER N• 366, DE 1986

Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Marcelo Miranda
Sob exame o Projeto de R~olução n9 31, de 1986, de
autoriã da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de' Cruzeiro (SP) a contratar operação de crêdito no valor de Cz$
6.162.889,60 (seis milhões, cento e sessenta e dois_mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta _centavos),
destinada à execução de obras e _galerias pluviais. gUias e
sarjetas, no MunicípiO.----- - - --A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos finanCiiioS, ã qual con.cluiu pdo 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 encaminhãmento favorável, no que tange :ioS asPec}~:a~_e ~o-~~~~~~-~j~nalídade, jU:ridicidade e técnica legislaNo& aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios braSileiros, em face da concentração das Receitas Tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar -os -programas de tra_balho.
Sala das Comissões, 8 de niaio de 1986. - Lourival Baptista, Presidente em exercício ::__ Marcelo Miranda, Relator-- Gastão Müller- Benedito FerreiraHélio Gueiros- Jorge Kalume- Américo de SouzaMartins Filho - Nelson Carneiro.

RESOLUÇÃO
N• 56, de 1986
Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo
concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimento n<:> 15, de 1984, destinada a "estudar aspectos
relacionados com a produção de alimentos e corredor
de exportação - (CEEPACE)".
O Senado Federal resolve:
. Artigo único. É prorrogado por 180 (Cento e oitenta)
dtas, nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o

Justificação
feita pdo O Globo de 5 do corrente, que
aba1xo transcrevemos, nos causou preocupação e merece
Ser devidamente esclarecida pelo órgão responsável pela
fiscalização dessas empresas.
~publicação

PF apura fraude em montepio
O Globo - 5-5-1986
Porto Alegre- O Delegado ·da Polícia Federal, Jaber
Saadi, ouvirá. hoje o depoimento do ex-Diretor da Montedan - subsidiária do Montepio d.a Família Militar
(MFM) no Mato Grosso - Paulo Tibir1Çâ, que denunciou irre~~aridades praticadas por ex-dirigentes do
Montepio e_~ ~onivência de funcionários da Superinten~~n~~<L _de__~t?Sl!ft?~ P_riv_a_d~_s_ (SUSEP).
O ex-Diretor da Montedan estava na direção da empresa desde 1981 e, em agosto do ano passado. levou
suas denúncias à Coordenadoria das Promotorias Criminais, sobre operações ileg~is realizadas por ex-dirigentes
do MFM com a conivência do então interventor da SU- SEP e ~tualliquidante do Montepio, Ivo Marques de Lima.
Confri'-n1ãrido suas denúncias, que pretende ratificar
hoje, na Polícia Federal, Paulo Tibiriçá denunciou ainda
hiteriÇão dó liQUidante Ivo Lima e do ex-Presidente do
MFM, Hélio Prates da Silveira, de liquidarem neste mês
o Mcmtepio "sem a inclusão dos patrimónios das subsidiárias, que deveriam ir para as viúvas beneficiárias dos
--·pla!J.OS de seguro do grupo".
Por sua vez, a Associação dos Pensionistas das Entidades de Previdência Privada do Brasil marcou para o próximo dia 14 uma passeata das viúvas e pensionistas do
MFM, em protesto contra a SUSEP, por não ter cumprido a promessa de leiloar prédios da instituição gaúcha,
para na data do protesto pagar-lhes uma parcela da indenização que lhes é devida. A Presidenta da Associação
Gladis Alburquerque, irâ depor amanhã na Polícia Federal.
Diante deste noticiário, não podemos ficar indiferentes _e assistir a tantas injustiças, principalmente depois
que votamos o chamado .. Projeto do Colarinho Branco".
_ Sala das Sessões, 8 de maio de 1986.- Nelson Carneiro.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 57, DE 1986
Autoriza o Estado de Santa Catarina a elevar em Cz$ 133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzados) o montante de sua dívida consolidada.

Art. I• É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no
item III do artigo 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de 11 de outubro de 1976 e pela de
n• 64, de 28 dejunho de 1985, todas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 2.500.000 Obrigações
do Tesouro do Estado de Santa Catarina, Tipo Reajustável- ORTC, equivalente a Cz$ 133.593.500,00 (cenfó etrinta etrês milhões, quinhentos e novl'nta e três mil e quinhentos cruzados), considerado o valor nominal do titulo de Cr$ 53.437,40, vigente
em setembro de 1985, destinada ao giro de sua díyida consolidada interna, vencível durante o exercício de 1986, 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, 12 de maio de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente,
promulgo o seguinte
RESOLUÇÃO N• 58, DE 1986
Autoriza o Estado da Paraíba a contrar operação de crédito no valor de Cz$ 263.706.472,95 (duzentos e
sessenta e três milhões, setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois cruzados e noventa e cinco centavos).

Art. I• É. o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 263.706.472,95 (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois cruzados e noventa e cinco centavos), correspondente a 5.745.000UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, jünto ao Banco do Estado da Paraíba S.A, este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da habitação - BNH, destinada à implantação, ampliação e melhoria nos
sistemas de abastecimento d'água e esgotos sanitários do Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central doBrasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de maio de 1986- Senador José Fragelli, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 59, DE 1986
Suspende a execução do artigo 75, bem como seu parágrafo único, da Lei n' 14, de 30 de dezembro de 1977,
do Município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná.
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos do artigo 42, item VII, da Constituição Fed~ral e, em
face da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em sessão plenária de 14 de novembro de 1984, nos autos do
Recurso Extraordinário n• 101.477-6, do Estado do Paraná, a execução do artigo 75, bem como do seu parágrafo único~ da Lei
n• 14, de 30 de dezembro de 1977, do Município de Campina Grande do Sul, daquele Estado.
Senado Federal, 12 de maio de 1986- Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 60, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
38,400,000:00 (trinta e oito milhões e quatrocentos mil dólares americanos), destinada ao Programa de Refinanciamento da Dívida Externa daquele Estado.
Art. l' É o Governo do Estado da Bahia autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo
externo no valsar deUs$ 38,400,000.00 (trinta e oito milhões e quatrocentos mil dólares americanos), ou o equivalente em outras
moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a refinanciar o Programa da Dívida Externa daquele
EStado.
Art. 2• A operação realizar-se-á 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 1• item II do Decreto n'~ 74.1~7, de 6 de junho de)97<(, obedecidas as_de_mais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financelra do Governo Federal, e, ainda, as disposlç(ies da Lei Estadual n• 4.494, de 24 de setembro
de 1985, autorizadora da operação.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de maio de 1986 -Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 61, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
11 ,000,000.00 (onze milhões de dólares americanos).
Art. l• É o Governo do Estado de Alagoas autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de~empréstimo
externo no valor deUS$ 11,000,000.00 (onze milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal,
junto a grupo financiador a ser indicado, destinada ao Programa de Refinanciamento da Dívida Externa do Estado.
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Art. 2"' A operação realizarpse-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 Centra( 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 da
execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposíÇões da Lei n9 4.190, de 24 de novembro de
1980, autorizadora da operação.
Art. 3"

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 13 de maio de 1986 -

Senador José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA .DA63•SESSÃO,EM 13DEMAIO DE
1986
!.l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República

- N~> 115/86 (n9 143/86, na origem), solicitando a
rctiradu da Mensagem n~> 33/86, relativa à proposta
do Governo do Estado de Minas Gerais para emitir
Obrigações do Tesouro do Estado, Tipo Reajustável
(ORTN)

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa
).2.3- Comunicação da Presidência
Referente ao deferimento da solicitaçào contida na
Mensagem n? 115/86, lida anteriormente, e o envio
da Mensagem n'1 53/86, ao Arquivo.

].2.4- Leitura de projeto
N<1 96/86, de autoria do Sr. Senador Jamil Had~
dad, que dá nova redaçào ao caput do art. 73, da
Cunsolidação das Leis do Trabalho.
).2.5- Comunicação da Presidência
Rcf(..rentc ao comparecimento do Sr. S~nador Lou~
rival Baptista, à convite da Câmara de Comércio
Brasil Estados Unidos, às solenidades organizadas
por aquela entidade em homenagem ao Sr. Luiz Eu~
Iálio Bucno Vidigal, a realizarem~se em New York.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR MURILO BADARÓ, como LíderEditorial do Jornal "O Globo" de dom(ngo, sob o
título ''Ciganice Partidária".
SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder 1089 aniversário do jornal O Fluminense. Pronuncia~
mento que será (.cito por S. Ex.' sobre a violência que
vem ocorrendo no País.

1.2.7- Comunicação
Do Sr. Senador _LQuriVal Baptista, que se ausenta~
rá do Pais.
1.2.8- Leitura do Projeto
Projeto de Lei do Senado n9 97 f8_6, de autoria do
Sr. Senador Murilo Badaró, que estabelece normas
para a propaganda eleitoral nas eleições de 1986 e dá
outras providências.
1.2.9 - Comunicação da Presidência
Realização hoje, às 18 horas e 30 minutos, de ses~
são extraordinária, convocada em sessão anterior.

1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n"' 10/81 "(iJ.T
1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a
aposentadoria, com proventos integrais, dos ex~
combatentes segurados da previdência social. Vo~
taçào adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmaia n9 84/81 (n9
3.464/80, na Casa de origem), que institui O ~'Dia

Nacion<ll de Comb<J.te ao Fumo". Votação adiada por
f.alta de quorwn.
- Projeto de Lei da Câmara n"' 28/82 (n"'
L096f79, na Casa de origem), que pennite a impetrução de mandatO de segurança contra a tos de :i.uforidade do ensino particular, de qualquer grau. Vo~
tação adiada por falta de quorum.
-Requerimento nl' 86/86, solicitando, nos termos
do art. 76, do Regimento Interno, a criação de uma
comissão especial, composta de 5 membros, para, no
prazo de 50 dias. estudar e apresentar soluções sobre
problemas atuais de saúde pública. Votação adiada
por falta de quorum, após parecer da Comissão de
Saúde.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 69/81 (n9 816f79,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. tiO
da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código
Nacional de Trânsito, determinando o pagamento,
pelo infrator, de multa de trânsito de sua resp~nsabi~
\idade .. DiscUssão encerrada, ficando a votação adiada
po~ falta de quorUm.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 7tf81 (n"' 81/79,
na Casa de origem), que modifica a redação do caput
do art. 79 da Lei n"' 4.380, de 21 de agostg de 1984,
que institui o sistema financeiro para aquisiÇão de
casa própria. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 85/81 (n~'
3.652/80, na Casa de origem), que altera dispositivos
du Lei n~ 6.537 de 19 de junho de 1978, dispondo
sobre os Conselb.os Federal e Regionais de Econo~
mia. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
por fulta de _quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 197/84 (n9 953/83,
na Casa de origer.,), que institui o Programa Nacio~
na! do Milho - PROMILHO e determina outras
providências. Discussão sobrestada, por falta de quorum, para votação do Requerimento n"' 93/86.
-Projeto de Lei da Câmara n"'1 19/85 (n"' 343/83,
na Casa de origem), que estabelece normas sobre a
utilização dos livros didáticos e dá outras providências. Discussão encerrada, voltando às comissões
competentes em virtude do recebimento de emenda
em plenário.
-Projeto de Lei da Càmara n9 104/79 (n"'
3.923f77, na Casa de origem), que especifica con~
díções para inscrição ·e registro de embarcações. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 196/84 (n9
2.736/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a
alienação de imóveis pertencentes aos municípios e
dá outras providências. Discussão encerrada, ficando
a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 187/85 -(n9
4.967/85, na Casa de origem), que fixa valores de re~
tribuição da Categoria Funcional de Biomédico e dá
outras providências. Discussão encerrada, ficando a
votação adiada por fa[til de quorum.

-Projeto de Lei do Senndo n"' 4/84, que introduz
alterações no art. 17 da Lei n"' 5.107, de 13 de se~
tembro de J%6, para dispor sobre indenização dos
aposentados espontaneamente e que cont<Jvam mais
de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966. Discussão encerrada, fi~
cando a votação adiada por falta de- quorum.
c:;- Projeto de Lei do Senado n9 143/85, que revoga
disposição do Decreto-lei n9 I.9To; de 29 de dezembro de 198 L Discussão encerrada, ficando a vo~
taçào adiada por falta de quorum.

-Projeto de Ld do Senado n9 46/85, que introduz modifkações no Código Penal, com vistas a am~
pliar a imunidade penal do advogado no ex.ercfcio de
sua atividade postulatória judicial. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nQ 151/85, que dispõe
sobre a edição de decretos, secretos e dá outras provi~
dências. Discussão encerrada, após pareceres das comissões técnicas. ficando a votação adiada por falta
de quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR C ESA R CALS- -Situação precãria
das rodovias federais e estaduais no Estado do Ceará.
SE:\'ADOR LOl../R!VAL BAPTISTA- Viagem
do Presidente José Sarney a Portugal e Cabo Verde.
SE\'ADOR ENtAS FARIA- Perfil da personali~
dade do Dr. Francisco Cunha Pereira Filho.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE-Apeloao
Senhor Presidente da República, no sentido de que
seja cancelada a participõ:tção estrangeira na execução
de programa de irrigação no País.
1.3.2 - Designãção da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO

2-MESA DIRETORA
3- LIDERES E VJCE·LIDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
SUMÁRIO DA ATA DA 50• SESSÃO,
REALIZADA EM 25-4-86
Retificação
Na publicação do Sumário, feitll- no DCN (Seção
II), de 26-4-86, página 979, I• coluna, no item 1.2.6
- Discursos do E~ediente
Onde se Lê:
SENADOR BENEDITO FERREIRA - Obser·
vações sobre atividades políticas dos padres partidários da Teoria da Liht!rtaçilO.
Leia-se:
SENADOR BENEDITO FERREIRA - Obser·
vações sobre atividades políticas dos padres partidários d<J. Teologia da Libertação.
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Sessão, em 13 de maio de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli. Joiio Loho e Martins Filho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·

PARECERES

$E,Tt.S OS SRS. SENADORES:
Fúbio Lucena- Raimundo Parente- Hélio Gueiros
- AkxandreCosta- Américo de Souza- Alberto Silva- Hclvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- José Lins- Mo;.~cyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcanie-Lourival Baptista- Lomanto Júnior- Luiz Viana Jamil Haddud- Murilo Baduró- Alfredo CamposJosé Fragclli- Enéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos
Chh.trdli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores. Havendo número regimental, dedaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de: Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !º-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-

te.
É _lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA RE·
PÚBLICA
Solicitando a retirada de matéria:

MENSAGEM

N• 115, de 1986
(N~ 143{86,

na origem)

Excelentíssimos Senhor_es Membros do Senado Federal
Tenho a honra de solicitar a Vossas Excelências a rettrada da Mensagem n'i' 33, de 13 de fevereiro deste ano,
relativa à proposta do Governo do Estado de Minas Oeruís para emítír Obrígações do Tesouro do Estª---cl!>, Típo
Reajustável (ORTM), tendo em vista as razões apresentadas pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, na
anexa Exposição de MotivOs.
Brasília, 9 de maio de 1.986. E.M.N• 30

Ulysses Guimarães.
Em 29-4-86

Excelentíssimo S_enhor Prcsidenh: da Repúbli~a,
Como é do conhecimento de: Vossa Excelência, o Governo do Estado de Minas Gerais solicilou emissão de
Obrigações do Tesouro do Estudo, Tipo Reajustável
(ORTM), o que fo_i proposto ao Senado Federal através
da Mensagem n'i' 33, de 13-2-86.

2. Em atendimento a recente pedido daquele Governo foi procedido rec:xame da matéria, uma vez que com· a
mudança do exercício c a conseqUente apuração de novos limites regulamentares, sua dívida interna consolidada intralimitc permanecerá contida nas margens estabelecidas peta Rc.~oluçào n'i' 62)_75, do S,e[lado federal,
mesmo após referida emissão.
3. Nessas condições, e tendo em vis_ta o pleiteado
pelo Governo _do Estado de Minas, submeto à elevada
consideração de Vossa Excelência o exame da possibilidade de que seja providenciado o retorno, a este Ministério, do Processo n\> 315.7953/85, interrompendo sua
tramitação por desne_cessáda.

AprOveito a oportunidade para reiterar os protestos
do meu mais profundo respeito. - Dilson Funaro, Ministro da Fazenda

PARECERES
N•s 367· e 368, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n<?275~ de 1985-Complementar, que "isenta de imposto predial os
promitentes compradores de imóveis adquiridos atra_vês do Sistema Financeiro d':_ Habitncãn".
PARECER N• 367, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
É de autoria do nobre Senador Raimundo Parentli:' o
~rojeto de Lei nº 275, de 1985, que isenta do imposto
sobre a propriedade predial, enquando perdurar o PraZo
contratual, os promitentes-compradores de imóveis, tipo
"habitação popular", adquiridos através do Sistema Fi~
nanceiro de Habitação. Pelii proposição em exame, somente se considera, para efeito da lei, "habitação popular" a de valor venal que não ultrapasse a 1:soo UPC (Unidades Padrão de Capital).
E assim o ilustre parlamentar amazonense justifica o
Projeto em estudos:

.. 0 presente Projeto nasceu sob a égide do artigo
19, § 2Q, da Constituição Federal, diant~ do relevante interesse social que ele alberga.
_ Por outro lado não estájungido à proibição ditada pelo artigo 57, I, da Lei Maior, eis que versa matéria tributária e não financeira.
ASsim, a Proposição, isentando do imposto predial o mutuário do Sistema FinanceirO de Habitação, adquirente do imóvel tipo,."popular",
emoldura-se nos lindes constitucionaiS, país é incontroverso seu alcance social, ao resguardar a bolsa do assalariado, num momento de crise como a
que estamos vivendo.
Dir-se-â que minguados trocados nada representam de substancial, pois o imposto predial é pa-rc:ela
ínfima no contexto de despesas que sufocam o trabalhador. Redargílir-se-á de qualquer cruzeiro não
despendido suavizará o orçamento do chefe de
família, premiando sua preocupação com o futuro,
consubstanciada na aquisição da casa própria,
Finalmente, enfocando a matéria sob o ângulo de
interesse da Administração Pública, não deve ela lamentar a ausência dessa parte de tal tributo, ante o
inequívoco senso de justiça social que norteia apreserite Proposição, o que, sem dúvida, compensará,
c~m la_rga margem-,-essa aparente perda."
· O Projeto não padece de inconstitucionalidade, nem é
--injurídica. Creio que nos cabe examinar se, aprovada a
proposta, se estará atendendo a relevante interesse social, capaz de isentar impostos estaduais e municipais.
No caso, acredito que ocorre precisamente uma dessas
raras hipóteses, em que o legislador federal pode invadir
as esferas regionais, para acudir a reclamos de alta relevância social, tanto mais quando modestíssimo deverá
s~r a arr~_cadaçào a menos, em virtUde da isenção pleiteada. Ctúllpre-nos aflorar esse aspecto, que sirà-examinado, em profundidade, pela douta Comissão de Finanças.
Quanto ao entendimer.to, de que fui partidário de primeira hora, na interpretaçãõ do art. 57 da Constituição,
dúvida já não existe de que distinta da matéria finari.Ceira
é a matéria tributária. E t;wto é _que a esta última_se refere expressame'nte o mesmo art.'57, IV, relativo do Distrito Federal.
Sem reparoS-à técnica legislativa, meu voto, s.m.j., ê
pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985.- José
~_lgn_ácio Ferreira, Presidente- Ne-lson Carneiro, Relator

- Lcnoir Var~as - Nivaldo Machado - Hélio Gueiros
- Octãvio Cardoso - Martins Filho - Jutah)' Magalhães - l.uiz Canlcante-.
PARECER r-<• 368, DE !986
Da Comissão de Financas
Relator: Sen~dor Jorge Kalumc
Propõe o Projeto em exame, de iniciativa do Senador
Raimundo Parente, sejam isentos do imposto sobre a
propriedade predial, enquanto perdurar o prazo contratual, os promitentes - compradores de imóveis, tipo
"habitação-popular", adquiridos através do Sistema Financeiro de Habitação, considerando-se, "habitaçãopopular", para tal efeito,,"aquela cujo valor venal não
ultr<.~passar 1.500 UPC (Unidade_ Padrão de Capital)".
Na Justificação, diz o seu ilustre.autor haver o Projeto
nascido "sob a égide do artigo 19 da Constituição Federal, diante do re-levante interesse social que ele alberga",
não devendo a Administração Públic(l. "lamentar a ausência dessa -parte de tal tributo, ante o inequívoco senso
de justiça social que norteia a presente Proposição, o
que, sem dúvida, compensará, com larga margem, essa
aparente perda".
Realmente, tratando-se, como se trata, de projeto de
lei rcla~ivo a imposto de competência municipal, a concessão de _isenção a ele atínente s-efã atribuição també·m
municipal, detendo a União competência concorrente e
facullativa nas hipóteses, excepcionais, de relevante interesse social ou econômico nacional, como preceitua o
art. 19, cm seu § 2'i', sendo a lei complementar o diploma
adequado para a instituição de tal excepcionalidade.
No que concerne ao imposto em análise, até agora não
foí estabt:lecída qualquer isenção com base no preceptivo
em causa. Vale observar, todavia, que, na aquisição de
imóvel resideQcial, os mutuários do Sistema Financeiro
de Habitação já contam com reduç5o de alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o que equivale a um re;conhecimento da situação peculiar daqueles
mutuários. A desoneração em causa seria medida fiscal
complementar em seu favor, sem que viesse a acarretar
redução insuportável na arrecadação tributária dos Municípios. Confrontando-se essa eventual redução com o
beneficio social decorrente, conclui-se configurar-se vantajosa para a coletividade a acolhida do Projeto, motivo
por que opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comiss_õ_es, 12 de maio de 1986.- Lomanto
Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Relator -Marcelo
Miranda- Helvídio Nunes- José Lins- Martins Filho
- Cesar Cais - Gastão Müller - Hélio Guciros.

PARECERES
N•s 369 e 370, de 1986
Sobre o Projeto de lei do Senado n9 226, de 1985,
que "altera a redação da alínea "h" do artigo 182 da
Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952".
PARECER No 369, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justi~,;a
Relator: Senador Américo de Souza
Em sua justificação, acentua o autor o tratamentO diferenciado concedido aos servidores públicos aposentádos por moléstias especificadas em lei, com fundamento
no art. 178, inciso I, alínea b, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e àqueles que, mesmo
tendo sido aposentados por implemento de tempo de serviço ou não, venham a ser acometidos por algumas daquelas moléstias, posteriormente.
2. O art. 182 da referida lei determina a revisão dos
proventos desses últimos aposentados, para que passem
a perceber, como provento, o vencimento ou remuneração percebidos na atividade.
3. Entre_tanto, objeta o nobre representante pernambucano, sobre l)S proventos desses inativos vêm incidin-
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do, indistintamente; os ônus pesados da vigente legislação tributâria.
4. Conclui, asseverandO que sua iniciativa objetiva

liberar os aposentados em tais condições dos gravames
de uma legislação fiscal fria e, até certo ponto, inexorável
em sua diretriz igualitária.
5. Em termos constitucionais e jurídicos, nada impe-de a tramitação da matêri;~., elaborada em boa téc;nica legislativa e impregnada de_ inegável alcance sociaL
Em tais condições, opino pela sua aprovação.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1985. -José
Ignácio Ferreira, Presidente - Américo de Souza, Refator - Martins Filho- José Lins- Nelson Carneiro Fábio Lucena - Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães
- Alfredo Campos.

PARECER N• 370, DE 1986
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador José Lins
O presente projeto de lei, de autoria do eminente Senador Nivaldo Machado, tem por objetivo alterar a redação da alínea b do art. 182 da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952 ·- Estatut9 dos Funcionários Públicos Civis da União, a fim de equiparar, para efeitos de legislação fiscal, aos aposentados por invalidez qualificada os
funcionários inativos que, já nessa condiÇão, venham a
ser acometidos de alguma das moléstias especificadas naquele dispositivo.
-Observa-se que tal equiparação se traduz pela adoção
de um mesmo tratamento fiscal para duas categorias de
servidores públicos inativos, ou seja, para os que se apdsentam por terem contraído moléstia indicada no inciso
III do art. 178 da Lei n'i' 1.711/52, e para os que, depois
de aposentados por tempo de serviço ou não, venham a
contraí-Ia.
Visando a minorar a situação dessa última categoria
de inativos, o art. 182 da mencionada Lei n9 1.711/52,
determina o ajustamento dos seus proventos para que
passe a percebê-los em importância igual à do vencimento ou remuneração que percebia na atividade,
Todavia, como ~ssinala o ilustre Autor da proposiçã~,
esses proventos vem suportando pesados gravames tnbutários que os reduzem justamente no momento em que
os servidores inativos, por terem sido acometidos de
OOenças incuráveis, se tornam merecedores de maior amparo do Estado.
Solicitada a audiência da Comissão de Constituição e
JusLiça,. pronunciou-se ela pela aprovação da matéri~.
p::.r estar em consonância com as ·normas constitucionais
e jurídicas.
Vem de longa data a preocupação do Governo em dar
aos proventos da aposentadoria tratamento tributário
especial. Assim, o art. I'i' do Decreto-lei n9 9.513, de25 de
julho de 1946, já estabelecia a is~ução. "da tributação do
imposto de renda das importâncias relativas aos proventos dos funcionários públicos federais, estaduais e municipais, aposentados na forma do art. 201 do Decreto-lei
n9 1.713, de 28 de outubro de 1939".
Mais tarde, a Lei n" 4.506, de 30 de novembro de 1964,
determinou, em seu art. 17, inciso III, a não inclusão, entre os rendimentos tributados,."dos proventos de aposentâ.doria ou reforma quando motivadas pelas molés-tias enumeradas no item III do artigo 178 da Lei n'i'
1.711, de 28 de outubro de 1952".
Por sua vez, pelo art. 15 do Decreto-lei n" 1.642, de 7
de dezembro de 1978, ficou estabelecido que se excluem
do cómputo do rendimento bruto os proventos de inatividade recebidos em decorrência de aposentadoria,
transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos por pessoa jurídica de direito público, até o valor de
Cr$ 180.000,00 (atualmente Cr$ 25.620.000), desde que o
contribuinte tenha 65 anos de idade ou mais, ao término
do ano-base correspondente.
Vê-se, portanto, que a legislação fiscal relativa ao imposto de renda, à vista do caráter pess·oal de que se reveste esse tributo, tem dado aos proventos dos aposentados
tratamento espedfico que visa, em última anâlise, a
excluí-los, integral ou parcialmente, da tributação.
Entendemos que a Proposição se justifica plenamente,
em face das razões e circunstâncias que envolvem a situação especial dos servidores públicos que, após a apo-
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sentado ria, vêm a ser acometidos de alguma daquelas enfermidades mencionadas nos artigos 178, inCiso III, e
182, alínea b, da Lei n~ 1.711/52.
Nào temos dúvida de que a extensão a esses servidores
inativos do benefício fiscal já concedido aos que se aposentam, em deCOrrência das referidas moléstias, é medida
justa e de inquestionável sentido social, porquanto, pretende proteger pessoas que, depois de terem dedicado
grande parte ~e sua vida ao serviço público, posteriormente vêm a ficar impossibilitadas de exercer qualquer
atividade produtiva.
Julgamos, portanto, justa e oportuna a providên_cia
proposta, pois o fato de o servidor público ser acometido
de doença grave especiflcada em lei, após sua aposentadoria, não constitui razão plausível para se deixar de lhe
estender o tratamento fiscal de que gozam os aposentados, em decorrência daquela mesma doença.
Ademais, do ponto de vista estritamente financeiro, a
perda de receita que resultar da extensão do favor fiscal
será certamente inexpressiva, sobretudo quando se considera o elevado alcance social e humano da medida.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação
do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1986. - LDmanto
Júnior, Presidente- José Lins, Relator -Jorge Kalume
- Marcelo Miranda - Cid Sampaio - Helvídio Nunes
- Martins Filho - Gastão Müller - Cesar Cais Hélio Gueiros.

PARECERES
N's 371 e 372, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 221, del985,
que "dispõe sobre isenção do Imposto Terriorial Rural para propriedades até 300 hectares, na Amazônia·
Legal, e dá outras providências".
PARECER N• 371, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Fábio Lucena
De autoria do nobre Senador Jorge Kalume, o Projeto
de Lei em epígrafe estabelece isenção do Imposto Territorial Rural para as áreas não superiores a 300 (trezentos) hectares, situadas na chamada Amazónia Legal.
Complementando a medida, a Proposição veda ao
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF) a faculdade de cobrar as contribuições prevístas
no item IV do Decreto-lei n9 289, de 1967, sobre as propriêdades de que tráta o artigo 19 do Projeto de Le.i:
Em sua brilhante Justificação, alega o ilustre Autor:

··o Imposto Territorial Rural - ITR, de competência da União, tem sido utilizado prevalentemente
como instrumento de política extraftscal com vistas
sobretudo à efetiva ocupação de imensas áreas de
reduzidíssima densidade demográfica, como é o
caso da região denominada Amazónia Legal."
E acrescenta, formulando indagação:
"Mas, como fazer para se tirar o melhor proveito
dele como instrumento de política extrafiscal, consid!rando que a Amazónia Legal comporta um contingente de 4 milhões de pessoas e o Brasil possui
somente 110 milhões de habitantes?"
E responde, conclusivo:
"A solução para o problema consiste, portanto,
em dar à Amazônia Legal um tratamento diferenciado, tomando-se medidas, inclusive de caráter tributário, relativas à dispensa de ônus e encargos e à
criação de facilidades capazes de estimular e encorajar a ocupação daquele ârea, de modo a viabilizar
seu crescimento demográfico e o seu desenvolvimento económico-social."
A matéria, cumpre esclarecer, é puramente tributária,
não encontrando, portanto, óbice de natureza constitucioilal e jurídica.
Por essa razão, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei n'i' 221, do Senado Federal, por revestir-se dos
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moldes jurídicos e constitucionais e por atender às exigências regimentais da boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. -.José
lgnácio Ferreira, Presidente- Fábio Lucena, RelatorAlfredo Campos - Luiz Ca,·alcantc - Alberto Silva Martins Filho·- Jutahy Magalhães- Nivaldo Machado.
PARECER N• 372, DE 1986
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Marcelo Miranda
De iniciativa dO Seriado r JOrge Kalume, propõe o Projeto em exame, (I) a isenção do Imposto Territorial Rural para as glebas de área não excedente a 300 ha, situadas na.Amazônia Legal; e (2) a dispensa do pagameq.to,
ao_ Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(TSDF), de retribuições decorrentes do exercicio de seu
poder de polícia, nos termos do art. 12, IV, do Decretolei n9 289, de 28 de fevereiio de 1967, relativamente às
propriedades beneficiadas pela isenção de que se trata.
Na Justific"ação, invoca o seu ilustre Autor, de um lado, a reduzidíssima densidade demográfica da região, e,
de outro, a instrumentalidade extrafiscal do ITR, quando adequadamente utilizado como indutor do aproveitamento de terras improdutivas e estimulador da ocupação
de âreas vazias. Ao mesmo tempo em que reconhece que
"os governos têm rocurado modificar a situação da
Amazônia atraV-és de providências que realmente lhe
propiciaram reais condições para a expansão e o aperfeiçoamento de suas atividaáes econô_micas", julga necessáriQ:"utilizar-se de instrumentos e mecanismos que,
juntando-se às medidas já efetivadas, contribuam para a·
integração da Amazônia na economia nacional", sendo,
a desoneração cogitada,. "um incentivo a mais que certamente dará novo alento à ocupação e ao desenvolvimento daquele imenso mundo vazio".
Com efeito, a tributação fundiária tem sido orientada
para as finalidades estabelecidas no Estatuto da Terra
(Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964-), no sentido de
"incentivar a poHtica de desenvolvimento rural" {art.
47), obediente a critérios de progressividade e regressividade, conforme o exercício do direito de propriedade
leve ou não em conta a função social e económica da terra. Definiu a açàO governamental (art. 16) direcionada
par<,'~._ "estabelecer um sistema de relações entre o homem,
a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover
a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador
rural e o desenvolvimento económico do País, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio".
A partir dessa perspectiva o Projeto em caUsa ajustase, oiro_ e fio, poUtica agrâría atual e às premissas do }9
Plano Nacional de Reforma Agrária da Nova República, além de atender aos objetivos geopolíticos de ocupação da Amazônia Legal.
Pelo exposto, infere-se que os reOexos financeiros da
Proposição, que nos cumpre sopesar, de acordo com o
arL 108 do Regimento Interno, serão dos mais benéficos
para o País, considerando-se que a eventual diminuição
·da arrecadação do imposto seria regiamente compensada com os efeitos colimados, o mesmo podendo-se dizer
em relação à remuneração dos serviços do IBDF, que
deixariam de entrar para os cofres do Tesouro Nacional.
Assim sendo, opinamos pela aprovação do projeto em
análise.
Sala das Comíss-õi!S, 12 de maio de 1986.- Lomanto
Júnior, Presidente- Marcelo Miranda, RelatorJorge Kalume- Cid Saml}aio- Helvídio Nunes- José
lins- Martins Filho- Hélio Gueiros- Oisar CaisGastão Müller.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- O Expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
defere a solicitação contida na Mensagem n'i' 115, de
1986, lida anteriormente, e determina o envio da Mensagem n~ 53, de 1986, ao Arquivo. (Puusa)
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. l'i'Secretário.
E lido o seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 96, de 1986
Dá nova redação ao caput do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I<:> O caput do art. 73 da Consolidação dªs Leis
do Trabalho passa a ter a seguinte redação:
,. "ArL 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ã do diurno e, para esse efeitO, sua
remuneração terá um acrésclmo de 50% (cinquenta
por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.'.'
Art. 2<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31" Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Justificação
O trabalho noturno deve receber uma remuneração
compatlvel com sua importância e com sep caráter excepcional.
A remuneração de_20% (vinte por cento), prevista pela
CLT, sobre a hoq~. JJOrmal, ou seja, diurna, é de uma
mesquinheza contundente.
Os empregados que trabalham à noite levam uma vida
anormal para que os demais cidadãos desfrutem, ou possam desfrutar, uma vida normaL
· Sala das Sessões, 13 de maio de 1986. -Jamil Haddad.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

SEÇÃO IV
Do Trabalho Noturno
.. Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semaQ.al
ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remunerã.ção
terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos,
sobre a hora diurna.
§ I'i' A hora do trabalho noturno será computada
como de 52 minutos e 30 segundos.
§ 2'i' Considera-se noturno para os efeito~ deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as
5 horas do dia seguinte.
§ 3'i' O acréscimo a que se refere o presente artigo,
em se tratando de empresas que não mantê'm, pela natureza de suas ativida4,es, trabalho noturno habitual, será
feito tendo em vista 'bs quantitativos pagos por trabalhos
diurnos de natureza seme_lhante. Em relação às empresas
cujo trabalho noturno decorra da natUreza de suas atividades, o aumento~erá calculado sobre o salário rn.Iriiilió
""'geral vigente na região, não .sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem.
§ 41" Nos horários mistos, asSim entendidos os qi.ie
abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos.
§ 59 Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se
o disposto neste Capítulo."

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)
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OSR. MURILO BADARÕ PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERA. PUBLICADO POSTERIOR-

MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobn: Sen<ldor Jami! Haddad~ que falará
como Uder do PSB.

O SR. JAMIL HADDAf> (PSB -

RJ. Como Líder,

Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente:
O último dia 8 assinalou cento e oito anos de vida do
jornal O Fluminense, órgão que tantos e tão assinalados
serviços vem prestando à vidl:l púb!icl:l do meu Estado.
- -A imprensa escrita representa, na verdade, um papel
importantíssimo na existência das nações, pois lhe cabe o
registro dos fatos, das tendências, das aspirações políticus, dus orientações ndministrativas, dos fenômenos
artísticos e populares e uma infinidade de outros. Ela é
como um repositório em que se recolhem ensinamentos.
Tudo isto, ganha, evidentemente, realce especial quando o jornal vai desafiando os tempos e se impondo por
uma atividade longa e incessante.
É o caso de O Fluminense, sedi<ldo na tradicional Nite-rói, e que, h ii mais de um século, se conserva na linha de
equilíbrio, dedicado à informação, atingindo, de modo
peculiar, as _comunas interioranas, sem deixar de estar
atento aos principais acontecimentos do País e do mun-

do.
Dirigido, atualmente, por Alberto Torres, antigo Deputado Federal e Deputado Estadual, membro de ilustre
tronco da província do Estado do Rio, esse jornal prossegue a sua jornada, cercado do respeito da população,
pela independência e correção com que se tem havido.
Registro, por tudo isto, com o maior agrado, como representante do Est_ado do Rio de Janeiro~ o transcurso
de mais um aniversário do velho e sempre jovem O FluR
minense.
Sr. Presidente, quero aproveitar ainda os poucos minutos que me restam para dizer que estou preparando
um discursp a pronunciar nesta Casa sobre as violências
políticas que Vêm Ocorrendo n~te País, e que culminaram, há poucos dias, com o assassinato de um padre, em
Imperatriz, no Estado do Maranhão.
Esperamos, Sr. Presidente, que S. Ex~, o Ministro da
Jusfíça, tenha acionado o Dcpartamento .. de Polícia FeM
dera! para tomar providências urgentes, a fim de serem
presos os assassinos. E não só eles, Sr. Presidente, pois
sabemos nós que crimes poli,ticos ocorrem neste País há
séculos. Presos são às vezes os j_agunços, são às vezes
aqueles que tiram a vida dos outros, mas não são detidos
os poderosos, os mandantes. Estou preparando um pronunciamento, como já disse~ Sr. Presidente, em profundidade, porque espero que, num determinado momento
histórico deste País, ou seja, a partir deste momento,
possamos ter então, a apuração desses crimes políticos e
que os seus mandantes sejam, na realidade, colocados
onde deveriam ::star hã muito tempo: na cadeia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS SENADORES:
Eunice Michiles- Carlos Alberto- Nivaldo
Machado- Amaral Peixoto-Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Sobre a me-

sa, comunicação q'ue vai ser lida pelo Sr. l'i'-Secretário.

E lida a seguinte
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente

O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- O projeto que
acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões
competentes. (Pausa._)
A Presidência comunica ao Plenário que o Senador
Louriva! Baptista comparecerá, à convite da Câmara de
Comêrcio Btasii-Estados Unidos, às solenidades organizadas por aquela entidade em homenagem ao Sr. Luís
Eulálío Bucno Vidigal, a realizarem-se em New York.

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Se.nador Murilo Badaró.

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos t~rmos d_o artigo 43, a, do Regimento Interno, me
ausentarei do País, a convite do Presidente da Câmara de
Comércio Brasil-Estados Unidos, a fim de comparecer
às solenidades de homenagens programadas por aquela
entidade, a se realizarem na cidade de New York.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1986.- Loorival Baptista.
.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. to;o.
Secretário.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 97, de 1986
Estabelece normas para a propaganda eleitoral nas
eleições de 1986 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Nas eleições de 1986, as emissoras de rádio e
televisão, inclusive as de propriedade da União, dosEstados t: dos Municípios, reservarão, para a propaganda
eleitoral gratuita pelos Partidos Políticos ou Coligações.
60 (sessenta) espaços de 2 (duas) horas diárias nos 60
(sessenta) dias que antecederem a antevéspera do pleito.
§ 1'~' O horârio gratuito será distribuído entre os Partidos Políticos ou Coligações que concorrem ao pleito,
obedecidos os seguinte.'\ critérios:
1- I (uma) hora entre 6 e 18 horas, em partes iguais;
II - t (uma) llora entre às 20 e 23 horas, na proporção das bancadas exiMentc.<; na Câmara dos Deputados.
9 2<? Desde que haj::~ concordância entre todos os
Partido~, poder:J ser adotado critério diferente de distribuição, homologado pela Justiça Eleitoral.
§ 3~- As emissoras de rádio e de televisão ficam obrigadas a divulgar, gratuitamente, comunicações ou instruções da Justiça Eleitoral, nos 45 (quarenta c cinco)
dias que precedem o pleito.
§ 4" Poderão' ller transmitidos debates entre candidatos, desde que resguardada a participação de todos os
Partidos ou Coligações que concorrem ao pleito. A recusa à participação não impede o cumprimento do disposto neste par5grafo.
§ 59 A fim de assegurar plena cobertura territorial
da propaganda eleitoral gratuita pelas emissoras de televisão, as transmissões, nas diversas circunscrições eleitorais, não poderão ser realizadas através de satélites de
comunicação.
Art. 29 Fica o Poder Executivo autorizado, mediante regulamentação, fixar as normas de dedução, pelas
emissoras de rádio e de televisão, do Imposto de Renda
devido ao ano de 1987, ano-base 1986, de valores correspondentes e espaçds comerciais não aproveitados por
força do horário de propaganda eleitoral gratuita.
Art. 3Q A propaganda eleitoral paga, pela imprensa
escrita, será de exclusiva responsabilidade dos Partidos
ou Coligações e fiscalizada pela Justiça Eleitoral.
Art. 49 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as
instruções para o fiel cumprimento desta lei.
Art. 5"' Esta lei entra em vigor na data d; sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o artigo 250, da Lei n9 4.737, de 15 de junho

de 1965.
Justificação
O projeto visa complementar a matéria discutida no
PLS n? 74/86, estabelecendo normas para a propaganda
partidária nas eleições de 1986. A distribuição do tempo
disponível ob!!dece a dois critérios: metade durante o
dia, em partes iguais entre todOs os Partidos; a outra, no
horário noturno, na proporção das bancadas existentes
na Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1986. - Murilo Bada~
ró.

LEGISLAÇÀO CITADA

LEI N• 4.737,
DE 15 DE JUNHO DE 1965
Código Eleitoral

Ã·r;." 250~ .. N·aws·-;i;i~Õ~ w~~;; ·d; ·â-~bit·~ ·~t;d~;i ~
_municipal, a propaganda eleitoral gratuita, através de
emissoras d~ rádio e televisão de qualquer potência, inclusive nas de propriedade da União, dos Estados, dos
Municipios e dos Territórios, far-se-á sob fiscalização direta e permanente da Justiça Eleitoral, obedecidas aS seguintes normas:
I - as emissoras reservarão, nos 60 (sessenta) dias anR
teriores à antevéspera do pleito, 2 (duas) horas diárias
para a propaganda, sendo uma hora à noite, entre vinte e
vinte e três horas;

Maio de 1986
I r- os Partidos limitar~se-ão a mencionar a legenda,
o currículo e o número do registro do candidato na Justiça Eleitoral, bem assim a divulgar,' pela televisão, sua
fotografia, podendo uinda anunciar o horário e o local
dos comlcios;
III - o horárío da propaganda ·será dividido em
períodos de 5 (cinco) minutos e previamente anunciado;
IV- o horário destinado a cada PaJ;"tido serâ distribuído cm partes iguais entre os candidatos e, nos Municí.pios onde houver sublegendas, entre estas;
V- o horário não utilizado por um Pãrtido não poderá ser transferido ou redistribuído a outro Partido;
VI- a propaganda dos candidatos às eleições de âmbito municipal só poderá ser feita pelas emissoras de rádio e televisão cuja outorga tenha sido concedida para o
respectivo Município, vedada a retransmissão em rede.
§ I" O Diretórío ~Reg[onal de cada Pa_rtido designará, no Estudo e em_ cada Município, comissão de tr~
membros p01ra dirigir e supervisionar a propaganda eleitoral nos limites das respectivas jurisdições.
§ 2" As empresas de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgarem, gratuitamente, comunicados da Justiça Eleitoral, até o máximo de quinze minutos, entre as
dezoito e vinte e duas horas, nos quarenta e cinco dias
que precederem ao pleito.

(Ã Comissão de Constituição e Justiça).

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
(Pausa.)
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Senado
Federal está convocado para uma sessão extraordinária,
a realizar-se hoje, às !'8 horas e 30 minutos, destinada a
apreciação do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do
Senado n9 235, de 1985-DF, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Djstrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã quorum para deliberação
Em conseqilênciii, as matériaS da Ordem do Dia, em
fase de votação, constituída dos Projetas de Lei da Câmara n"s 10/81, 84/81 e 28(82, ficam cOm a sua apreciação adiada para a próXima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se ao
Item n" 4:
Votação, em turno ú.nico, do requerimento n9 86,
de !986, de autoria do Senador Marcondes Gadelha, solicitando, nos 'termos do art. 76, do regimento
interno, a criação de uma comissão especial, composta de 5 membros, para, no prazo de 50 dias, estudar e apresentar soluções sobre problemas atuais de
saúde pública.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Saúde)
Estando a matéria dependendo de parecer da Comissão de Saúde, verificando-se que há ausência temporária
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos
termos do parágrafo J9, do _art. 90, do Regimento Interno, designa o nobre Senador Luiz Cavalcante, substituto
eventual da referida Comissão, para emitir o parecer da
Comissão de Saúde.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL- AL. Pataemi·
tír parecer.) - Sr. Presidinte, Srs. Senadores:
O Ex" Sr. Senador Marcondes Gadelha requer, nos
termos regimentais, a constituição de uma Comissão Especial para estudar e apresentar soluçõis Sobre problemas aluais de Saúde Pública, com particular atenção à
reinfestaçào do Aedes aetypti, à epidemia do Dengue e à
insuficiente disponibilidade de soro antiofídico em Território Nacional.
Diante de tão sérios e graves problemas de saüde pública, com repercussão além do próprio setor da saúde, e
interferência em atividades económicas, turísticas e sociais, sem dúvída alguma a constituição de uma Comissão Especial no Senado Federal revela o interesse desta
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Casa por problemas sentidos pela população.
Por outro lado, é uma excepcional oportunidade de
discussão da realidade institucional brasileira, na área da
saúde pública, ensejando oportunidade de analisar propostw; de mudança, visando ao seu aprimoramento.
Dcs!a forma, o nosso parecer é favorável à constituição da Comissão Especial requerida pelo ilustre Senador Marc-ondes Gadelha.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer é
favorável.
·
A matéria deixa de ser submetida à votação por falta
de quorum.
O SR. PRESID~NTE (Martins Filho) -

Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n>:' 69, de 1981, (n" 816/79, na Casa de origem), que dá nova redução ao art. 110 da Lei nl'
5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo
infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n"s 83 e84, de 1984, das Comissões:
-de Transporte, Comunicações e Obras Públicas: favorável; e
-de Finanças, favorável com voto vencido dos
Senadores Passos Põrto e José Lins.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Item 6.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n>:' 71, de 1981 (n" 81/79, na Casa de origem), que modificu a redução do caput do art. 79 da
Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 1964, que institui o
sistema financeiro para aquisição de cada própria,
tendo
PARECERES, sob n•s 1.055 e 1.056, de !983,
das Comissões:
-de E-conomia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta de n<:> 1-CF.

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votaç-do ftca adiada por falta de quorum.
O SR.

PRESID~NTE

(Martins Filho)

~

Item 7.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câlnal-a n" 85, de 1981 (nl' 3.652/80, na Casa de origem), que alter~ dispositivos da Lei n~ 6.537, de 19
de junho de 1978, dispondo s@~e os Conselhos Federal e Regionais de Economia, tendo
rARECERES, sob n9s 72 e 73, de 1983, das Co~
missões:
-de Legislação Social, favorável; e
-de Constituição e Justiça, (exame solicitado
em Plenário) pela constitucionalidade e juridicidadc.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n>? 197, de 1984 (n" 953/83, na Casa de origem), que institui o Programa Nacional do 'Milho
- PROMfLHO, e detennina ou_tras providências,
tendo
PARECERES, sob n' 747 e 748, de !985,~das Comissões:
- de Agricultura, favorável; e
--:_de Economia, favorável, com Emend~s _que
apresenta de n~s 1 e 2-CE.
-Sobre a mes'a requerimento que será lido pelo Sr. !"Secretário.

t

lido o seguinte
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REQUERIMENTO

N• 93, de 1986
Nos termos do art. 310, alinea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei
da CH mara n9 197, de 1984, a fim de ser feita na sessão de
12 de junhO próximo.
Sala das SesSões, 13 de maio de 1986. - Hélio Gueiros.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não havendo quorum para a votação, a discussão da matéria fica
sob restada _até _a votação do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 119, de 1985 (nl' 343/83, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a utilização dos
livros didáticos e dá outra~ providências, tendo
PARECER, sob n9 1.139, de 1985, da Comissão:
-de Educação e Cultura, favorável, com Emendas que apresenta de n9s 1 e 2-CEC.
Sobre a me..<;a emenda que •será lida pelo Sr. 19Secretário.

É lida a seguinte
EMENDA N• 3 <DE PLENÁRIO) OFERECIDA AO

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N9 119, de 1985
Substitiltivo
Estabelece normas sobre a utilização dos livros didáticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i" Os livros didáticos adotados pelos estabclecjmco_tos de ensino de !>?e 29 grãus deverão ser utilizados, pelo menos, durante o período de 3 (três) anos.
Art. 29 O Ministério da Educação instituirá Programa Nacional do Livro Didático, a ser executado através
da Fundação _dc_Assistt!ncia ao Estudante- FAE, "que
deverá aluar em articulação com as Secretarias de Educação dos Estados, Distrito Federal e Territórios, e com
órgãos municipais de ensino, além de associações comunitárias.
Parágrafo único. O programa objetivarã precipuamentc reduzir os gastos da família com educação, nos
termos da legislação pertinente.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Este SubstitutiVo" busca compatibilizar os termos do
projeto com os princtpios federativos e com as diretrizes
da política do ensino. i:: sabido, por todos nós, que o Poder Executivo procura implementar poHtica de livro didático em que se respeitem as características de cada região c as prerrogativas locais, de modo a conciliar a li~
berdade do· professor com a- economia popular e a qualidade do ensino.
Creio que a redação proposta por este Substitutivo é
mais flexível do que a originalmente apresentada e permitirá que se consigam os objetivos visados com maior
facilidade e de maneira bem mais rápida.
-Sala das Sessões;-13 de maio de 1986. -Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão o projeto e as emendas em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça
para exame do projeto e das emendas e à Comissão de
Educação e Cultura para exame da emenda de plenário.
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Item 10:

Discussão, ·em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~> 104, de 1979 (n~' 3.923/77, na Casa de
origem), que especifica condições 'para iri.Sciição e
registro de emb:.lrcações, tendo
. _
PARECER FAVORÁVEL, sob n' I75, de I98I,
da Comissão:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públi~
cas.
Em di::;cussào. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Item U:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~" 196, de 1984 (n'i' 2.736/83, na Casa de
origem), que dispõe sobre a alienação de imóveis
pertencente.<; aos municípios e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n<:>s 1.215 e
1.216, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
-de Municípios.
Em di~cus~.ào. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
s.ào.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR.. PRESIDENTE (Martins Filho) -

discus~

PARECERES FA VORÃ VEIS, -Sob n<:>s 200 e
20 I, de 1986, das Comissões:

-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em discussão. (Paus_a.)
__
N.ào havendo quem peça a palavra, encerro a disC4$são.
A votação fica adiada por falta de quorum.

p_:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n"' 4, de autoria do St:nador Carlos Chia~
relli, que introduz..alterações no art. 17 da Lei n'i'
5.107, de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre
indenização dos apos~ntados espontaneamente e
que contavam mais de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966, ten~
do
PARECERES, sob n•s 584 e 585, de I985, das
Comissões:
_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidadc e, no mérito, favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
Item

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Item 16:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• I5I, de I985
(lnclu[do em Ordem do O ia nos H:rmos_
do art. 195, I, do Regimento _Interno)
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado no:> 151, de 1985, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a ediÇão de decreto, e dá Outras providências.
(Dependendo de Pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Segurança Nacional.)
Sobre a mesa, parecer que Serã lido Pelo Sr. l 9Secretário:
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Discussão cm tu(no único, do Projeto de Lei da
Cãmara n<? 187;-óc 1985 (n~' 4.967/85, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re~
pública, que lixa valores de retribuição da Categoria
Funcional de Biomédico e dá outras providências,
tendo

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussào.
A votação fica aQ.íada por falta de quorum.

E lido o seguinte

lt~m_

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~ 46, de 1985, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que introduz modificações no Código Penal, com vistas a ampliar a imunidade penal
do advogado no exercício de sua atividade postulatôria judicial, tendo
PARECER, sob n~' 206, de 1986, da ComisSão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável.
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n<:> 143, de 1985, de autoria do Senador
Jorge Kalume,quc revoga disposição do Decreto-lei
n<:> 1.910, de 29 de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob n9s 279 a 281, de 1986, das
__ _
Comissões:
.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade c, no mérito, favor?vel; e
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.
Em discUssão o projeto, em-primeiro tu-rrio. (PaUsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu_ssào.
A votação fica adiada por falta de quorum.
SR.
0
PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 15:

Maio de 1986
A boa técnica jurídica recomenda ainda alteração da
ementa do Projeto para dar-lhe maior precisão. Em vez
de "dispõe ~bre a edição", parece-me melhor dizer "veda a ediçiio".
No mesmo sentido deve ser alterada a redação do artigo primeiro. Em vez·dc fica vedada leia-se "é vedada a
adiçào de del.!retos secretos de qualquer natureza,
evitando-se ainda, dcssarte, possível controvérsia com a
expressão '"a qualquer Poder da República".
Pelas razões expostas, submetemos a esta Comissão o
seguinte sub:stitutivo:

EMENDA N• I·CCJ (SUBSTITUTIVA) AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N' I5I, DE I985.
Veda a edição de decretos secretos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jo:> É vedada a expedição de decretos secretos de
qualquer natureza.
Art. 21' A autoridade que desobedecer a esta Lei incorrerá em crime de responsabilidade.
Art. 3<:> Esta-Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1985. -José lgnácio Ferreira, Presidente- Hélio Gueiros, Relator - Jutahy Magalhães (abstenção) - Luiz Cavalcante Lenoir Vargas -Roberto Campos- Nelson CarneiroOctávio Cardoso.

PARECER

N• 373, de 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado no:> 151, de 1985, que "dispõe sobre a edição de decretos secretos, e dá outras
prOl'idências".
Relator: Senador Hélio Gueiros
De autoria do nobre Senador Jutahy Magalhães é o
Projeto de Lei sob exame.
Nos termos da proposição, em seu arti&o primeiro,
"fica vedada a qwlquer Poder da República a expedição
de decretos secretos de qualquer natureza". Ou seja,
quer-se proibir a expedição de a tos juridicamente ineficazes ou simplesmente inexistentes porque contrariam o
principio de que a publicidade é condição indispensãvel
à eficácia de qualquer norma legal. O princípio está consagrado ilo art. l'i' da Lei de Introdução ao Código Civil.
Entretanto, embora inexista de jure o decreto secreto,
de facto t..-xiste essa aberração jurídica engendrada nos
dcsvãos do encien régime, com a agravante de que largamente utilizado em nome e sob o manto amplo e generoso da Segurança Nacional.
É um d[Jema e um desafio ao Relator, incumbido de
emitir parecer sobre um Projeto de Lei que veda a desobediência à Lei. O brocardo quod abundat non nocet há
de s_er o remédio capaz de conferir constitucionalidade e
juridicidô.lde à proposição em exame.
Nilo obstante, o mesmo brocardo não nos pareceaplicivcl ao artigo segundo do projeto em causa. O que
abunda pode prejudicar, neste caso, se se partir da inter~
pretação de que decreto é, também, um meio de comunicação interna. Diz o artigo em questão:
Art. 29 Nos assuntos que envolvam a Segurança Nacional, deverão ser utilizados os meios de
comunicação internos que assegurem a preservação
do sigilo e sua estrita limitação aos cír~ulos.interes
sados.
A intenção do ilustre autor foi certamente dispor que
outros meios de comunicação internos assegurem apreservação da natureza sigilosa atribuída a assuntos que
envolvam a Segurança nacional.
Entre as alternativas do acréscimo da palavra outros e
a supressão do artigo parece-nos ser esta a mais aconselháveL Se o artigo primeiro veda a expedição de decretos
secnitos de qualquer natureza, desnecessária, senão redundante, se torna a recomendação contida no artigo segundo.
Em seu lugar, mais conviria estabelCI'~er a sanção aplicável à autoridade que desobedecer à projetada Lei, que
não poderia ser outra senão o seu enquadramento em
crime de responsabilidade_,

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer
da Comissão de Constituição e Justiça é favorável, nos
termos do substitutivo que apresenta.
Solicito ao nobre Senador César Cais que profira o pa·
recer da Comissão de Segurança Nacional.

O SR. CltSAR CALS (PDS- CE, Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei
no:> 151, de 1985, de autoria do ilustre Senador Jutah)
Magalhães, ora sob exame nesta Comissão, dispõe sobre
a edição de decretos secretos, vedando a qualquer Poder
da República a sua expedição e, nos assuntos que envolvam a Segurança Nacional, os mesmos poderão ser editados, observando para tanto que, "deverão ser utiliza·
dos os meios de comunicação internos que assegurem a
preservação do sigilo e sua estrita limitação aos círculos
interessados'' {artigos I 'i' e 29 do Projeto em discussão).
O já mencionado Projeto de Lei, ao ser examiriado e
votado na Comissão de Constituição e Justiça, recebeu
do eminente Senador Martins Filho, parecer, após comentário sobre o Instituto do chamado Decreto Secreto,
criticando-o com veemência, e terminando por acrescentar a Emenda Substitutiva-CCJ - n9 I.
__ No âmbito desta Comissão e no mister de estudar e
apresentar parecer conclusivo, devemos em primeiro lu·
gar nos d_eter_ na Propositura do Projeto de sua origem.
O Senl;ldor Jutahy Magalhães não foi explícito ao ela·
borar e justificar o referído Projeto, tornando-o, segundo Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ..desnecessário, _rçctl!ndante e contraditório".
A Emenda Substitutiva n<? I da Comissão de Constituição e Justiça, aprovada, com abstenção do Autor do
Projeto, em seu artigo J9, veda a expedição de decreto secreto de qualquer natureza e acrescenta artigo 29 no qual
define que, incorrerá em crime de Responsabilidade,
quem desobedecer o artigo i"'
Somos a favor da existência de instrumento legal que
disponha democraticamente sobre a matéria,
submetendo-a sempre ao amplo controle do Poder Le·
gislatiVú, o que não ocorre no Bra~·
1m a aprovação
do presente Projeto, restaria um vazw Legislativo face a
inexistência de instrumento legal que disponha a respeito
do assunto, o que, a meu ver, seria absurdo.
Pelo exposto somos pelo arquivamento da proposição,
por não atender aos obJetívos de um Estado de_Direito
democrático~

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O parecer da
Comissão de Segurança Nacional é contrário ao projeto
e uo substitutivo.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto e do substitutivo, em primeiro turno,
Em discussão o projeto e os substitutivos. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. A votação. da matéria fica adiada por falta de quo-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos..
Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Souza. {Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador César Cais.
O SR. CÉSAR CALS (PDS -

CE. Pronuncia o se-

guinte discurso. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto, nesta oportunidade, a analisar a mensagem que
o Presidente José Sarney enviou ao Congresso Nacional
em [9 de março de 1986.
No capítulo do Ministério dos Transportes, quan~o_
descreve as atividades do Governo em 1985, diz: "Na
área rodoviária, as atenções voltaram-se para a restauração da malha federal. De um total pavimentado de 45
mil km, cerca de 12 mil km encontravam-se em mau estado e IS mil km cm estado regular. Em 1985, foram executados serviços de restauração em I. 700 km e, para
1986, as metas programadas são de 5 (cinco) mil km de
rodovias"
Sr. Presidente, acabo de regressar ~a zona norte do
Ceará. Ao percorrer as estradas federais da área, fiquei
plenamente convicto que o Ceará, pelo menos naquela
zona, não foi contemplado com a recuperação de nenhum quilômetro de rodovia federal. Dos 1.700, nenhum
foi no Ceará. estou certo disso.
A estr0:1da BR-222, no trecho que liga Fortaleza a
sobml, estii. grandemente danificada, levando a população sobmlense quase ao desespero, pois o tráfego fica
ex_tremamente dificultado, gastando mais combustível e
peças de reposição de carros e caminhões.
Quanto ao Município de Rcriutaba, a BR-402 Cariré
- Rcriutaba, .se encontra toda esburacada, e a população só não está ilhuda face ao transporte ainda posslvel
pela estrada que liga a Guaraciaba e daí ser viãvcl trafegar pela estrada da confiunçac
Apelo a S. Ex', o Mi~istro dos T:r_~~~portes,- já que
não foi feito nada em 1985, no Cearâ- qu~ determine o
DNER a induir no programa para 1986, as estraaas federais na zona norte do Ceará.
O mesmo estado crítico se encontra nas estradas estaduais. Cito, entre ou.tras: Granja-Martinópole-Senador
Sá- Massapê ou Reriutllba-Amanaiara até o pontO que
liga ao município do Carii'é.
Na realidade Srs. Senadores somente quem mora em locais distantes pode perceber a aOição das famflias que se
sentem isoladas pelas más condições de estradas.
O abastecimento de alimentos dificultados e até a insegurança no atendimento a casos graves de saúde quando
a emergência exige o deslocamento, deixam também aflitas as populações que dependem das citadas rodovias.
O Governador do Ceará, que não se desloca de Fortaleza para o interior e quando o faz, somente utiliza o
transporte aéreo, não pode avaliar o quase desespero
dessas populações. Por sua inoperância, a malha rodoviária do Ceará, objeto de ação de vários Governos, tanto no âmbito federal ou estadual, está praticamente nece.o;sitando ser reconstruída.
Sabemos da sua responsabilidade direta no tocante às
obras estaduais, mas se S. Ex' usasse do seu decantado
"prestígio" junto às autoridades da Nova República,
tc:ríamos, por certo, os serviços de restauração incluídos
no programa de 1985.
Creio, entretanto, que a sensibilidade do Sr. Ministro
Reinaldo Tavares, fará com que nos 5.000 km de 1986,
sejrun incluídas as Rodovias Federais da Zona Norte do
Ceará· bem como iniciar, imediatamente, as obras da
BR-4Ü3, Cariré Km 20, q~e estão paralisadas por falta
de recursos, conforme se acha especificado no Programa
de Desenvolvimento no Setor de Transportes Terrestres,
elaborado pelo Ministério da Justiça.
Sr. Presidente, V. Ex•, que é nordestino, v<i.i ficar abismado com a prioridade que estão dando ao Nordeste.
Das sessenta estradas citadas no Plano de Desenvolvimento do Transporte Terrestre- Nova República, Novos Caminhos, editado pelo Ministério dos Transportes,
no Ceará só tem uma das sessenta, e é o acesso a Fortaleza, e do Nordeste, Sr. Presidente, só dezessei~. A priori~
dade do Nordeste é só no _dis.c_u_r_so, Sr. Pres1dente. Por

iss-o -é_-qUe O nordestino já não acre~ita nessC: negócio _de
dizer que o Nordeste é- prioritário.
Estou certo de_ que o Presidente José Sarney, que é
nordestino, não sabe que pelo menos seu Ministério dos
Transportes, no primeiro Ministério da Nova República,
editou um documento em que das sessenta estradas, só
dc.zc.sscis são do Nordeste. Essa é a prioridade que vem
sendo dá da ao Nordeste e por isso é que o Nordeste fica
desespcranç(ldo quando se diz que é prioritário. Está
tudo arrebentado, as cidades ilhadas, o recadastramento
está umn dificuldade. É um verdadeiro caos aquele recadustramento, por falta de estradas, inctusive. Como_ eu
disse, nunca vi projeto tão bem concebido e tão mal executado.
O Sr. Octávio Caraoso- Permite V.
O SR. CESAR CALS -

Ex~

um aparte?

Pois não, nobre Senador ..

O Sr. Octál·io Cardoso- O que eu leio nos jornais é
só dinheiro para o Nordeste; são somas fabulosas como
nunca se viu nesta República. Agora mesmo r:lS juros
agrícolas, no Nordeste, são de 3% para os pequenos; 6%
para o médio e 8% para o grande, enquanto que no
Centro-Sul 10% para todo mundo. Eu, por exemplo, não
distingo o pequeno produtor do Centro-Sul do pequeno
produtor nordestino. O pequeno produtor do Sul, por
exemplo, é um homem que não tem terra ou tem pOuw
quíssima terra, não tem tratar, não tem equipamento,
nào tem tecnologia, é um homem rude, faz a agricultura,
como se chama. de "cócoras", trabalhando mais com as
mãos do que propriamente com os equipamentos, e eu só
vejo benefício para o Nordeste. Eu a,póio V. Ex• em querer estradas para o Nordeste, mas acho que abandonado
mesmo está o Sul, isto sim.

O SR. CESAR CALS- Nobre Senador Octávio Cardoso~ -agradeço a V. Ex~ de ter colocado neste dabate o
dinheiro do crédito agrícola para o Nordeste. Dinheiro,
se v-ai para obras, nobre Senador Octávio Cardoso, não
chega lá. Acho _que ê gasto nos jornais para publicar isso,
a propaganda é tão grande que deve gastar 90% dos recursos, e não chegam lá nem 10%.
O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ÇESAR CALS- Com toda a honra, nobre Se"
nado r Lenoir Vargas, mas queria dizer a V. Ex•, nobre
Senador Octávio Cardoso, que não adianta colocar 3%
nos juros para os créditos agrícol::~s do Nordeste pois se
não têm dinheiro, são 3% sobre nada. Ainda há pouco eu
e:'>tive no Sindicato de Trabalhadores de Reriutaba e o
Prc.)idcnte do Sindicato de Trabalhadores Rurã.is, um
homem simples, disse: "Senador, o Banco do Brasil, aqui
nesta região, é como peito de homem, não dá leite". Então, na realidade, não adiantam 3% por um dinheiro que
ni.io existe.
Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Lenoir Vargas.
O Sr. Lenoir Vargas- Só quero dizer que quando V.
Ex~ falar cm recursos para rodovias, faça o favor de não
incluir Santa Catarina, porque ela não consta nesse livro
aí, não há menção de nenhuma rodovia para Santa Catarina.
O SR. CESAR ÇALS- Eu acredito que, como o Mi~
nistro dos Transportes é do Rio Grande do Sul, a maior
concentração é no Rio Grande do Sul. Mas é um documento do Governo da Nova República. Lá, no Norte do
País, naquela extensa área, existem oito estradas aqui citadaS- dezesseis no Nordeste e oito no Norte do País. E
aQui está: "Nova República. Novos Caminhos". Acho
que os novos caminhos. da Nova República são para o
Rio Grande do Sul.
Nobre Senador Octávio Cardoso, felicito V. Ex~ porque este plano, realmente, está levando a Nova República para o Rio Grande do Sul.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAI'f!STA (PFL- SE. Pwnuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Regressou ao Brasil, sábado passado, o Presidente José Sarney, depois de uma das mais importantes viagens
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jamais efet1.iadas por- u!TI Chefe de Estado do nosso País,
ao exterior,· visitando Portugal e Cabo Verde.
Os discursos que o Presidente José Sarney proferiu nos
dois paíse..;; obtiveram ampl2 e profunda ressonância,
tanto na Europa como no Continente Africano_, constituindo uma demonstração das idéias e postulados da
Política Externa do Brasil, depois que o eminente Presidente José Samey logrou restaurar a democracia e implantar o Estado de Direito, no primeiro ano de seu Governo, conquistando, dcstarte, no cenário nacional acredibilidade e a admiração do povo brasileiro, ao mesmo
tempo em que fortaleceu, no plano internacional, orespeito e a confiança da com..unidade das nações.
Pretendo analisar Os mencionados discursos, dentre os
quais se destacam os proferidos nas Assembléias Legislativas de Portugal e Cabo Verde, motivo pelo qual,
limito-me, neste momentÓ, apenas a registrar o êxito excepcional do Presidente José Sarney. tanto pessoal em
virtude das suas caracterfsticas como escritor inconfundível e consagrado como, sobretudo político- ou seja, um Chefe de Estado dos maiores do mundo contemporôneo, que vem realizando no Brasil uma obra imperecível de governo e de administração, de cunho profundamente democrático e popular, através de reformas
substanciais nos planos e sctores da economia, da educação e da cultura.
A viagem do Presidente José Sarncy à Portugal e Cabo
Verde deixou bem claro que o relacionamento lusobrasileiro e com a Ãfrica adquiriu dimensões prioritárias
e perspectivas exponenciais, no concernente ao desenvolvimento solidário, à paz e ao bem dos respectivos povos.
Com este sumário registro, antecipo as minhas felicit:.H,:ões ao insigne Presidente José_ Sarney e congratulo-me
com toda a Nação brasileira pelos esplêndidos resultados decorrentes da viagem do Chefe da Nação à Portugal e Cabo Verde, os quais examinarei, especificamente,
no meu próximo pronunciamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faría.

O SR. EI'~AS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o
seguínte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, pela manhã, em sessão solene da Ordem do
Congresso Nacional, realizou-se a cerimônia da entrega
de Condecorações concedidas a diversas personalidades
da vida pública brasileira.
A Ordem do Congresso Nacional foi criada pelo Decreto Legislativo n<:> 70, de 1972, e é destinada a galardOar
as pes.soas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras,
que se tenham tornado dignas do especial reconhecimento do Poder Legislativo do BrasiL Consta ela de seis classes, cada uma das quais - Grande Colar, Grà-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro- se
destina a um determinado grupo hierárquico de personalidades.
Na última reunião do Conselho da Ordem, realizada
no final do ano passado, como um de seus integrantes,
propusemos e o Conselho aprovou por unanimidade, a
admissão, nos Quadros da Ordem, no Grau de Cavaleiro, do Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, que hoje, merecidamente, recebeu a sua condecoração naquela solenidade.
Cumpro, agora, o prazeroso dever de registrar para os
Anais desta Casa, não apenas o evento em si, mas, como
mais uma justa homenagem, o perfil do agraciado.
Falar no Dr. FraifCiscoCunha Pereira Filho é falar da
própria história do Paraná, de suas esperanças, de suas
conquistas, de suas lutas, do trabalho desenvolvido por
esse povo generoso, laborioso e bom que habita as terras
de nosso .Estado, nela labuta e cria raízes e por ela e pelo
engrandecimento do Brasil entrega, peito aberto, altaneira e virilmente, o melhor de sua vida, da vida de sua
família, sem exigir mais que o justo reconhecimento dos
que têm os encargos e a responsabilidade de dirigir seus
destinos, no plano estadual como no federal.
Francisco Cunha Pereira Filho, advogado, empresário, professor catedrático da Universidade Federal do
Paranã, a mais antiga do País, da qual é também ''Professor Honoris Causa", desde 1978, integrando igualmente o seu Conselho Universitário, como representante
da com unidade, vem-se destacando na vida pública ecomunitária do Paraná, desde seus tempos de curso secundário.
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Projetou-se, na vída estudan_til, por sua liderança inconteste c pelo desempenho nos estudos. Bacharelou-se
em Direito em t949, tendo sido distinguido com o prê-

mio Brigadeiro Franco, como melhor aluno de DireítO
Civil e, durante todo o curso, foi sempre o aluno que obteve as maiores notas em todas as matérias.
Como líder estudantil, fundou o Partido Acadêmico
Moderador, pelo qual concorreu à eleição do tradicional
Centro Acadêmico Hugo Simas, sendo eleito, mais tarde, primeiro Presidente do Diretório Central de Estudantes, e como tal e primeiro aluno da Universidade Federal do Paraná, passou a ter assento no Conselho Univcrsitãrio, como representante do Corpo Dfscenre·.
Ainda quando estudante, foi um dos fundadores da
Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, tendo
fundado, ao lado de outras lideranças estudantis, o primeiro Ginásio gratuito para operários.
Na advocacia, destacou-se por mais de 15 anos de intensa militância, tendo sido eleito Presidente do Instituto
dos Advogados do Paraná, e há vinte anos vem sendo
eleito consecutivamente para o Conselho da Ordem dqs
Advogados do Brasil - Seção do Paraná, onde tem
exercido vários mandatos de direto.r.
__
No Magistério Superior, é catedrático da Cadeira de
Ciência das Finanças, do 21' ano do Curso de Direito da
Universidade Federal do Paraná, e de Direito Internacional Privado, do _51' ano da mesma Universidade.
Ê um dos fundadores do Lions Clube do Paraná e é filiado também ao Rotary Club de Curítiba, do qual é
atualmcnte sócio honorário.
Francisco Cunha Pereira Filho é também "Cidadão
Benemérito do P.araná", o mais alto título honorífico do
nosso Estado, e que lhe foi concedido pela Assembléia
Legislativa do Paraná, em reconhecimento pelas oportunas e vibrantes campanhas que tem promovido em defesa do Paraná, através de suas organizações de comunicação de massa - Ga_~eta do Povo, o mais tr;:tdicional
jornal de Curitiba e do Paraná; Diário da Tarde, vibrante vespertino; TV Paranaense, Canal 12, TV Cultura de
Maringá, CanaiS e TV Coroados de Londrina, Canal3,
sendo que o Canal 12, de Curitiba, em 1981, foi indicado
pela revista "Exame" como "a empresa de melhor desempenho na área de comunicação do país", sendo escolhida, inclusive, como a "empresa do ano". De ressaltar
que esse título de "Cídadão Benemérito do Paraná", por
sua importância e por ser a mais alta distinção concedida
em nosso Estado, é referendado pelos presidentes do Legislativo e do Judiciário, e pelo Chefe do Executivo paraw
nacnsc.
O nosso indicado para receber a Ordem do_ Congresso
Nacional também foi agraciado pelo Tribunal Superior
do Trabalho com a Ordem do Mérito Judiciário, no grau
de Comendador, e recebeu a Medalha do Mérito Santos
Dumont, do Ministério da Aeronáutica, bem como o Diploma de Amigo da Marinha, concedido pelo Ministério
da Marinha.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem sidp através
da comunicação de massa, por intermédio de 'suas empresãs jornalísticas, que Francisco Cunha P_Cr$!:ii_a_Filho
tem desempenhado relevante papel na defesa dos interesses do Paraná e do Brasil.
Além de empresário c jornalista, Francisco Cunha Pereira Filho é um homem de formação humanista, plenamente consciente da evolução do pensamento humano e
do desempenho que cada qual, no seu seta r de atividade,
deve cumprir.
Sempre atento ao fcnômcno.social, Francisco Cunha
Pereira Filho atuou com decisão·e desenvoltura na luta
pelo estudo de direito, pela reconquista das liberdades civis, contra o arbítrio e a prepotência, sempre alerta na
defesa dos ideais democráticos.
Francisco Cunha Pereira Filho é, por suas qualidades
inatas e pelos conhecimentos que possui, um dos mais
destacados paranistas de que pode orgulhar-se o Paraná,
Ele e suas empresas sempre estiveram na vanguarda da
luta pela defesa dos legítimos interesses do nosso Estado.
Foram suas organizações, à frente a GB.zetã-âo Povo,
pela pena brilhante de Francisco Cunha Pereira Filho,
que lançaram e vêm sustentando a campanha pela energia a custo zero, pela qual o P.draná reivü1.dica do Governo Federal o ressarcimento da perda de consideráveis extensões de suas terras mais férteis, inundadas para a
construção de numerosas hidrelétricas. O Paraná pede,
apenas, como compensação pela inutilização de mais de
3.000 quilómetros quadrados de seu território, que lhe
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seja fornecida energia dessas mesmas usinas a custo zero.
E é bom acentuar que isso nem ao menos repõe o que o
Estado perde cm produção c arrecadação de impostos
n::ts áreas alagadas.
Outra campanha encetada e sustentada pela iniciativa
de Francisco Cunha Pereira Filho e suas empresas é a da
alfabetização em massa, para eliminação do analfabetismo em nosso Estado e a abertura de melhores perspectivas de vida para milhares de cidadãos, até então marginalizados da participação atuante nos acontecimentos
comunitários, e do conhecimento dos fatos da vida estadual e federal.
_Também as campanhas pela real representação política do Paraná, com a mudança, afinal vitoriosa, do critério adotado para apuração do número de deputados
federais paranaenses, Até então, pelos parâmetros adolados, o Pan,má perderia três a quatro deputados na reprcscntaç'1io federal, o que só não veio a suceder ern virtude da vitoriosa campanha desenvolvida pela Gazeta do
Povo e demais empresas jornalísticas dirigidas pelo nosso homenageado de hoje.
Campanhas em favor da agricultura e da pecuária paranaense, ccimo em prol da industrialização de nosso Estado foram e têm sido sustentadas pelos veículos de comunicação que têm à frente a dinâmica direção de Francisco Cunha Pereira Filho, sempre na defesa dos interesses da produçUo de nosso povo, responsável por cerca de
trinta por cento da safra brasileira de grãos, para só citar
esse dado.
Fin;:llmente, cumpre destacar, entre tantas outras iniciativas merítórias de Francisco C~nha Pereira Filho a
que vem sendo sustentada em favor da nomeação de um
paranaense par::t um dos mais altos Tribunais Federais, o
Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Federal de·Recursos, para cujo corpo de Ministros foi: indicado o
emérito jurista paranaense Dr. Mílton Luís Pereira, indicuçUo, todavia, ainda não atendida pelo Governo FederaL Para qUe a Casa tenha idéiU-da inteiraJuàtlÇ-a desse
pleito, basta citar que o últímo paranaense a ocupar um
posto dessa envergadura foi Ubaldino do Amaral, em
1898.
Sr: Presidente, Srs. Senadores, esta, em rápidas pincelada!::, a personalidade que indicamos e vimos ver aprovada por unanimidade pelo Conselho da Qrdem do Congresso Nacional para a outorga de uma condecoração.
Trata-se, a nosso ver e penso que seja o entendimento
de quantos tomem conhecimento das qualidades que
exornam a figura Lmpar de Francisco Cunha Pereira Filho de um cidadUo dos mais prestantes da sociedade pamnaense, merecedor, por todos os títulos, da homenagem que lhe foi: tributada com seu ingresso nos qUadros
da Ordem do Congresso Nacional.
Credenciou-se FrancisCo Cunha Pereira Filho por esse
trabalho incansável em favor da comunidade c, no que
tange ao Legislativo, por suas lutas incansáveis e sem tréguas contra todos os cerceamentos à liberdade, em favor
do Direito, da Justiça e da Democracia.
Francisco Cunha Pereira Filho, é um paranaense nascido em Curitiba, a 7 de dezembro de 1926, descendente
de uma das mais tradicionais famflias do Paraná, pelo
lado f"!lUterno, e de Minas Gerais, pelo lado paterno.
Casado com Da. Terezinha Cunha Pereira, tem quatro
filhos: Francisco, Guilherme, Ana Amélia e Cristina
Maria, todos, com exceção ãpenas da _última, jã universitários.
Como ctnprcsário, Francisco Cunha Pereira Filho é
exemplo de trabalho, dinamismo e preocupação com o
desenvolvimento e modernização tanto do parque industrial que comanda, como dos métodos mais racionais de
trabalho, empenhando-se sempre no aperfeiçoamento e
aprimoramento das técnícas avançadas de comunicação.
Para isso, tem tomado parte em numerosas viagens de
estudo, participando de Congressos e ConferênCias--nacionais e internacionais.
Tem sido, por outro lado, "Hóspede Oficial" de vários
países da América e da Europa, levando o nome do nosso Estado a esses cenãrios adiantados da civilização ociw
dental c de lá trazendo preciosos conhecimentos e observações recolhidos durante sua estada ali.
Graças a esse empenho, suas organizações empresariais, já de grande projeção em nosso Estado, estão-se expandindo e tornando-se conhecidas como órgãos de exw
pressão no panorama da comunicação de massa em nosso País.

Por tudo isso, estão de parabéns não só o Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, como sua exemplar família, a
comunidade curitibana, os paranaenses e brasileiros que
podem tomá-lo como exemplo a seguir,
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Seilador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDT - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Quando o Presidente José Sarney decidiu criar o Ministério da Irrigação, nrflguém duvidou da intenção do
Ch_efe do Governo, de colocar em ação os mecanismos
existentes, de suporte institucional e operativo, para eliminar etapas do estágiO de pobreza regional, em áreas
batidas pela inclemência do tempo.
A irrigação, todos sabem, é caminho adequado para a
solução de realidades agrárias prejudiciaís, não apenas
no Nordeste, mas em outras parcelas do nosso território.
E, como em outros sctores da vida nacional, o País jâ
_ci_i_~põe de re~peitúvel experiência em irrig!J,ção, os técnicos- e as empresas nacionais admitiram excelente oportunidade para a ampliaçlio de serviços e conhecimentos.
Afinal de contas, há decênios o DNOCS, o DNOS~e a
CODEVASF, por exemplo, realizam obras de irrigação
de grande m:.~gnitudc, sempre obtendo resultados auspi.closos. Somente para exemplificar, nos derradeiros seis
ap.os foi implantado um programa de macroirrigação no
Nordeste, utilizando os recursos hídricos dos rios Jaguaribe, Choró, Piranji, Apodi c Pinmhas-Açu, além dos tributários do São Francisco. Ficaram atendidas áreas dos
sertões do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.
O Departamento_ Nacional de Obras e Saneamento
(DNOS) foi o órgão elaborador do Programa, que motivou, inclusive, os pesquisadores Osmil G;:!lindo e Sónía__ _
Lessa a redigirem o documento denominado "Nordeste:
Insucessos e Lições das Políticas Agrícolas'', abrangendo_
apreciações pertinentes ao POLONORDESTE, PRO HIORO, PROTERRA e PROÂLCOOL, nas suas formas
de execução, objctivos básicos e áreas de abrangência.
Pois bem, os jornais publicam, agora, editais de licitação, em que o DNOCS, o DNOS e a CODEVASF
convocam a participação até de empresas estrangeiras,
para a execução de projetas básicos de irrigação custe:ados pelo Poder Público.
o~ peritos brasileiros habilitados e experientes no trabalho desse importante segmento técnico-especializado,
c que se encontram reunidos em Manaus, justificadamente discordam dessa atitude que consideram atcntalória aos interesses nacionais. E eu não poderia deixar de
emprestar-lhes a minha solidariedade, quando recebo o"
seg_uinte telex:

"Ex'? Sr. Senador Raimundo Parente
DD. Representante do Amazonas
No Senado Fcderul
Praça dos Três Poderes- Brasília-bF
Os Presidentes do CONFEA e dos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
dôS Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Bahia,
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, .Muto Grosso, Pará, Amapá, Pernambuco, Fernando de Noronha, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São
Paulo, reunidos em M;:maus, tomando conhecimento de recentes editais de licitação, publicados pelos
DNOCS, DNOS c CODEVASF, para projetas básicos, excc_utivos, de supervisão e gerenciamento de
obras voltadas para a irrigação, editais esses, que
permitem a participação de empresas e..<;trangeiras
nos trabalhos a serem contratados, pedem vênia
para endossar, perante Vossa Excelência, a posição
assumida pelas entidades que congregam profissionais brasileiros, de defesa intransigente da engenharia nacional, de reconhecida competência para a
execução dos serviços ora em licitação, sem a cola-boração de cmpre.<;us estrangeiras. Atenciosamente.
a) Ern;.tni Câmara, Presidente do CREA/AM/PR".
Ora, Sr. Presidente, desnecessária se torna a evasão de
recursos do País. As empresas estrangeiras, participantes
de multinacionais, integradas no exercício de dumping
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contra similares de países em desenvolvimento como o
nosso, certamente se apre.">entarào ao chamamento, e ob-

nova redação ao ãrt. 110 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, deter-

terão facilidadt:s para esmagar os grupo~> nacionais que
vêem fugir oportunidade excelente para reafirmar a téc-

nlln-Urldo o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsi-

nica nacional e ampliar o mercado nacional de mão-deobra locada.
Dirijo, portanto, apelo ao Presidente da República, no
sentido de que determine o cancelamento da participm;âo estrangeira na execução dos programas de irrigação do País, por jó termos alcançado alta competência
no setor.
Aproveito a ocasião para requerer se digne o Chefe do
Governo de incluir a data de I<> de maio entre os feriado~
excepcionais quanto à comemoração, catalogados no
art. IY da Lei n"' 7.320, d~ 1985. O requerimento é fund<~
do na solicitação do Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, João de Mendonça Furtado que, em telex, lembra que a Lei n" 7.320/85 dispõe
sobre a antecipação de comemoração de feriados, excepcionando, apenas, àqueles que ocorrem em sábados e domingos, e os de i"' de janeiro, 7 de setembro, 25 de dezembro c Sexta-Feira Santa. Aludida Lei discipfina a
matéria, em caso de verificação de mais de um feriadO na
mesma semana.
Com isso, o J<;o de maio foi deixado fora de alcance do
art. ]v do referido diploma legal, levando os trabalhadores de todo o Pais a pleitearem que, por meio de Mensagem do Presidente da República ao C::ongresso seja corrigido o lapso. Transmito, põrS. a S. Ex~ o apelo dos trabalhadores brasileiros.
O Dia 1<.> de maio é data universal dedicada ao trabalho e aos trabalhadorc::.. Tem sldo reconhecida pelo Governo de nosso Pais e, por isso mesmo, deve ser comemorada com a festa de sempre.
Razão cabe ao Presidente João de Mendonça Furtado, da Federação das Indús!rias do meu Estado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

to _de s_ua responsabilidade, tendo
-PARECERES, sob n9s 83 e 84, de 1984, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas: fa~
vorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Sena~
dúrc:s Pas:.os Pôrto e José Lins.
Votaç~o. em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara n9 71, de 1981 (n" 81/79, na Casa de origem), que modifica a redução do caput do art. 7<.> da Lei n<.> 4.380, de 21
de agosto de 1964, que institui o sistema financeiro para
aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n\'s 1.055 e 1.056, de 1983, das Comissões;
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apre.<:enta
de n" l~CF.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da

Cáma~

ru n9 85, de 1981 (n9 3.652/80, na Casa de origem), que

altera dispositivos da Lei n" 6.537, de 19 de junho de
1978, dispondo sobre os ~onselhos Federal e Regionais
de Economia, tendo
PARECERES, sob n9s 72 e 7), de 1983, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável; e
-de Constituição c Justiça (exame solicitado em Plenário), pela constitucionalidade e juridicidade.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 104, de 1979 (n9 3.923/77, na Casa de origem), que
especifica condições para inscrição e registro de embarcações, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n' !75, de 1981, da
Comissão:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
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dências porventura tomadas visando à defesa dos associados dessas entidades.
12

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado no;> 4, de 1984, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que introduz alterações no art. 17 da Lei n9 5.107,
de lJ de setembro de 1966, para dispor sobre indeni~
zução dos aposentados espontaneamente e que contavam mais de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n'i's 584 e 5~5. de 1985, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jurididdude e, no mérito, favorãvel~ e
-de Legislação Social, f<Jvorável.
13

Votação, em pfimeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'' 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que revoga disposição do De~reto-lei n' 1.910, de 29
de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob n9s 279 a 281, de 1986, das Comissões:

-de ConstituiQio e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade c, no mérito, favorável; e
-de Legislação Social c de Finanças, favoráveis.
14

Votuçào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 46, de 1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações no Código Penal, com
vista a ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua atividade postu1atória judicial, tendo
PARECER, sob n" 206, de 1986, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, favorável.
15

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' !51, DE 1985
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 195, I, do Regimento Interno)
I

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ !0, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex~combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
.2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 84, de 1981 (n9 3.464/80, na Casa de origem), que
institui o "Dia Nacional de Combate ao Fumo", tendo
PARECERES, sob n9s 1.191, de 1981, 461 e 462, de
1985, das Comissões:
-de Saúde- 19 ProDunciamento: favorável; 29 Pronunciamento: favorável à Emendil n9-l, de Plenário;
-de Constituição e Justiça, favorável ao projeto e à
Emenda n9 I, de Plenário.
Votação, em turno único, do -Projeto de Leida Câmara n9 28, de 1982 (n" 1.096/79, na Casa de origem), que
permite a impetraçào de mandado de segurança contra
atas de autoridade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
PARECERES, sob n's 878, de !982, e !.059, de 1985,
da Comissão:
--de Constituição e Justiça, 19 Pronunciamento: favorável; 29 Pronunciamento: peta constitucionalidade ejuridicidade da Emenda nY 1, de Plenário.
Votação, em turno ónico, do Projeto de Lei da Câma~
ra n" 69, de 1981 (n9 816/79, na-C<isa de origem), que dá

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<:~ 196, de 1984 (n? 2.736/83, na Casa de origem), que
dispõe sobre a alienação de imóveis pertencentes aos munkípios e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.215 e !.216,
de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Municípios.
VotaÇào, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 187, de 1985 (n9 4.967 j85, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa
valores de retribuição da Categoria Funcional de Biomêdico e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 200 e 201, de
1986, das Comissões:
- de Serviço Público Ovil; e
- de Finanças.

lO
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 86, de
1986, de autoria do Senador Marcondes Gadelha, solicitando, nos termos do art. 76, do Regimento Interno, '!'criação de uma comissão especial, composta de 5
membros, para, no prazo de 50 dias, estudar e apresentar
soluções sobre problemas atuais de saúde pública, tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário,
da Comissão de Saúde.
11

REQUERIMENTO N' 92, DE 1986
(Artigo 239, incis-o VI, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento n<:~ 92, de
1986, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitan~
do, através do Ministério da Indústria e do Comércio,
informações à Superintendência de Seguros PrivadosSUSEP;-ãcerca da interrupção havida nis ãtividades de
empresas de previdência privada e conseqUentes provi-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n" 151, de 1985, de autoria do SenadorJutahy Magalhães, que dispõe sobre a edição de decretos secretos, e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n" 373, de 1986, e oral, proferido
em Plenário, das Comissões:
..,--de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de
substitutivo que oferece; e
-de Segurança Nacional, contrário ao projeto e ao
substitutivo.
16

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 197, de 1984 (n" 953/83, na Casa de origem), que
institui o Programa Nacional do MUho- PRO MILHO
e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n"s 747 e 748, de 1985, das Comissões:
-de Agricultura, favorável; e
-de Economia, favorável, com Emendas que apresenta de n9s l e 2-CE.
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 93, de
1986, de autoria do Senador João Lobo, de adiamento
da discuss~o para o dia 12 de junho próximo).
17

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n" 242, de 1984, de autoria do Senador João Lobo, que dá nova redução ao art. 7<.>, da Lei n" 5.692, de ll
de agosto de 1971, que "fixa as diretrizes e bases para o
ensino de 1" e 29 graus", tendo
PARE~E'RES, sob n9s 872 e 873, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável, com Emenda que
apresenta de n9 I - CEC.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Er.tá encerrada
a sessão.
(Lemnia~se a sessão às 16 horas e 5 minutos.)
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2 - Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n'i'_ 98/86, de autoria
do Sr. Senador Cêsar Cals, que regula a sistemática
de registro e controle do transporte rodoviário, a granel, de álcool para firis-combustíveis e de derivados
de petróleo para fins energéticos, ex~eto GLP.
1.2.3 - Comunicação da Presidência

Recebimento da Mensagem n., 116/86 (n9 149/86,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, solicita autorização para que a Prefeitura
Murlicipal de Barra do Bu&tes-Mt possa contratar
operação de crédito, para os fins que especifica.
1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR MARTTNS FTLHO- Greve da magistratura no Rio Grande do Norte. Contratações irregulares que estariam ocorrendo por parte do Governo daquele Estado.
SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder-Colocações sobre projeto de lei que trata da propaganda
eleitoral no rádio e na televisão.
1.2.5 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.3-0RDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara nO? 10/81 (nO?
1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a
aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da previdência social. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de. Le:i_~a Câmara nO? 84/81 (nO?
3.464/80, na Casa de origem), que institui o ... Dia
Nacional de Combate ao Fumo". Votação adiada p:>r
falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara nt 28/82 (nO?
1.096/79, na Casa de origem), que permite a impetração de mandado de segurança contra atas de autoridade do ensino particular, de qualquer grau. Votação adiada por falta de quorum.

acerca da iiiterrupção havida nas atividades de em~
presas de previdência privada e conseqUentes providências porventUra torriadas visando à defesa dos associados·_ dessas entidades. Votação adiada por falta
de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara nO? 69/81 (nt 816j79,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 110
da Lei nt 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código
Nacional de Trânsito, determinando o pagamento,
pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n"' 4/84, que introduz
alterações no art. 17 da Lei n'i' 5.107, de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre indenização dos
ap-o-sen1ãdos -espontaneamente e que contavam rilais
de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966. Votação adiada por falta
de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 71/81 (nO? 81/79,
na Casa de origem), que modifica a redação do caput
do art. 711 da Lei n'i' 4.380, de 21 de agosto de 1984,
que institui o sistema financeiro para aquisição de
casa própria. Votação adiada por falta de <pJOrum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 85/81 (n 9
3.652/80, na Casa de origem), que altera dispositivos
da Lei n"' 6.537, de 19 de junho de 1978, dispondo
sobre os Conselhos Federal e Regionais de Economia. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 104/79 (n'i'
3.923/77, na Casa de origem), que especificã con-dições para inscrição e registro de embarcações. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 196/84 (n9
2.736/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a
alienação de imóveis pertencentes aos municípios e
dá outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto_ de Lei da Câmªr~ nt 187/85 (n'i'
4.967/85, na Casa de origem), que fixa valores de retribuição da Categoria Funcional de Biomêdico e dá
outras providências. Votação adiada por falta de qoorum.
- Requerimento n"' 86/86, solicitando, nos termos
do art. 76 do Regimento Interno, a criação de uma
comissão especial, composta de S membros, para, no
prazo de 50 dias, estudar e apresentar soluções sobre
problemas atuais de saúde pública. Vota.ção adiada
por falta de quorum.
-Requerimento nQ 92/86, solicitando, através do
Ministério da Indústria e do Comércio, informações
à Superintendência de Seguros Privados- SUSEP,

-Projeto de Lei do Senado n9 143/85, que revoga
disposição do DecretO-lei n"' 1.910, de 29 de dezembro de 1981. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 46/85, que introduz modificaçõe;; no Código Penal, com vistas a ampliar a imunidade penal do advogado no exercício de
sua atividade postulatória judicial. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 151/85, que dispõe
sobre a edição de decretos secretos, e dá outras providências. Votação adiada por falta de ~:p~orum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 197/84 (n'i' 953/83,
na Casa de origem), que institui o Programa Nacional do Milho - PROMILHO e determina outras
providências. Discussão sobrestada por falta de cporum, para votação do Requerimento n'i' 93/86.
- Projeto de Lei do Senado n'i' 242/84, que dâ
nova redação ao art. 7'i' da Lei nO? 5.692, de 11 de agosto de 1971, que. "fix.a as diretrizes e bases para o ensino de l'i' e 2'i' graus. Discussão encerrada, ficando a
votação_ adiada por falta de quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Comunicando a desistência de S. Ex• em concorrer nas próximas eleições, bem como seu desligàmento do PDS.
SENADOR CESAR CALS- Defesa da modificação do Imposto Único sobre Energia Elétrica, na
parte relativa aos municipios brasileiros.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Proposta no 3,
do PMDB de Mato Grosso, apresentada por ocasião
da Convenção Nacional do Partido.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS.
Diretor~Geral

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade do Mesa do Senado Federal

JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Oiretor Executivo

JOÃO DE MORAIS SILVA

Via Superficie:

Diretor Administrativo
MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Anual

Cz$ 92,00

Semestral

Cz$ 46,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso: Cz$ O, 17

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Necessidade da liberação integral das verbas destinadas à
Universidade do Amazonas, em face dos problemas
financeiros daquela entidade.
1.3.2 -

Comunica.;ão da Presidência

-TérminO -do PTãZo para apresentação -de emendas ao Projeto de Resolução n'~ 27 (86.
1.3~3

naguá, Estado do Paraná, a Contratar operação de
crêdito no valor de Cz$ 965.435,90 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco cr-Uzados e noventa centa-._:os). Aprovada. Â promulgação.

:- Designação da Ordem do Dia da pr6xima

sessão

- Redação final do Projeto de Resolução n'i'
163/85, que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a- realizar operação de empréstimo externo
no valor de DM'lO.OOO.OOO,OO (dez milhões de marcos alemães) destinada ao Programa de Saneamento
Básico daquele Estado._ Aprovada . .Ã promulgação.

IA-ENCERRAMENTO
2-ATA DA65•SESSÃO, EM 14DEMAIO DE
1986
2.1-ABERTURA
2.2-0RDEM DO DIA
- Redaçào final do Projeto de Resolução nQ
151/85. que autoriza a Prefeitura Municipal de Para-

Ata da

- Redação final do Projeto de Resolução n9
167/85, que modifica a redaçã-o da ResOlução n9
120/84, do Senado Federal, que autoriza o Governo

do Estado da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no valor de USI 15,100,000.00 (quinze
milhões e cem mil dólares americanos), destinada à
liquidação dos compromissos existentes e vencíveis
em 1984 e 1985. Aprovada. A promulgação.
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2.2. I - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

2.3- ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. José Lins, proferido na sessão de 27-6-85.
Do Sr. Roberto Campos, proferido na sessão de
17-10-85.

4- INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS
CONGRESSISTAS
Ata da .5' Reunião Ordin_ãria, realizada em 244-86.
5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 14 de maio de 1986

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura
Presidência do Sr. Passos Pôrto
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Raimundo Parente- Hélio Gueir.os- Alexandre
Costa- Américo de Souza- Cesar Cais- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto
Lucena-- Nivaldo Machado -Guilherme PalmeiraLuiz Cavalcante- Passos Pôrto.- Luiz Viana~ Amarai Peixoto- Jamil Haddad- Gastão Míiller- Lenoir
Vargas- Carlos ChiareUi - Octávio Cardoso.
-

p SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A lista de
presença a:cusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores.
Havendo nómero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~'-Secretãrio irá proceder à leitura do Expediente.

h lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES

N•s 374

e 375, de

1986

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 217, de 1985
(n~" 6.970, ~e 1985, na Casa de origem), que .... dispõe
sobre o resgate de quotas dos fundos Fiscais criados
pelo Decreto-lei n'? 157, de lO de fevereiro de 1967".

PARECER N• 374, DE 1986
Da Comissão de Economia
Relaton Senador Virg~1io Távora
Oriundo do Poder Executivo, a presente Proposição
estabelece que os contribuintes, possuidores de quotas de
Fundos Fiscais 157, transformados ou incorporados em

F~:~ndos Mútuos de Ações, de montantes inferiores a 10 ·
ORTN, poderão resgatá-Ias, independentemente dõ -anOde aquisição, mediante instruções do Conselho Monetário Nacional.
A Exposição de Motivos do Ministro d_a Fazenda, DilM.
son Funaro, observa que a extinção e reCente incorporação dos- Fundos Fiscais a Fundos Mútuos carreou
para os útlimos ••grande contingente de quotas de reduM
zido vatar", elevando, assim, "os custos operacionais de
gestão desses investimentos".
Dessa maneira, a liberação proposta, ao desonerar as
institUições financeiras referidas, virá em benefício direto
de pequenos poupadores.
Ante o exposto, somos pois favoráveis à aprovação do
objeto de Lei n{> 2!7, de !985.
Sala das Comissões, em !O de abril de !986.- João
Castelo, Presidente- Virgílio Távora, Relator- Severo
Gomes - -Gabriel Hermes - Lenoir Vargas- Moacyr
Duarte
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PARECER N9 375, DE 1986
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador JorJ!c Kalume

Em apreciaç5o Projeto- de Lei de iniciativa do Poder
Executivo, que prevê, para os contribuintes possuidores
de aplicações em quotas de Fundos Fiscais criados pelo
Decreto-lei n9 157, de 10 de janeiro de 1967, posteriormente transformados ou incorporados em Fundos Mútuos de Açõcs, nos termos da Resolução do Conselho
Monetário Nacional n9 1.023, de 5 de junho de 1985, em
montante inferior a dez Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, a possibilidade de resgatá-las, independentemente do ano_ de sua aquisição, na forma a ser estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que fixará
as dlli:JS de resgate e os valores das quotas a serem periodicamente resgatadas.
Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem n"' 623, de 1985, do Sr. Presidente da República, o
Sr. Ministro da Fazend_a lembra que "a recente extinção
do benefício fiscal previsto no artigo J9 do Decreto-lei n\1
157/67 e a posterior incorporação dos recursos Fundos
regidos pelo mesmo Decreto-lei, aos Fundos Mútuos de
Ações, carreou para os últimos grande contingente de reduzido valor", tendo-se elevado, conseqUentemente, "os
custos operacionais de gestão desses investimentos". E
justifica a medida visando a não s_ó aliviar os ônus da atiministração dessc.'uecursos, como também a atender aos
interesses dos contribuintes de reduzido poder aquisiti-

PARECER N• 377, DE 1986
Da Comissão de Finanç-as

PARECERES

Nos 376 e 377, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 190/85 (n9
5.389wA, de 1985, na origem), que "Estende aos servidores <ia Justiça do Trabalho as disposi~ões do art.
39 e parágrafo único da Lei n" 7.299, de 14 de março
de 1985".
PARECER N• 376, DE 1986
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Jorge Kalume
De iniciativa do Senhor -Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, vem a exame desta Comissão Projeto
de Lei, estendendo aos seçvidores da Justiça do Trabalho
as disposições do iiri. ]9 C parágrafo único da Lei n9
7.299, de 1985.
Explicitando a matéria, o Senhor Presidente do TST,
esclarece que a referidã norma dispõe sobre a ~trutu
r:lção de Categorias FunCiõniliS-do Grupo--Ativid3des de
Apoio Judiciário do Quadro da Secretaria do E.grê8io
Supremo Tribunal Federal e, cm seu 3rt. 39 e parágrafo
único, inclui o exercício de encargo, retribuído por Gratificação de Representação de Gabinete, para fins dõ disposto no art. 180 du Lei n? I. 711, de 1952, o que abre aos
servidorc."> a possibilid::Jde de, respeitados os requisitos
legais, passarem à inatividade com a referida gratificação, bem como incorporarem parcelas (quintos) a que
se refere a Lei n9 6.732, de 1979.
Assim, a Proposição t--:>tende, em seu arf.-19, aos servidores du Justiça do Trabalho, nas mesmas condiçõeS, -o
disposto no art. J? e parágrafo único da Lei n? 7.299, de
1985.
Considerando que a matêria objeto do pedido de extensão, embora tratada em lei privativa do::; servidores
do Quudro de Pessoal do SupremO -li-TOUnat Federal,
inegavelmente diz respeito a todo o funcionalismo Público Federal regido pela Lei n9 I. 711, de 1952, e que o Projeto possui amparo constitucion-al, somos, no âmbito
desta Comissão, pela sua aprovação.
Saiu das Comissões, 16 de abril de 1986. -Alfredo ·
Campos, Presidente - Jorge Kalume, Relator .- José
Lins - Jutahy Magalhães.

PARECERES
N•S 378, 379 E 380, DE 1986

Relator: Senador Jorge Kalume
Em apreciação, Projeto de Lei da Câmara, de iniciati;
va do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho (artigos 56
e 115, II, da Constituição), que propõe seja estendido,
aos servidores da Justiça do Trabalho, nas mesmas condições, o disposto no art. 3<.> e ~arágrafo único da lei n9
7.299, de !4 de março de 1985.
Estabelecem, aqueles preceptivos:
"Art. 39 Aos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal que tenham exercido encargo retribuído por Gratificação de Representação de
Gabinete por 5 (cinco) anos ininterruptamente, ou
por teinpo superior, ainda que interpolado, aplicase o disposto no art. 180-da Lei n9l.7ll,de28de
outubro de 1952, com a redação que lht= deu o art. 19
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."
Por sua vez, o artigo i SOda Lei n91.7ll, de28 de outubro de 1952, na redução dada pela Lei n' 6. 732, de 4 de
dezembro de 1979, prescreve;

vo.

Inquestionável o mérito da Proposição, que atende, a
um só tempo. aos interesses da Administração Pública e
dos contribuintc.'i, sendo b.çnéficos para os dois lados QS
seus reflexos financeiros.
Ex positis, opinamos favoravelmente a sua aprovação.
Sala das Comissões, 12 de maio
de 1986.- Senador Lomanto Júnior, Presidente- Senador Jorge Kalume, Relator- Senador Marcelo Miranda- Senador
Cid Sampaio - Senador Hclvídio Nunes- Senador José
Lins - Senador Roberto Campos - Senador Martins Filho - Cesar Cais - Gastão Müller - Hélio Guciros
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"Art. 180. O funcionário que contar tempo de
serviço igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária passará à inatividade:
I - com o vencimento do cargo em comissão, da
função de confiança ou da função gratificada que
estiver exercendo, sem interrupção, nos cinco (5)
anos anteriores;
II- com idênticas vantagens, desde que o
exercício de cargos ou funções de confi::lnça tenha
compreendido um período de dez (lO) anos, consecutivo_, ou não.
§ !9 q valor do vencimento de cargo de natureza especial previsto em lei ou da Função de Assessoramento Superior (FAS) será considerado, para os
efeitos dt!-:;te artigo, quando exercido por funcionário.
§ 29 No caso do item II deste artigo, quando
mais de um cargo ou função tenha sido exercido, serão atribuídas as vantagens do de maior valor, desde que lhe corresponda um exercício mínimo de dois
(2) anos: fora dessa hipótese, atribuir-se-ào as vantugens do cargo ou função de valor imediatamente
inferior, dentre os exercidos.
§ J9 A aplicação do regime estabelecido neste
artigo exclui as vantagens instituídas no art. 184,
salvo o direito de opção."

Cuida o Projeto, pois, de possibilitar, aos servidores
da Justiça do Trabalho, passan:m à inatividade com a
gratificação de Representação de Gabinete, "bem como
incorporarem parceh!s (quintos) a que se refere a Lei n"
6.732, de 4-12-79", como esclarece, em ofício, o Sr.
Ministro-Presidente do referido Tribunal, aduzindo que_
a matéria, embora tratada em lei privativa dos servidores
do Supremo Tribunal Federal, inegavelmente diz respeito a todo o funcionalismo público federal estatutário,
sendo, a medida cogitada, "de inteira justiça e alta relevJncia p<!nt os servidores da Justiça do Trabalho·•, devendo considerar-se. aindu, "o princípio da isonomia
constitucionalmente_ proclamado".
Não há que discutir o méritv d::J Proposição, que nada mais faz do que projJorcion<~:r igualdade de tratamento a
·servidores em igualdade de situações.
_ N~ _esfera financeira, não ocorreriam repercussões sígnifica.tivas, a curto prazo, havendo de prevalecer, sobre o
decrêsdmo de despesa que deixasse de se verificar com as
uposentadorias futurus, o espírito de justiça e eqtlid::Jde,
que deve presidir as relações do Estado com os seus servidores.
Em face do que precede, opinamos favoravelmente ao
Projeto.
Sala daS COii:Jissões, 12 de maio de 1986.- Lomanto
Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Relutar- Marcelo
Miranda- Helvídio Nunes- José Lins- Martins Filho
- Gastão Müllcr - César Cais - Hélio Gueiros.

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 172 de 1983
(Projeto de Lei n? 5.573-B, de 1981, na Câmara dos
Deputados) que "autoriza o Poder Executivo a desapropriar a área de terra onde está localizado o Acro-Porto Carlos Prates, em Belo Horizonte, MG, para a
constituição de um parque público".
PARECER N• 378, DE 1986
Da Comissão de Constituição c Justiça
Relator: Senador Airredo Campos
De autoria do ilustre Deputado Pimenta da Veiga, o
projeto objetiva autorizar ao Poder Executivo a
desapropriação de área onde está loculizado o Aeroporto Carlos Prates, cm Belo Horizonte, para a constituiç5o
de um parque público.
A Proposição, em que pese a sua natureza autorizativa, ·o que sempre deixa um espaço pnra o questionamento de sua pertinência jurídica, é plenamente constitucional e deve ser aprovuda também quanto à suajuridicidadc.
Quanto ao mérito, o intento de proporcionar a criação
de área verde e de lazer em uma grande cidade torna-a
digna dos maiores louvores. Os 4-00.000 metros quadrados do Aeroporto, graças a tul medidu ficam poupados
du o..:rucl especulação imobiliária e do sacrifício ecológico. tüo condenáveis.
Por o..:onsiderur o Projeto or::l apreciado oportuno c
convcnicnlt!, ulém de que regimental e de boa técnica legislativn, quanto lí. sua redução, opinamos pela sua aprovação.
prc.~entc

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1985. -José
lgnácio Ferreira, Presidente- 4,1f.redo Campos, Relator
- Luiz CaValcante- Jutahy Magalhães- José LinsAderbal Jurcma - Martins Filho - Octávio Cardoso.
PARECER N• 379, DE 1986
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Alfredo Campos
De inidatíva do ilustre Deputado Pimenta da Veiga,
vem a exame desta Comissão, Projeto de Lei que autoriza o Poder Exec~tivo a desapropriar u área de terra onde
está localizado o Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, MO., para a impl::1nh1çàode um P..uque Público.
Justificando a sua Proposição, aduz o ilustre Parlamentar que tendo em vista u anunciada dcsativação do
Aeroporto Carlos Prates, em virtude da transferência
dos serviços aeronáuticos ali prest::Jdos para o Aeroporto
da Pampulha, e a crescente necessidnde de se criar, nos
grandes centros urbanos, áreas verdes, entremeadas de
áreas de diversões para as suas populações, ensejam os
objetivos que nort_earam a iniciativa.
Assim, o Projeto uutoriza o Poder Executivo a desa~
propriar n área de terra onde está localiz::Jdo o Aeroporto Carlos Prates, dentro do qu:1l serão implant::ldas áreas
verdes, equipadas com instrumentos de lazer para uso
colcti,·o.
Cõ"nsiderando o objetivo sociul da iniciativa, que propõe a utilização de área a ser reaproveitada em prol da
populaç::ío da cid<!de de Belo Horizonte, somos, no âmbitl) dc.'ita Comissão, pela sua aprovação.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1985.- Moacyr Dali a, Presidente- Alfredo Campos, Relator- Jorge Kalume - 1\larcelo Miranda - Gaivão Modesto Nelson Carneiro - Roberto Wypych - Luiz Cavalcante
---- Gastão Müller.
PARECER 1\' 380, DE 1986
. Da Comissão de Finam;as
Relator: Senador Marcelo Miranda
O projeto de lei em tela visa a conferir autorização ao
Poder Exec.utivo para desapropriar área de terra localizada na cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gt:rais, onde se situa o Aeroporto Carlos Prutes, para a
constituição de_ um Parque Público.
Na C-<L'ia_de origem, onde foi apresentado pelo ilustre
Dcput<!dú Pimenta da Veiga, a medida, antes de sua
aprovação em Plenário, tramitou pelas Comissões de
Constituição e Justiça e do Interior tendo obtido manifestações pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, pelo acolhimento.
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Submetido o projeto a esta Casa rcvisora-;-nos termos
do art. 58 da Constituição, pronunciaram-se no mesrrio
sentido, quanto à matéria de fundo, as Comissões congêneres do Senado FederaL
Cabe-nos, nesta oportunidade, o exame da Proposição
sob o enfoque financeiro.
Parece-nos, preliminarmente, assistir razão às Comissões de Constítuição e Justiça que analisaram a presente
sugestão ao sustentarem a desnecessidade de !ei para que
possa a medida ser implantada pelo Poder Executivo.

Todavia, tal fato não implica em qualquer ilegiti-midade de cunho jurídico que possa desaconselhar à aprovação da proposição.
No que concerne à conveniência da medida, é inequívoca a relevância do ato desapropriatório para O-fim
proposta, qual seja, a constituição de Parque_ Público,
cuja dimensão que gira em torno de 400.000 m2 há de
propiciar inestimável benefício para a população da Capital mineira.
No âmbito das finanças públicas, cabe ressaltar, nenhum ob~táculo pode ser oposto ao acolhimento do Projeto, tendo em vista que o mesmo, por ter natureza eminentemente autorizativa, não implica em aumento de
despesa.
Pelas razõ_es __ expostas, opinamos pela aprovação do
projeto em exame.
Sala das Comissões, 12 de maici de 19"86~- Lomanto
.Júnior, Presidente- Marcelo Miranda, Relator- Jorge Kalume - Gd Sampaio - Helvídio Nunes - José
Lins - Martins Filho - César Cais- Gastão Miiller Hélio Guciros.

PARECERES
N•s 381 e 382, de 1986
Sobre o Projeto de lei da Câmara n'~ 65, de 1983
(na origem n'~ 1.916-B, de 1979), que "concede apo-sentadoria especial ao piloto agrícola e determina outras providências".

PARECER N• 381, DE 1986
Da Comissão de Legislaç'ão Social
Relator: Senador Álvaro D~as
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, de autoria do -ilustre Deputado Celso Peçanha,
visa a conceder aposentadoria especial ao piloto agrícola
que tenha trabalhado durante qqinze anos e efetuado ao
menos sessenta contribuiç-ões mensais. Define também o
Projeto a renda mensal correspondente à aposentadoria
-igual a tantos um (1/30) trinta aavos do salário-debenefiCio qua-ntOs fOrem seus anos de serviço - e retira
dos que se tenham afastado voluntariamente do vôo, por
período superior a dois anos, consecutivos o direito de
requerê-la.
Em sua justificação, mostra o autor os riscos a que a
atividade sujeita os que nela trabalham. A aplicação de
defensivos agrícolas exige normalmente que o vôo se realize à baixa altitude, o que aumenta em muito a probabilidade de acidentes. Além disso, lembra o autor a expo-·
sição c-onstante do piloto aos produtos que lança, em sua
maior parte tóxicos, e a um elevado grau de poluição sonora.

A pcriculosidade do serviço do aeronauta, seja ele piloto agrícola ou não, é notória e jã reconhecida pela legislação vigente. A Consolidação das Leis da Previdência Social, em seu artigo 39, concede o direito à aposentadoria especial ao "segurado aeronauta que, c-ontando
no mínimo 45 (quarenta e cinco) anos de idade, tenha
completado 25 (vinte e cinco) anos de serviço". Dadas as
peculiaridades do trabalho do piloto agrícola, que implica situações de risco e insalubridade inexistentes no trabalho dos demais aeronautas, o p·resente projeto pretende, a nosso ver com inteira justiça, fazer corresponder a
esse acréscimo" -de risco a possibilidade de redução do
tempo de seryiço necessário à aposentadoria.
Em vista do exposto, nosso Parecer é peia àprovação
do Projeto.
Sala das Comissões, 20 de março de 1986 . ..:.: Alberto
Silva, Presidente- Álvaro D~as, Relator- Alcides Paio
- Gabriel Hermes - Jorge Kalume.

PARECER N• 382, DE 1986
Da COMiSsão de Finançãs
Relator: Senador Marcelo Miranda
Trata-se de Projeto de lei or.iunQo da Câmara dos Deputados, de autoria do nobre Deputado Celso Peçanha,
que intenta conceder aposentadoria especial ao piloto
agrícola, desde que conte com no mínimo 60 (sessenta)
contribuiçõt..-s mensais e tenha trabalhado 15 (quinze)
anos).
O texto define piloto agrfcola como "aquele que exerce função remunerada a bordo da aeronave, nos serviços
de proteção à lavoura". Explicita que essa aposentadoria
consistirá na renda mensal de l/30 (um trinta avos) do
salário-de~benefício por ano de serviço. Estabelece, ainda, a perda do direito à aposentadoria nessas condições
especiais, caso o piloto agrícola se afaste voluntariamen_te das atividades, por período superior a 2 (dois) anos
consecutivos.
._
.
A Proposição foi aprovada pela Câmara dos Deputados, com parecer favorável, à unanimidade, das Comissões técnicas que apreciaram a matéria. Vindo a esta Câmara revisora, já colheu parecer favorável da douta Comissão de Legislação Social, restando ser ouvida pela
Comissão de Finanças, quanto aos aspectos que lhe são
pcrti rien tes.
A justificação que acompanha a proposta enfatiza as
condições de insalubridade, penosidade e periculosidade,
caracteristicas da profissão de piloto agrícola .
Assinala o nobre Autor os graves riscos inerentes ao
vão agrícola, realizado a baixas altitudes, muitas vezes a
20 cm do solo, resultando, não raro, em graves acidentes.
A insalubridade da função decorre, em especial, da
"virulência dos pesticidas empregados", mas, também,
das "condições inósp(tas" de muitos dos locais onde são
feitas as aplicações.
A~sim como para os demais aeronautas, esse tipo de
trabalho requer "ôtimo estado de higidez fisica e mental" e "capacidade de concentração absoluta e absorvente, durante longas e monótonas horas de vôo", aduz o
proponente.
A legislação da previdência social já concede aposentadoria ao aeronauta que conte no mínmo 45 anos de
idade e tenha completado 25 anos de serviço.
O que este Projeto objetiva, p-ortanto, -é possibilitar ao
agronauta uma redução no tempo de serviço necessário à
aposentadoria, em comparação com os demais aeronautas, que corresponda aos níveis maiores de insalubridade
e de periculosidade que cercam a função daquele profissional.
Em face dessa s_ítuação, o pTiolo-agrícota faz jus ao que
pleiteia o Autor da Proposta em exame.
Qu:.1nto ao aspecto estrito das finanças públicas, cabenos considerar que os agrom~utas, p~ra gozo do benefício em questão, terão de COntribuir regUlarmente para a
previdência social, nos moldes da legislação vigente, respeitando o prazo especlfico de carência. Nada vemos,
por conseguinte, que impeça a aprovação da matéria.
Manifestamos-nos, pois, favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei da Cãmara n"' 65, de 1983.
Sala da Comissões, 12 de maio de 1986.- l..omanto
Júnior, Presidente- Marcelo Miranda, Relator- Jorge
Kalume - Helvídio Nunes - José Lins - Martins Filho
- Cesar Cais - Gastão Mülle~ - Hélio Gueiros.

PARECERES

N•s 383 e 384; de 1986.
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 127, de 1983
(n~' 407NB, de 1980, na Casa iniciadora), que "altera
a redaçào do caput do artigo I~' da Lei IJI' 6.179, de 11
de dezembro de 1974, que instituiu o amparo previN
denciário para os maiores de setenta anos e para os inválidos".
PARECER N"' 383, de 1986
D~ Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jorge Kalume
O Projeto sob exame, originário da Câm·ara dos Deputados, de autoria do eminente Deputado Oswaldo Lima,
busca alterar o caput do art. J9 da Lei n"' 6.179, de 11 de
dezembro de 1974, com o objetivo de suprimir de seu
texto a expressão "não sejam mantidos por pessoas de
que dependam obrigatoriamente".

Maio de 1986

Justificando a matéria, frisa o autor que é imperiosa a
supressão da mencionada expressão, tendo em vista os
numerosos casos em que o beneficiário inválido depende
obrigatoriamente de outrem, mas a pessoa de qvem ela
depende não tem a menor condição de prover o seu sustento.
Re~salta, ainda, o Autor, que o próprio Conselho de
Recursos da Previdência Social- CRPS, ao apreciar recursos d~ta natureza, tem-se manifestado no sentido de
que s_empre que a pessoa de quem depende o pretendente
aufir.a parco rendimento é de ser concedido o benefício.
Como se vê, é a própria jurisprudência administrativa
da Previdência Social preenchendo lacunas, nos casos
concretos, clamando pela corporificação, em texto expresso, das medidas propostas na lei projetada, cuja inç_ontestável nobreza _de propósito abrange, merecidamente, os pobres velhos maiores de setenta anos e os inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho.
À vista do exposto, manifestando nossa admiração
pelo Projeto, cujo elevado alcance social mer_ece a nossa
adesão, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 20 de março de 1986.- Alberto
Silva, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Alcfdes
Paio - Gabriel Hermes - Álvaro Dias.

PARECER N• 384, de 1986
Relator: Senador Jorge Kalume
O Projeto de Lei em apreciação, oriundo da Câmara
dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Oswaldo
Lima, objetiva suprimir do texto do capnt do art. 1'1 da
Lei n"' 6.179, de 11_ de dezembro de 1974, a expressão
"não sejam mantidos por pessoas de quem a dependam
obrigatoriamente".
A referida Lei n"' 6.179/74, que criou o amparo previdenciário a maiores de 70 (setenta) anos e a i~vãlidos, estabeleceu, para a concessão do benefício da aposentadoria; as seguintes condições:
1) estar definitivamente incapacitado para ó trabalho;
2) não ex:ercer qualquer atividade remunerada;
3) não auferir rendimentô, sob qualquer forma;
4) não ser mantido por pessoa de quem dependa obrigatoriamente;
5) não ter outro meio de prover ao próprio sustento.
Complementarmente, a citada lei exige que o septuagenúrio ou inválido atenda, conforme o caso, a um destes requisitos:
I_) ter sido filiado ao regime do lN PS, em qualquer época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou _
não, vindo a perder a qualidade de segurado; ou
2) ter exeocido atividade remunerada incluída atualmente no regime do INPS ou do FUNRURAL, mesmo
sem filiação à Previdência Social, no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda:
3) ter ingnissado no regime do INPS após completar
60 {sess.enta) anos de idade sem direito aos beneficias regulamentares.
A presente proposta visa, portanto, a excluir, dentre
os requisitos para concessão da aposentadoria a maiores
de 70 (setenta) anos e inválidos, a exigência de "não serem mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente", observadas as demais condicionantes estabaIccidas na lei em vigor.
Na Justift-c"ação, o eminente Deputado adianta que a
exigência, cuja exclusão se pretende, "vem dificultando
Sobremaneira a concessão do 'beneTICío, em- situaçãO dê
absoluta necessidade e justiça".
Argull!enta o autor que uma pessoa, sendo inválida,
depende Obrigatoriamente de outrem; e quem lhe dá cuidados pode não ter as mínimos condições de sustentá-la.
Defende, de sobrcmào, que não é justo nem humano negar o benefício do amparo previdenciárío a esses individuas.
Salienta, ainda, que o Conselho de Recursos da Previdência Social, esfera administrativa de controle jurisdicional, já vem garantindo a .concessão do beneficio,
quando a pessoa de quem depende o candidato ao amparo aufere parcos rendimentos.
Conclui o nobre proponente que a medi$ia-em tela se
coaduna com uma política de maior flexibilidade e de
universilizaçào da Previdência e que a repercussão financeira não é de vulto, seja porque o número de candidatos
é pequeno, seja porque a duração da aposentadoria não
constuma ser longa, dada a expectativa de vida dos beneficiários.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de !986
A propoSição em exame foi ãp-ró\iãda na Câmãra -dos
Deputados, com parecer favorãvd das Comissões TêcniK
cas pertinentes, Nesta Câmará Alfa, já-colheu parecer favorável, quanto ao mérito, da ilustrada Comissão de Legislação Social. - -- ---·
-

Consideramos que a pretenção ora em análise é das
mais Justas e necessárias. A exigência que se quer abo!ir
parece-nos um excesso de Cautela por parte do legislador, objetivando restringir ao máximo a concessão do
benefício. A pessoa que já deu a sua contribuiç~o social e
hoje se encontra definitivamente incapacitada para o trabalho, não exerce atividade remunerada, não aufere rendimentos e não tem meios de prover ao seu sustento,
deve merecer o amparo do Estado, seja ou não mantido
por alguém de quem dependa obrigatoriamente.
Conforme bem assinalada aj ustificação aduzidas pelo
autor, a mudança pretendida não acarreta repercussão
expressiva nos gastos da Previdência Social e, ConseqUentemente, não se afigura prejudicial ao equilíbrio do
orçamento da Instituição.
Em face do exposto, manifestamos nosso voto faVoráà aprovação do Projeto de Lcifl?l2f de 1983 ___ .. ~Sala das Comissões, 12 de maio de 1986.- Lomanto
Júnior, Presidente- Joige Kaliune, Relator-..=.. Marcelo
Miranda- Cid Sampaio- HeMdio Nunes- José Lins
- Martins Filho - Cesar Cais - Gastão Müller Hélio Gueiros.

PARECERES

N•s 385 e 386, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 223, de 1984
(na origem n'i' 2.099-B, de 1979), que "modifica aredaçào do artigo 434 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 11' de
maio de 1943'\
PARECER N• 385, DE 1986
Da Comissão de Legislaç'ão Social
Relator: Senador Gabriel Hennes
O Projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre De-_
putado Pacheco Chaves, visa alterar a atual redação do
art. 434 da Consolidação das Leis do Trabalho, com o
fito de aumentar a penalidade nela prevísta, aplicável aos
i_!1fi-~te.~es de normas d~..E!:Q!eçã9_ ;::~_t_~~_ba_g~o_?~ me_~~r.
Pelo texto legal do citado art. 434 da CLT, os infratores das disposições de proteção do trabalho do menor ficam sujeitos à multa de valor igual a 1 (urri) valorde.referência, aplicada tantas vezes quantos forem os menores
empregados cm desacordo com a lei, não podendo, todavia, a soma de multas exceder a 5 (cinco) Vezes o valor de
referência, salvo no caso de reincidência, em que ess.e to.
tal poderá ser elevado ao dobro.
Com a modtficação prevista- no arL 11' do Projeto,
aquela multa será majo"rada para 20 (vinte) vezes o valor
de referência de que trata a Lei n~' 6.205., de 30-4-75, aplicada tantas vezes quantas fOrem os rrienores empregados
em desacordo com a lei, sem limífe máximo.
Acrescenta o Projeto, ainda, que, na reincidência além
de ser a multa aplicada erri-óObro, a autoridade compe·
tente poderá determinar a interdição da empresa empregadora, por até 30 (trinta) dias.
Na justificação, o autor ~o Projeto já obse.rva que a
penalidade prev(sta na Seção V, dô. Cap{tulo IV, da
CLT, tlãcnão suficientes para atemorizar os empregadores inescrupulosos, ocorrendo presentemente, em todo o
País, uma exacerbação das infrações ãs normas li:gaiS de
proteção do trabalho rlo menor.
Tal exacerbaçáo é causada pela busca de redução de
custos atravês da dimüüiiÇão da folha de pgamento,
remunerando-se o trabalho do menor cm bases inferiores
à remuneração do trabalho do adulto, muitas vezes por
servico_ Íguã.l, o que contraria exatamente a vontade do
legislador de somente pennífi-r""reffiunerãÇão inferior em
casos excepcionais de serviço de aprendizagem e de v~
dar o abuso da exploração do menor nos trabalhos próprios de adultos.
- Não se poae contestar a veracidade do fato apontado
na justificação do Projeto e nem o elevado sentido social
da penalização dos infratores, que deve, além do seu fim
pedagógico, ser estabelecida em índices tais que desestimulem a prática da irreguhiridade.
Entretanto, não pode ser desprezado o fato de que freqUentemente, o empregador comete inffações pOr ignorância da norma legal, funcionando a multa demasiado
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elevada como uma barreira à introdução do_ menor no
merc!idO de trabãlho, inclusive pela via legal da aprendizugem.
_A__(unção pedagógica da multa consiste, portanto,
mais em advertência e instrução sobre a. norma legal
justificando-se· uma penalização pesada, unicamente n~
hipóteses de reincidências.
Considerando que a mültã'atüãJmerl~iPrevista no art.
434 da CLT, é inócua, por ser demasiado pequena, reputamos, no entanto, exagerada a elevação dela, conforme'
preconiza o Projeto.
Em conclusão, opinamos pela aprovação do Projeto,
com a adoção da seguinte.

Sob esse pris~a, nada há a opor à medida, porquanto
de sua aprovaçao não decorrerá repercussão significativa
rms finanças póblicas.
Assim, discordando da emenda apresentada pela Comissão de Legislação Social, opinamos pelo acolhimento
do Projeto.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1986.- Lomanto
Júnior, Presidente- Helvidio Nunes, Relator- Jorge
Kalume - Marcelo Miranda - Cid Sampaio - José
Lins- Martins Filho- Cesar Cais- Gastão MüiierHélio Gueiros.

EMENDA N• I,
CLS:
Dê-se ao artigo I~', mantido o seu parágrafo único, a
seguinte redação:
"Art. l~' O art. 434 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto·lei n'>' 5.452, de 19 de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
Are. 434. Os infratores das disposições deste Capftu·
lo ficam sujeitos a_ multa igual a 5 (cincofvezes o vaiorde
referência -de que trata a Lei n'>' 6.205, de 30 de abri! de
1975, aplicada tantas vezes quantos forem os menores
empregados cm desacordo com a lei".

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. J9Secrctúrio.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 1985. -· Alberto Silva, Presidete- Gabriel Hermes. Relator- Jutahy
Magalhães -Jorge Kalume - Alcides Paio - Nivaldo
Machado.
PARECER N• 386, DE 1986
Da Comissão de Fimlnças
Relator: Senador Helvídio Nunes
De autoria do nobre Deputado Pacheco Chaves, o
Projeto de Lei em exame objetiva aumentar o valor das
multas aplicáveis aos infratores das normas pertinentes à
proteçào ao trabalho do menor, modificando, para tan·
to, o artigo 434 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto· lei n9 5.452, de I 'i' de maio de
(943.
Em sua justificação o autor da medida ressalta a inocuidade da norma legal vigente, reportando-se à denúncia de exploração de menor em São Paulo e assinalando
_que o verificado naquele Estado retrata a situação de
todo o País. Aponta, por outro lado, o autor do_ P!oje"to,
como instrumento eficaz pa"ra reprimir esses abusos, a
imposição de multas mais pesadas aos exploradores da
mão-de-obra do menor.
Na Casa de origem, as Comissões de Constituição e
J.us.tlça, de Trabalho e Legislação Sociaf e de Finanças
opinaram favoravelmente ao acolhimento da medida.
Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria vem a
esta Casa para revisão, nos termos do artigo 58 da Lei
Maior.
-No-Senado, a ProPosição foi apreciada pela Comissã"o
de Legislação Social, que opinou pela aprovação do Projeto, adotando emenda que objetiva reduzir a multa prevista na proposta inicial (art. 19), de 20 para 5 MVR.
Além de fixar cm 20 MVR o valor da multa por cada
menor empregado irregularmente, o Projeto em apreço
estab_~)ece que a reincidência dará ensejo à aplicação da
referida multa em dobro, podendo a autoridade competente interditar a empresa empregadora por até 30 dias.
A medida em alvitre tem um objetivo de largo alcance
social, visto que busca a proteção daqueles que precisam
ingressar no mercado de trabalho antes de atingir a
maioridade. 1:: inegaVelmente salutar toda a ação do Es·
tado que se possa traduzir em benefício desses jovens trabalhadores.
"Data venia", não esposamos a opinião da douta Comissão de Legislação Social, no que pe_rtine à referi.da
-~menda, que reduz de 20 para 5 MVR a multa aplicável
aos infratores das nor~as de proteção ao menor trabalhador. A alegação de que uma multa elevada pode inibir
a iritfodução do menor- no mercado de trabalho não nos
9convence. Se o empregador não ttver a intenção de explorar o menor, nada terá a temer. As multas destinam·
se apenas aos infratores, únicos beneficiados com a irrelevância de uma multa que seja concedida apenas como
instrumehto pedagógico.
_
A eSta Comissão cabe eXam-iriar o Projeto sob o enfoque-financeiro, nos termos do artigo 108 do RegimeJtto
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente
lido vaí á publícaÇão;

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

ª

N• 98, de 1986

Regula_ sistemática de __registro e controle do
transporte rodoviário, a granel, de álcool para fins
combustíveis e de deri'l'ados de petróleo para fins energéticos, exceto GLP.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I~> Fica regulado pela presente Lei o transporte
rodoviário, a granel, de produtos derivados de petróleo
para fins energéticos e álcool para fins combustíveis, exceto GLP.
Art. 2~' Os transportes somente serào_efetuados por
Emprcs3s de Transporte Comercial (ETC) e por Transportador Comercial AutOnomo (TCA), este com agen-.
ciamento de transporte pelo seu,sindicato ou não, bem
assim as Cooperativas de Transportadores Comerciais
Autônomos legalmente constituídas, desde que contratadas dirctamente pelas Companhias Distribuidoras, ob~
servadas as demais disposições desta Lei.
§__ 19 É vedado aos Postos Revendedores (PR), bem
como a qualquer consumidor, que diretamentc adquirir
produtos das Companhias Distribuidoras, efetuar o seu
transporte.
§ 29 Não depende de autorização o transp9rte efetuado pelos órgãos públicos da administração Pireta,
Autarquias, Empresas Póblicas e Empresas de Economia
Mista que desejarem fazer o seu suprimento com veículos próprios, sem qualquer ónus para o Conselho Nacio·
nal do Petróleo (CNP).
§ 3~' É vedado às Companhias Distribuidoras o
transporte rodoviário, a granel, de álcool para fins combustíveis e derivados de petróleo para fins energéticos,
exceto GLP, cm carros-tanque próprios ou arrendados
nas entregas da Ãrea·Cidade, transferências a longa distância, bem como no transporte de produtos combustíveis para aviação.
Art. 3~> Para os efeitos desta Lei, considera-se:
1- O transporte de álcool anidro ou hidratado entre
usinas e centros coletores ou Bases de DistribuiçãCl é
considerado como entrega a longã distância.
II _:_~presa Tran-sportadora comercial de- Oerivã-'
dos de Petróle9_ (ETC), aquefa- organizada legalmente
que, operando com um mínimo de lO (dez) carrostanque, execute a atividade de transporte rodoviário, a
granel, de produtos derivridos de petróleo para fins energéticos e álcool para fins combustíveis, exceto OLP.
III- Transp_ort_ador_Comercial ~~tônomo (TCA), a
pe..~soa físicâ.," prOpriCtáría, cc-proPrietária ou arrendatária de um único veículo automotor de transporte de
carga, que tenha como objetivo a prestação de serviço de
transporte de bens, mediante remuneração através de
frete.
IV- Carro-tanque, o veículo automotor rodoviárío
,
com as seguintes características:
a) caminhtio com carroçaria·tanque;
b) carretas ou semiwreboque (eixo-traseiro) tracionado por cavalo mecânico.
Art. 4~> São obrigações das Companhi~; Di~tribui
doras:
I - As operaçõe.~ de carga em carros·tanquc com exclusiva responsabilidade, sendo as operações de descarga
executadas com exclusiva responsabilidade do destinatário;
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II - lnspecionar o depósito do veicule transportador,
antes do carregamento, de acordo com as melhores técnicas recomendadas para este fim;
III- Certificar, -por escrito, o dia, hora, especificação
do produto carregado, temperatura do produto, identificação do lacre utilizad_o e condições do carro-tanque,
evitando, assim, a contamiõação da carga;
IV- Quando solicítãda pelo Conselho Nacional do
Petróleo (CNP), deve apresentar recibos do Posto Revendedor ou do Gran-de Consumidor que supre, referente à entrega efetuada;
V- Até 30 de abril de cada ano, remeter ao Conselho
Nacional de Petróleo a relação das Empresas transportadoras por elas contratadas, com os seguintes dados:
a) Data do conlrato de transporte;
b) Razão Social;
c) Inscrição no CGC.;
d) Número e tipo de carros-tanque próprios arrendados ou contratados por afretamento a Transportadores Comerciais Autónomos, com a respectiva capacidade;
e) Ãrca de atuação (vinculada a uma ou mais bases);
VI- Comunicar as alterações contratuais e novos
contratos que ocorrerem no período ao Conselho Nacional do Petróleo (CNP), no prazo máximo de45 (quarenta e cinco) dias, a
Art. 59 Para poder operar no setor regulado por es'ta
lei, a Empresa Transportadora Comercial (ETC) deverá
promover o registrO junto ã.o Conselho Nacional do Petróleo (CNP).
§ ]I' O Transportador Comercial Autônoffio (TCA),
atendendo os demais dispositivos legais, promoverá sua
inscrição junto à Empresa Transportadora Comercial
(ETC) com a qual mantiver contrato.
§ 2~> A Empresa Transportadora Comercial (ETC),
remeterá cópia do contrato, que será padrão, e demais
documentos dos Transportadores Comerciais Autónomos (TCA), ao Conselho Nacionaf do Petróleo (CNP),
sem ônus para o Ttã.nsportador Comercial Autónomo
(TCA).
§ 39 Resguardad~ os direíto-S adq_uirídos da ~mpre
sa Transportadora ComerCial (ETC) e do Tr-ãnSPõi'fador
Comercial AutônOmo (TCA), nas proporções Vigentes,
as ampliações da capacidade de transporte da frota da
ETC, bem como a constituição de novas ETCs, respeítiirão a contr... tação-de um mínimo de 40% de Transportador Comercial Autónomo (TCA).
§ 49 A Empresa Transportadora Comercial deverá
ser proprietária ou arrendatária mercanfil ou locatâifa
de um mínimo de 40% de carros~ tanques ou da capacidade da frota que operar sob sua responsabilidade.
§ 59 As Empresas Transportadoras Comerciais sOmente poderão ampliar sua participação no mercado de
transporte, regulamentados nesta lei, na mesma proporção de sua participa,ção atual, junto às companhias
distribuidoras das quais foram coligadas, subsidiárias ou
controladas, respeitando os limites do§ 3~>, sendo proibido constituírem-se n.ovas Empresas Transportadoras
Comerciais, coligadas, subsidiárias ou contTolãdas das
Companhias Dh;tribuidoras de ProdUtos Derivados de
Petróleo c Ãlcool_ para fins combustíveis.
§ 69 Ê vedada a participação de pessoas fiSkas ou
jurídicas na constituiÇãO sóciafda EmpreSa Transportadora Comercial para os fins desta lei, que sejam proprietárias, acionistas, cooperadoras ou empregadas de quaisquer pessoas físícas ou jurfdicas, relacionadas com arevenda de Produtos_ Derivados de Petróleo e Álcool (PR),
bem como o cônjuge ou qualquer parente consangUíneo
em linha reta (pais e filhos) das pessoas que mantêm
vínculos com as organizações mencionadas, exceto- o
TRR, que é regulado por dispositiVOs próprios (Resolução n• 12(77).
§ 7~> A Empresa Transportadora Comercial exercerá
sua atividade mediante contrato padrão por e-scrito, prOposto pela ETC e uprovado pelo CN P, com uma ou mais
Companhias Distribuidoras,_ que deverá exigir a apresentação do registro emitido pelo Conselho Nacional-do pe_~
tróleo, ao qual deverá enviar cópia do contrato para
compor o seu cadastro.
Art. 6<? Ao infrator da presente lei, apurado- eri1 -regular processo administrativo, aplicar-se-ão as seguintes
'penas:
a) advertência;
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b) pt::nas pecuniárias de acordo com a infração cometida;
c) suspeilsào;
d)_ cancelamento do registro.
Parágrafo único. O infrator responderá ainda pelas
perdas e danos que ocasionar, além de responder criminalmente, se for o caso.
Art. 7~> Esta Lei entra em vtgor na data de sua publicação.
Art. 8Q Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Este projetO pretende resolver, prirlcipalmente, dois
probkmas decorrente das atuais normas editªd~- pelo
Conselho Nacional de Petróleo, sobre transporte rodoViário a granel de álcool combustível e de:rivad_os rl_e_ petróleo para fins energéticos.
Por um lado, trata-se da unificação e atualização de
resoluções, portarias, decretos e tantas outras normas esparsas. EsSas normas são ora redundantes, .ora conflitantes e, por isso mesmo, de eficácia restrita.
Com as medidas ora propostas, serão disciplinadas as
atribuições das companhias distribuidoras, das empresas
transportadoras e dos transportadores autônomos. Assim, este PrQjeto alcançar? substancial economia no sistema de transporte, com beneficias diretos nos custos finais do álcool e derivados de petróleo ao nív_el dos con~
sumidores finais.
Por outro lado, trata-se de elevar à hierarquia máxima
de Lei, assunto da maior relevância para a preservação
do monopólio estatal do petróleo e aos imperativos de
segurança nacional envolvidos na ação de empresas multinacionais atuantes neste campo.
Vale também ressaltar os aspectos sociais representados pelos interesses dos transportadores autônomos,
seus sindicatos e suas cooperativas que, uma vez aprovado o presente Projeto, terão garantidos seus direitos preferenciais de participação neste mercado de serviços,
cobrindo a·to,talidade do território brasileiro. __
Por estas razões, estamos certos de merecer dos Senhores Senadores a 'aprovação do presente Projeto.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1986.- Cesar Cais.
( Ãs (omissões de Constituição e Justiça, de Minas
e Energia e de Transportes, ComunÍcaçiies e Obras
Públicas.)

O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto)- O projeto que
acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência
recebeu a mensagem n9 I J 6, de 1986 (n9 149/86, na origem), pela qu<.ll o Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo
com o art. 29 da Resolução n9 93/76, do Senado Federal,
solicita a_utorizaçào para que a Prefeitura Municipal de
Barra do Bugres (MT) possa contratar operação de crédito, para os fins que eSpecifica.
A matéria será despachada às Comissões de Economia, <!c Constituição e_ Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia
o seguinte discUrso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para comunicar que dois fatos oCÓrrem, hoje,
no Rio Grande do Norte, que considero muito imporiarltes: de um lado, a Magistratura entra em greve, para
tent~ um s_afário ~ais digno, um salário que permita aos
nlagistrados vída compatível com o seu rriistei'.
Do outrO lado, deixa o Governador o seil posto, para
tentar se eleger ao Senado Federal mas, antecipadament':, digo que será derrotado, confiando, quem sabe, na
ãçàÕ cmpreguísta que empreendeU, na qual, de uma pen<Jda só, admitiu mais de 2.700 servidores num decreto
escondido em incditoriais, totalizando mais de 5.500 no-meações sem concurso público._ Vejam bem, Srs. Senadores, sem coricurso público[
O Sr. Octávio Cardoso -

Quantos?
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O SR. MARTINS FILHO- Cinco mil e quinhentos,
Estranha forma de administrar. Na mesma hora em
que se nega a atender uma reivindicação justa dos- ril;J.gistrados, sob a aleg<.!çào de falta de recursos, compromete
o pobre Erário estadual com 5.500 novos empregos que,
por certo, acarretarão despesas muito superiores às que
acarretaria o atendimento das reivindicações dos juízes
poti~uares que percebem quase nada.
Nem tudo, porém, são desgraças. Depois de longos
onze anos e dois meses, o Rio Grande do Norte tem um
Governador, senhores, que não se chama Maia. Um fato
inédito, pois, quando o Rio Grande do Norte foi invadido por ·esses hunos da nova espécie, passamos a sofrer, a
sermos massacrados sob o tacão das botas dos Maias.
Hoje o Rio Grande do Norte se liberta. Isso é prenúncio de um novo amanhã, de um ressurgir de luzes no meu
pobre Estado, reduzido a feudo familiar por mais de
Uma década.
Auguro ao ilustre Governador Radir Pereira - ho~
m[m sério, homem direito- dias de auspiciosa administração, de paz política e, acima de tudo, de felicidade ao
sofrido, perseguido e maltrado povo do Rio Grande do
Norte.
Repito: hoje o Rio Grande do Norte liberta-se do tacão dos Maia~. Governo Radir Pereira, tenho certeza,
irá administrar com lisura e honestidade os destinos do
nosso Estado.
Era o que tinha a ·dizer, (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, como Líder do
PSB.
.
.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como Líder.
Pronuncia o seguinte diSCursO. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Recebi, ontem, cópia do projeto do Senador Murilo
Badaró, a respeito do tempo para a propaganda eleitoral
gratuita na televisão e no rádio.
Sr. Presidente, com todo o respeito ao nobre Lfder do
PDS, tenho a impressão que S. Ex• pediu a algum asses-·
sor para fazer aquele projeto e não leu o seu conteúdo.
Porque, vejam, Srs. Senadores, existe no art. 1~> pura e
simplesmente o seguinte: a primeira parte do tempo da
primei r<! hora será destinada proporcionalmente a todos
os Partidos, no ~~orário das 6 âs 18 horas, e a segunda
hora será proporcional às bancadas, com representação
no Congresso, no horário nobre das 20 às 22 horas.
Sr. Presidente, não é crível e nem admissível que amanhã a tele_visão, dentro desse critério, resolva fazer o program<~ às 6 horas da manhã, e provavelmente os pequenos Partido::: irão falar com os fantasmas ou então com
os boêmíos chegando em suas residências, já alcoolizados, e não tendo sono, ligando a televisão.
D~ maneira, Sr. Presidente, que é constrangedor o clima que se observa nesta Casa a respeito do problema da
propaganda eleitoral. Sou obrigado a voltar a este assun~
to, muito contrafeito, por que nós temos o exemplo dentro do próprio PDS, que os grandes de ontem, inclusive,
Ségundo Francelina Pereira, o maior Partido do Ocidente, hoje, na Cid<.~ de do Rio de Janeiro, no Estado do Rio·
de Janeiro, este Partido, que elegeu vinte e um Deputados Estaduais, não tem mais nenhum Deputado Estadual.
Estamos nUm processo de transição para a retomada
plena do processo democrático, no ano, justamente, da
Constituinte, em que se realizarão eleições para 2/3 do
Senado c da Câril.ara Federal. Se pretendemos que este
Puís seja um País democrátíCO, a Cónsfituição jrtpermitiu que Partidos que estavam na ilegalidade, outros
Partidos que foram cassados pelo Al-2, em 1965, como
foi o Partido Socialista Brasileiro, e outros Partidos se
organizassem, neste momento pretende-se, pura e simplesmente, que estes pequenos Partidos só tenham o direito de ouvir os grandes Partidos fazerem pronuncíamcntos, porque pelo projeto anterior que, felizmerúe,
com as lideranças dos pequenos Partidos se insurgindo,
foram retirados, e sei que novas manobras estão sendo
feitas no sentido de aprovar_ o projeto no próximo esforço concentrado que sef-ã feito aqui no Senado.
Quero lembrar, Sr. Presidente, que o ilobre SeilaãQ.I'_
Carlos Alberto, muito nos ajudou naquela obMrução,
como também a Bancada do PDT naquele dia, tendo à
frente o Sen~dor Mário Mai<l. Queremos, Sr. Presidente,
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denunciar à opinião pública nacional que neste momento em que os Partidos são legalmente organizados, cons~
tituclonalmente organizados, a população brasHeira não

vaí poder nem saber qual o programa de cada Partido, o
que os candidatos de cada Partido pretendem; as idéias
para serem postas perante a opiníão pública ,e pura e
simplesmente estarão ouvindo o PMDB, o PFL e muito
menos o PDS; muito menõs o PDS, -que assinOu"Iambém
o projeto originário desta Casa, que pelo que eSfãmos sabendo, após a reunião, ontem, do Conselho P'olíticõ Com
a Presidência da República, parece que novamente será
colocado para votação- nesta Casa, numa tramitação de
urgência, urgentíssima.
-Como eu já disse, pela Lei Falcão, ao menos via-se o
retrato do candidato, via-se o seu número, e, às vezes,
dava até para um pequeno curriculum. Pelo projeto apresentado, nesta Casa, como jã diss-e O Senador Carlos Alberto, talvez não dê nem para dizer boa noite.

E ontem, soubemos na Câmara dos Deputados, na
reunião do Congresso, no pronunciamento da Deputada
Irma Passoni, do PT, que as conversações que estavam
sendo feitas, pelas lideranças dos diversos Partidos, eram
para que o tempo fosse diVidido em três segmentos. No
primeiro segmento, haveria uma divisão proporcional ao
número de Partidos; no segundo, haveria uma divisão
proporcional às bancadas no Congresso; e o terceiro segmento, de 40 minutos, corresponderia à proporcionalidade das bancadas estaduais.
Apesar de não ser o ideal, Sr. Presidente, era lUll
avanço. Nós sabemos que somos minorias, não podemos
exigir um tempo idêntico al:r das Maiorias. Mas por este
estudo que estava sendo feito, os partidos menores teriam direito a 4 ou 5 minutos e Poderiam, ao menoS,
apresentar os seus candidatos e apresentar os seus programas partidários. Mas fomos sabedores, ontem, pelo
pronunciamento da ilustre DepUtada Irma Passoni,
Líder do PT, que houve um retrocesso nas negociações,
que o PMDBjá fecha as portas para esta proposição que
estava, praticamente, acertada, e vai querer fazer prevalecer o rolo compressor, associado ao PFL, para nos impor o mutismo para as eleições de 1986.
É constrangedor, Sr. Presidente, que nesta hora, até o
último minuto de hoje, ainda estejamos vendo o trocatroca. Esperamos, na realidade, que a Constituição bra~
sileita, a ser elaborada no próximo ·ano, defina bem o
conteúdo dos partidos políticos. Achamos que acabou a
hora dos partidos-frente, dos partidos-ónibus, que tiveramo seu momento. E o caso do PMDB que, apesar de
ter várias tendências ideológicas, foi um Partido de oposição até o início da retomada do processo democrático
neste País.
Hoje vemos constrangidos companheiros nossos- jã
que fui fundador do MDB, legenda sob a qmil foi caSsado o meu mandato defendendo com veemência pontos
de vista que criticavam no passado.
E concordamos cm género;número e grau com o que
declarou o nobre Senador Amaral Peixoto na sessão de
ontem, que um dos maiores erros- do MovlmelüO de 64
foi o AI-2, acabando com os partidos políticos ·cta época.
O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior satisfação,
nobre Senador Carlos Alberto.
O Sr. Carlos Alberto - Senador Jamil Haddad, V.
Ex' que nesta Casa tem a responsabilidade de ser o
porta-voz do Partido SocíU:listO. Brasileiro - PSB, que
tem tido uma conduta exemplar, acima de tudo, na busca do fortalecimento do regime democrático, faz um discurso que, na verdade, merece uma participação nossa,
até porque a sua preocupação é a nossa. Seií que os fi'ês
maiores partidos deste País hoje _engedram fórmulas e
buscam, através do casuísmo, evitar que os pequenos
Partidos políticos possam apresentar SUas idéias, seus
programas e, acima de tudo, conquistar o eleitorado brasileiro. t evidente, Senador Jamil Haddad, que isto é um
retrocesso para um pais que está, acima de tudo, numa
caminhada à democracia- Plena. Isto é um retrocesso,
porque estaremos impedindo o pluripart"idarismo pleno
neste Pais; estaremos impedindo que os-diverso_s segmentos da sociedade possam participar dos debates no rádio,
na televisão, e possam, através das participações múltiplas, evidentemente, consolidar aquilo que queremos e
que estamos exigindo, que é a democracia consolidada
no Pais. V. Ex~ falou do tempo destinado aos pequenos
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Partidos que no presente momento não têm tempo algum, não tem tempo sequer para um candidato seu,
_como é o partido de V. Ex•, como é o meu Partido, dar
boa noite ou explanar sobre uma plataforma de governo
ou d.e uma platafonna política ou um programa político.
Hoje, como disse V. Ex', é o dia do troca-troca. Eu não
diria do troca-troca, mas que hoje está institucionalizado
no País, dia 14 de maio, o dia do adultério ideológiCo.
Hoje é o dfa do adultério ideológico no País.
O Sr. Hélio Cueiros- Dia do divórcio e não do adultério. É diferente ..
O Sr. Carlos Alberto- Mas eu diria adultério e não
divórcio. O divórcio eu colocaria já no dia 15, porque ele
adultera hoje e amanhã está divorciado do Partido. Então,_g_ostària de deixar bem ctaro_ que hoje é o dia do
adultério ideológico e gostaria, também, nobre Senador
Jamil Haddad, de me colocar ao lado de V. Ex~. como
Líder do PTB nesta Casa, ao lado do PSB, ao lado do
PDT, para que, juntos, possamos, então, buscar forças e
conscientizar a opinião pública brasileira de que, na verdade, o que os Partidos grandes estão querendo é impor,
é ditar ordens, é fazer com que a eleição de 15 de novembro seja uma eleição tão-somente fabricada por esses
três Partidos e que somente eles possam ter número de
partiCij)-aiites na ASsembléia Nacional Constituinte. Ma.s.
vejo tambêm, Senador Jamil Haddad, com preocupação,
que no momento em que nós estamos buscando uma
eleição para uma Assembléia Nacional Constituinte e
que queremos a participação de todos, nós estamos assistindo uma campanha eleitoral jã fabricada pelo poder
económico, onde vamos, acredito, ter wna Assembléia
Nacional Constituinte elitista; vamos ter uma Assembleia Nacional Constituinte das elites, eleitos tão~so~ente
pela força e pelo poder econômico,-onde as grandes empresas já, estão investindo milhões e milhões, não de cruzeiros, mas de dólares para eleger os seus representantes
para aqui lutar pelos seus interesses. E a nossa luta, Senador Jamil Haddad, deve ser fortalecida; devemos lutar
mais para que, na verdade, esse tempo de rádio e de televisão não venha prejudicar os pequenos Partidos, para
que esses pequenos Partídos não venham a falecer após o
pleito de J 5 de novembro e só poderemos dar força a esses Partidos pequenos com eles participando dos programas de rádio, televisão e fazendo com que o povo brasileiro tenha consciência de suas verdadeiras responsabiiidadt:s. Parabenizo V. Ex~ pelo pronunciamento que prokre nesta Casa.
O SR. JAM IL HADDAD .- Ag~adeço ,o seu aparte,
nobre Senador, que tem sido um h.itadór nesta Casa pela
não aprovação desse projeto antidemocrático, que se
pretendia impor à população brasileira, não permitindo
que ela pudesse escolher livremente, após ouvir os seus
candídatos, ouvi'r o Qúi tinham eles a propor em tei'mos
das reformas sociais urgentes, já que em 1965, se ftzermos uma análise hi::iotórica, a população brasileira em
todo o País demonstrou seu espírito mudancista, demonstrou que não deseja mais essas estruturas sociais ar~
__ caicas, envelhecidas e, como disse o próprio Presidente
da República e, o nobre Senador Gastão Müller deve se
recordar de que em meu primeiro pronunciamento S.
Ex~ me deu um aparte dizendo que eu era pessimista e eu
declarava ser um otimista_porque acreditava na força do
povo e coloçava, naquele momento, as questões- sociais
ainda não enfrentadas neste País e que têm que ser enfrentadas imediatamente pelo Governo Federal. O Presidente José Sarne)', num pronunciamento feito hã cerca
de quinze dias, declarou o que já havia declarado nesta
Casa. Não adianta sermos a oitava economia do mundo
e o sexagésirrio nono país em termos sociais. Nós temos
íhdices de mortalidade infantil abai~o da Tailândia, das
Filipinas e de países que, na realidade não chegaram ao
grau de desenvolvimento a que chegou o Brasil. As obras
faraônicas que a[ estão,que levaram a dívida a cento e
tantos bilhües de dólares, não representaram, em termos
soci~lis, beneficio algum para 55 milhões de brasileiros
que n1io podem desfrutar das riquezas nacionais. E como
podemos nó.~ apresentar os nossos programas? Como
podem os nossos candidato~ se apresentar perante o eleitorado brasileiro defendendo as sua_s idéJ..as para que ele,
o eleitorado, soberanamente, decida quem deve ser os
seus represen~antes, no momento em que não lhe é dada
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a oportunidade de se apresentar e apresentar os seus 'programas?
Mas, nobre Senador Carlos Alberto, ex.iste um dit.ado
árabe- e partindo dele, com a ajuda de V. Ex~ e de ou~
tros companheiroS nessa Casa e com a mobilização da
opinião pública, nós iremos usã-lo- que diz: ..A erva
débil, quando reunida, forma corda forte que serve para
imobilizar o- elefante poderoso." de maneira, Sr. PreSidirite e -nõbit!S "Senadores, o que cabe a nós, se voltar a
este Plenário inclusive a revogação do art. n9 12, da Lei
Etelvina Lins, que propicia novamente a propaganda
paga em rádio e -televisão, cabe ·a nós mobilizarmos a
opinião pública e cOlocarmos a par daqueles que não estão, ria reãlíáãde, querendo um Congresso em "que possam as grand_es soluções serem _dadas através das reformas sociais. Usaremos tOdos os recursos regimentais, a
obstrução normal nas Casas legislativas. Somos sabedores de que o esforço concentrado será feito e que o rolo
compressor passa rã sobre nós, mas todos os esforços que
pudermos fazer, em termos de obstrução regimental, far:emos e onde pudermos falar, falaremos, chamaremos a
opinião pública para este fato, mostrando que o PMDB,
antigo PMDB que lutava pela anistia ampla, geral e irrestrita e hoje s.e colocou contra este tipo de anistia, o
PMDB que lutava diuturnamente contra os casuismos
do passado, hoje quer impôr à população novamente os
mesmos casuísmos.
O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• concederia um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V.
nador Carlos Alberto.

Ex~,

nobre Se-

O Sr. Carlos Alberto- O PMDB que lutou contra a
Lei Falcão e hoje quer uma Lei Falcão para os pequenos
Partidos.
O SR•. JAMIL HADDAD- Justamente, casuísmos e
casuísrr:.os.
O Sr. Gastão MUller- V. Ex' concederia um aparte,
nobre Senador Jamil Haddad?

O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior satisfação,
ouço o nobre Senador Gastão Müller.
O Sr. Gastão Müller- Quero aqui trocar idéias, por-que não estou bem sabendo a coisa. Na primeira etapa
do discurso de V. Ex~. o assunto é sobre a restrição aos
pequenos partidos falarem na televisão. Então, perguntaria: não seria- estou querendo aprender- não seria
o caso da restrição do tempo global que se tem na televisão e no rádio? O poder público não poderia requisitar
muis tempo'? Ao invés de duas horas por dia fazer quatro
horas'?
O Sr. Carlos Alberto tações de rádio.

Isso vai acabar com as es-

O Sr. Gastão MUller- Aí, então, vem o poder maior
que se alcvánta, que é o poder maior que são os meios de
comunicação. Porque os rádios e as televisões têm urna
concessão do Governo, são simplesmente concessionãrios, não são proprietários. Então, se o tempo de duas
horas não dá, vamos requisitar mais uma hora, meia
hora de dia, meia hora à noite, para que todos os partidos políticos com vigência neste País possam ter direito
de acesso ao rádio e televisão, como acho pessoalmente
que deve haver. Então, seria essa a solução abrir mais espaço.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Gastão
Müller, agradeço a lembTança de V. Ex~ e espero que
indusive, pressionar a sua Bancada no sentido de
que ela aceite uma proposição desse tipo. Parece-me que
o intuito não é esse, porque, a partir do momento em que
se revoga o art. 12 da Lei Etelvina Uns, que dizia que a
propaganda política no rádio e na televisão seria exclusivamente gratuita, então, a partir do momento em que o
projeto apresentado pela liderança do Partido de V. Ex•,
pelo PFL e pelo PDS revoga esse artigo, o interesse é, na
realidade .

poss~,

O Sr. Carlos Alberto da paga.

Institucionalizar a propagan-

O SR. JAMlL HADpAD - Institucionalizar a propaganda paga. Aí eles são generosos com os pequenos
partidos. Ai, são igualítários. Os pequenos também po-

dem fazer a propaganda paga, sabedores que não temos
condições de poder enfrentar o poder econômico.

O SR. JAMIL HADDAD- Mais uma vez, com satisfação, concedo o aparie ao· nobre Senador.

O Sr. Gastão Müller- Senador, não sou a favor, absolutamente, da propaganda paga na televisão, no rádio
e jornais. Pessoalmente sou contra, porque aí há o reinado do poder económico. Vai reinar totalmente- vou dizer em outras palavras- será o festival do poder econômico. Então, elementos dos chamados grandes partidos
também levarão uma desvantagem imensa, porque não
podem competir com os .. Robertos Campos" da vida,
que disputaram a eleição, como em 1982. Mato Grosso
viveu esse problema do massacre do poder econômico
representado pelo eminente Senador Roberto Campos.
De modo que, pessoalmente, somos contra, visceralmente, qualquer propaganda paga fora do programa oficial
na televisão. Então, propõnho isso e V. Ex• deveria propor que se requisite mais meia hora, porque o Senador
Carlos Alberto já disse que seria o massacre dos meios de
comunicações- o _râdio e a televisão. Mas que massacre? t porque eles darão mais meia hora, para que possamos fazer a nossa piopaganda, como também os demais
partidos políticos? Afínal, eles são ou não são, simplesmente, concessionários do Govetno Federal? De: modo
que acho que meia hora durante o dia e meia hora durante_ a noite, para que todos os partidos pudessem se fazer ouvir na televisão ou no rádio, seria importantíssimo
a todos nós que vivemos a vida política nacional.

O Sr. Carlos Alberto -Apesar da sua capacidade de
argumentação, da sua inteligência, do seu brilhant_ismo
eu gostaria de participar ainda dando uma parcela de
contribuição ao seu pronunciamento. Veja V. Ex• o seguinte: o Senador Gastão MUller é contra a propaganda
paga. Mas, parece·me que o Senador Gastão MUller não
teve conhecimento pleno do projeto dos três Partidos,
que o Líder do Partido ao qual o Senador Gastão Miiller
é filiado, o PMDB, propôs, juntamente com o PFL e
com o PDS, a revogação do art. 12 da Lei Etelvina Lins
que, efetivamente, daria condições para propaganda
paga no rádio e na televisão no pleito eleitoral de 15 de
novembro. Não fosse um trabalho coorde;n,ado pelos pequenos Partidos aqui, do Plenário do senado Federal,
_evidente que o projeto talvez hoje estivesse aprovado e
evidente que já estaria sendo discutido na Câmara dos
Deputados e, quem sabe, até mesmo chegando a ser
aprovado. Se aprovado na Câmara dos Deputados, nós
teríamos a legalização da propaganda paga agora no
pleito de 86, por conta tão-somente de um artifício usado
pelas três lideranças; a revogação o art. 12 da Lei Etelvina Lins. É bom que se diga isso ao Senador Gastão
Müller porque ele é do PMDB. E, no momento em que
também se posiciona contra a propaganda paga, é bom
que S. Ex~ tenha conhecimento de que o projeto do seu
Partido_ins_t_itucionalizava a: propaganda paga com a ex~
tinçào do art. 12 da Lei Etelvina Lins. _e_a minha colaboração ao pronunciumento de V. Ex•

O Sr. Carlos Alberto-_ Pcrm_ite
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V._Ex~

um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Gastão
Müller, fico satisfeito ein 'corihecer o seu ponto de vista
pessoal e sei que vários elementos da sua Bancada, também, se opõem à propaganda paga dos veículos de comunicação tanto da imprensa escrita como a faladâ e televisionada. Mas, o que quero dizer é o seguinte: admitamos que eu, como Líder do PSB, e o nobre Senador Carlos Alberto, como Líder do PTB, o nobre Senador Jaison
Barreto , do PDT- se nós apresentarmos uma emenda
dessa, seria rejeitada, pura e simplesmente, porque o
projeto originário que dava condições atê para propaganda paga, foi assinada pdos Líderes do seu Partido como, também, pelos Líderes do _PDS e PFL, razão pela
qual todas as emendas serão rejeitadas nesta Casa. Aí,
faço atê um apelo a V. Ex• para que atue junto à Liderança _do seu Partido, o PMDB, juntamente com o seu
Líder, o nobre Senador Alfredp Campos, no sentido de
que procure, na realidade, fortalecer o res-ime democrâtico, não apresentando um projeto que ê apenas casuística
e que vru propiciar a eleição de elementos com vasto poder econômico, para que venha tomar assento nesta Ca7
sa, defender os interesses dos seus grupos nacionais ou
internacionais, não levando, na realidade ao interesse
maior da população ...
O Sr. Gastão Müller- Senador, não estou entendendo se o apelo de V. Ex~ é no sentido de impedir a propaganda paga ou se quer aumentar a hora, o espaço que
propus, para que_se possa falar na televisão.
O Sr. Carlos Alberto - A preocupação do Senador,
entendo, que é com os dois.
O SR. JAMIL HAD~~D- Co~ os dois. Porque, na
realidade, o projeto que estamos criticarido, e que houve
um acordo na semana próxima passada, do qual partiCipei, para que se retirasse do projeto toda a parte relativa
à propaganda eleitoral, ele permite a propaganda paga
nos jornais e revoga o artigo que proíbe a propaganda só
gratuita no rádio e na televisão, permitindo novamente a
propaganda paga. De maneira que espero, sinceramente
que o diálogo continue, que as negociações qUe estava~
sendo feitas na Câmara com todas as lideranças partidárias se estendam ao Senado, que todos os líderes dos
partidos sejrun chamados para um debate amplo a respeito do assunto, como eu já disse, nós sabemos o que é
ser minoria, nós não queremos, em absoluto, uma igualdade com os partidos maiores nesta Casa, mas queremOs
ter o direito de ter tempo para poder apresentar· o prO~
grama do nosso Partido e para que õs cinâidat6s d-o nos~
so Partido possam exprirriir seus pontos de vista perante
o eleitorado brasileiro.
O Sr. Carlos Alberto .....:.-Nobre Senador Jamil Haddad, permite V. Ex• outro aparte?

O SR. JAMIL HADpAD- Mais uma vez agradeço
o seu aparte que vem abrilhi:tntar a minha proposição.
Faço um apelo, como já disse, às lideranças quando vejo,
neste momento, o Líder do PMDB, Senador Alfredo
-Caritj:i-os, chegar a plenário: Espero que todas as lideranças partidárias, hoje, sejam chamadas para debater
este assunto já que, como disse, só fui sabedor da existência daquele projeto anterior, quando liguei a televisão
no meu quarto de hotel e vi a simpatia fisióllómica, no
vídeo, do nobre Senador Alfredo Campos declarar que,
naquele dia ou no dia seguinte, seria votado um requeri~
menta de urgência urgentíssima para aprovação de um
projeto que regulamentava as coligações e a propaganda
eleitoral para a~ próximas eleições.
De maneira que faço um apelo ao nobre Senador para
que, desta vez, não converse apenas em off com o Sena.dor Carlos Chiarelli, Líder do PFL, e o nobre Senador
Murilo Badaró, Líder do PDS, mas qUe chame, como
chamou e teve todo o nosso apoio no Plano da Informática, todas as lideranças com ass_ento nesta Casa para debater este assunto, que interessa não somente a nós neste
Plenário, rrlas interessa à democracia e à população brasileira, porque, como já disse, como Minoria respeitamos a Maioria, mas usaremos todos os meios legais para
obstruir e para levar a onde pudermos levar, a todos os
recantos onde estivermos, o que o PMD B deseja hoje,
-~m termos de casuísmos, contrariando os princfpios que
defen-aía no passado.
O Sr. Alfredo Campos -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço, com _muito prazer,
o nobre Senador Alfredo Campos, retemperado pelos
ares de Portugal.
O Sr. Alfredo Campos - Senador Jamil Haddad, vamos iniciar, neste instante, as discussões para a aprovação da legislação eleitoral, tão necessária à implan~
tação da Assembléia Nacional Constituinte e às eleições
majoritárias nos Estados brasileiros. Gostaria de lhe dizer também, nobre Senador, que se V. Ex•'"não foi procurado pela Lderança do Governo e do PMDB nesta Casa,
isso deveu-se, totalmente, à minha inexperiênCia e ao afã
de aprovar, com a maior rapidez possível, aquele projeto. Nós sabemos muito bem, e sabe V. Ex', que quanto
maior o número de pessoas em uma discussão, maior a
dificuldade que temos em fazer um projeto de lei para,
posteriormente, ser discutido e ser aprovado finalmente
ou rejeitado. ~o que concerne a nós, desde o inícfO, quisemos fazer um anteprojeto para, posteriormente, discutirmos com todos os Senadores. Foi durante essa discussão que, de improviso, fui pego numa entrevista porcadeia de televisão, e V. Ex• ficou magoado, certamente
por isso, por não ter sido procurado ainda. Mas pode ter

a certeza, nobre Senador, que V. Ex• iria ser procurado
nem que fosse na undécima hora, para que pudéssemos
aprovar aquele projeto aqui, como iam se-r procurados
também o Senador Carlos Alberto e todos os Outros Hderes de partidos menores nesta Casa. Gostaríamos de reafirmar aqui que temos tentado pautar a nossa atuação
sempre na base da camaradagem e na base do diâlogo
com todos os líderes, para que pudéssemos tentar aprovar os projetas, sem precisar usar 1,1 Maioria que o Governo tem nesta Casa. Tanto é verdade que hoje cedo
ainda, iríamos nos encontrar para traçar uma estratégia
para a discussão e aprovação do projeto e, à tarde, eu
iria procurar V. Ex• e os outros llderes,jã prevendo o esforço concentrado que teremos aqui, nos dias 20, 21 e22,
quando esta líderança pretende colocar o projeto em
discussão para posterior aprovação. No mais, estamos
abertos, completamente abertos, para qualquer entendimento, atê porque queremos uma lei que possa servir de
paradigma para a nova Constituição que iremos ter no
País. Para que possamos agir assim, é- necessário que
façamos uma grande aliança, no sentido de dotar o País
de uma boa legislação eleitoral. Pode ter toda certeza,
nobre Senador, que o que queremos ê compatibitizar a
vida parlamentar com a vida política, com as eleições,
com o processo eleitoral, que iremos enfrentar agora; C
pode ter a certeza, também, da minha total boa vontade
neste sentido. Quero reafirmar, mais uma vez, que, como
Uder do PMDB, tenho a obrigação de pensar nos interesses do meu partido. Não deixarei, definitivamente,
que os interesses do meu partido sejam postergados e esquecidos, mas quero também reafirmar aqui qUe Ilão
quero, definitivamente, prejudicar os partidos menores,
.quero que cada um tenha o seu tamanho, a sua representatividade, de acordo com a proporcionaliQade do Con,:resso Nacional. Muito obrigado.
O SR. JAMIL HADDAD- Agradeço o aparte de V.
Ex~. fico satisfeito em saber que, agora, seremos chamaM
dos a dialogar; democracia é o debate dos contrários. Na
realidade, fico satisfeito com essa sua posição, assumida
neste momento no plenário, mas discordo do início da
sua fala, quando V. Ex~ disse que, com a quantidade
maiofde pessoas participando, seria mafs difícil chegar a
um consenso, porque aí seria o caso, então, de nós fazermos utrüt' emenda constitucional, propondo a diminuição do número de Senadores, de Deputados, porque
ficaria mais fácil; as contradições talvez fossem menores.
O Sr. Alfredo Campos- Permite uma correção, Senador?
O SR. JAMJL HADDAD .-Com o maior prazer, depois que eu completar.
Quero dizer da minha satisfação em ouvir, na fala de
V. Ex• a disposição do diálogo que não houve quando da
apresentação do primeiro projeto e fomos pegos de surpresa. Agora, sinto-me mais satisfeito, porque seremos
chamados a debater o problema. Esperamos que possamos chegar a um entendimento, jã que não desejamos,
na realidade, impor o direito das minorias sobre as maiorias. Em regime democrático, sabemos que a maiorià
prevalece, mas que à minoria cabe defender os seus interesses e legalmente obstruir todas as matérias nas quais
se sentir prejudicada. Foi o nosso caso. Obstru[mos,
aceitamos o entendimento, aceitamos o acordo para votar a matéria relacionada com as coligações, escoÍIUando
a parte relativa à propag"anda eleitoral, para que seganhasse tempo para essa tentativa de um diãlogo aberto,
franco, para tentarmos votar, então, tranqüilamente neste plenário, esta matéria de interesse da população brasileira, no ano da eleição da futura Constituinte.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um apãrte?
O SR. JAMIL HADDAD -

Com o maior prazer.

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Jamil H adda~, esta questão ~e propaganda paga tem para mim,
mms ou menos a conotação do subsídio parlamentar. Na
realidade, quando se im~de um candidato que dispõe de
meios para divulgar o seu nome, para gastar recursos do
seu bolso, seri~ como que impedir a competição desleal,
fazer da política um privilégio dos endinheirados, sem
dUvida nelihuma. Mas a outra forma de fazer Ifolítica,
privilégio dos endinheirados, ê a hipocrisia da fixação
dos _subsíqios, a mentira do subsidio, nobre Senador.
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Sabe V .Êx~ que temos colegas, nas duas Casas d_o Con~
gresso, e a maioria talvez assim o_seja,-cujãs famílias dependem para sobreviver do que recebem. No entanto, na
hora de fixar os subsldios, vem o__ mascaramento, vem a
mentirinha, ninguém ousa dar a um Parlamentar, a um
Congressista _brasileiro, sequer a metade daquilo que nós
como empresários pagamos aos executivos, com todas as
mordomias que nós somos obrigados a oferecer, para

ter, não grandes executivos, não homens do valor e do
talento da maioria dos Congressistas brasileiros, mas às
vezes, medianos, para não dizer medíocres, mas rotulados de executivos. Neste País de incapazes, que somos
nós, neste País que se preocupa muito com o salârio
mínimo, ao invés de procurar qualificar o indivíduo para
tirã-lo do patamar do mínimo que o incapaz deve ganhar. Essa é, sem dúvida nenhuma, a conotação que se
deve emprestar ao chamado salário mfnimo, mas no entanto briga-se muito em favor do salário mínimo, quando deveríamos nos preocupar muito em tirar o individuo
dessa incapacidade de ganhar mais e melhor.
De outro lado, impede-se que o abastado divulgue o
seu nome; que faça propaganda com o seu dinheiro, mas
não se impede que esse mesmo abastado dentro do Governo desfrute da propaganda oficial; da propaganda
com o dinheiro do suado contribuinte - e sabe V. Ex•
que pelo nosso sistema tributário até o pedidor de esmola paga imposto neste País- porque consumidor- e
toda vez que ele consome paga 17% de ICM, paga a mais
das vezes o imposto de consumo daquilo que ele compra
com os recursos obtidos da caridade pública. Então, veja
V. Ex• que esse dinheiro sim é qUe deveria ser objeto
maior da nossa preocupação e no entanto nada fizemos.
Não vi nenhuma emenda nesse projeto que coibisse esse
abuso da propaganda oficial, como estamos assistindo
na televisão. Esse sim, nobre Senador Jamil Haddad,
acho que é muito mais sério ·e muitõ mais grave. Essa é a
configuração que faço, o tratamento que dispensamos ao
subsídio do Parlamentar e ao tratamento que estamos
dispensando, hoje, à propaganda partidária. E estou
muito à vontade, digo a V. Exl'- na questão. Sabe V. Ex•
que Deus tem me permitido, tantas e tamanha têm sido
as graças que Deus tem me cumulado, que sou considerado um dos abastados dest_a Casa. Sou daqueles que
pode se permitir o privilégio de pagar para ser Senador,
como paguei até aqui e paguei muito. Então quando reivindico subsídios decentes é para evitar os penduricalhos
que aí nos estão colocando_ na berlinda e no pelourinho
da opinião pública, como se o jeton, como se aquilo que
se paga ao Congressista brasileiro fosse o bastante, o necessário para ressarcir o talento e a capacidade dos homens que vêm para a vida pública emprestar o seu trabalho. Então veja V. Ex' que aí temos duas questões. A primeira é a hipocrisia que permanece. Vamos nos fixar daqui a alguns dias, pois virá um outro projeto a este plenário para a fixação dos próximos subsídios para a próxima legislatura. Estarei muito à vontade para ·continuar
mantendo esta posição: porque não sou candidato na
próxima eleição. Nào víndíCo a reeleição. Mas, coerentemente, como das vezes anteriores, quando foi fixado
subsídios aqui, sempre chamei a atenção para este aspecto, para que fixassem subsídios decentes, sem receios e
sem subterfúgios de mostrarmos ao· povo o quanto realmente custa ser um Congressista. Custa muito mais do
que um indivíduo gasta com sua família. São os atendimentos que ele tem que fa.zer do seu eleitorado, as ..facadas" que ele recebe a todo instante em seu gabinete. E,
no entanto, continuamos, malgrado essa convicção, a fixar subsídios irrisórios, Subsidias mentirosOs. E, quanto
à propaganda, eu insisto com V. Ex', de nada vai adiantar impedirmos que aqueles que podem despender de
seus recursos próprios, fazer a propaganda do seu nome,
e, no entanto, continuar permitindo que, através dos órgãos públicos, tenham eles a promoção às custas do dinheiro do contribuinte.

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Benedito
Ferreira, quero declarar a ·v. Ex~" que eu tinha uma
emenda subscrita pelo nobre Senador Carlos Alberto,
pelo Senador Márlo Maia, Justamente proibindo a propaganda paga dos Governos Estaduais, Municipais, em
veículos de publicidades. Nós termos visto a propaganda
massificante no Estado do Rio de Janeiro do Governo
do Estado. Não apenas dentro do Estado, mas para o
resto do País. principalmente a respeito dos Cieps. Nós
temos visto também o meu caro amigo, o meu particular
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amigo que foi Prefeito de Belo Horizonte, hojeGovernaw
dor de Minas, Hélio. Garcia, fazer também uma propaganda no Rio de Janeiro através de BEMGE, das delícias de Minas Gerais que todos nós na realídade achamos formidáveis. E temos uma e só não apresentamos
emendas em números de doze porque sentimos que a
maioria desta casa vendo que não teria condições de
aprovar a uigência urgentíssima para discurssão, resolveu não colocar o requerimento em votação. Mas as
emendas estão prontas, e se por acaso a matéria voltar à
discurssão inclusive nos moldes sem o entendimento da
liderançã, nós apresentaremos es~as emendas proiibindo
_ a propaganda paga com os dinheiros públicos através de
rãdío, televisão ~ jornais.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - (Fazendo
soar a campain!ta.)- Lembro que o tempo de V. Exl'- está esgotado.
O SR. JAMIL HADDAD- Agradeço, Sr. P;esidente, a V. Ex• a gentileza, pois só agora me alerta para o
térinino do meu tempo. Sei que este é um assunto_ que
merece uma atenção dota especial não só dos componenw
tes desta Casa, mas de todos aqueles que desejam a retomada plena do processo democrático, razão pela qual sei
que V. Ex' foi magnânimo, permitindo que eu pud~e ultrapassar o tempo que me era permitido. Muito grato~
V. Ex' (Muito Bem! Muito bem!)

O SR. PRESID~NTE (Passos Põrto)- A Presidência
convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às ,18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
·
__:_ Redação Final do Projetas de··Resolução n9 s 151,
163 e 167, de 1985.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a
hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Não há quorum para deliberação
Em conseqUênCia, as matérias da Ordem do Dia em
fase de votação, constituída dos Projetas de Lei da Câmara n•s I0/81, 84/81, 28/82, 69/81, 71/81, 85/81,
104/79, 196/84 e 187/85; Requerimentos n9s 86 e92, de
1986; Projetas de Lei do Senado n9s 4f84, 143/85,46/85
e 151/85, ficam com a sua apreciação adiada para a ~ró
xima sessão ordinária, bem como a do Projeto de Let da
Cámara n9 197 (84, por depender de votação de requerimento.

O SR.

PRESID~TE

(Passos Põrto)- Item 17:

Discussão, ein primeiro turno, do Projeto de Lei do
-Senado nY 242, de 1984, de autoria do Senador João Lobo, que dá nova redação ao art. 79, da Lei n9 5.692, de li
de agosto de 1971, que .. fixa as diretrizes e bases para o
ensino de I Q e 29 graus", tendo
PARECERES, sob n9s 872 e 873, de 1985, da Comissões:
-de Constituição e J~stiça, pela constitucionalidade e
juridi_cid<l:de;_ e
de EducaÇOO e·Cuitura, favorável, com emenda que
apresenta de n9 I - CEC.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
-"C

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.)Sr. Presídente, Srs. Senadores:
Eu, de certa forma, antecipava ao Plenário o objetivo
desta minha fala quando aparteava o nobre Senador Jamil Haddad.
Em verdade, Sr. Presidente, já foi divulgado pela imprensa do meu Estado, por declarações por mim prestaw
das ao'!i nossos meios de comunicação, que ê de meu propósito não postular a reeleição no pleito que se avizinha.
Vou dar uma. parada ...

O Sr. Carlos Alberto -

O que é lamentável.
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O SR. BENEDITO FERREIRA - ... como diz o homem do interior goiano. Vou dar oportunid~:~de para que
outros, com mais disposiçDo e mais apetite, e naturalmente com maiores e melhores talentos, possam aqui representar o meu Est:.1do.
Mas, a par desta comunicação, Sr. Presidente, quero,
a exemplo do que fiz ao Presidente do meu Partido, Senador Amanli Peixoto, comunicar à minha liderança o
meu desligamento da Ban!.!ada do PDS, para ficar mais a
vontade e impedir assim o constrangimento a que mais
das vezes tenho sido levado a passar, em consonância
com sentimentos pessoais, com entendimento particular,
pois divergi da bancada quando da aprovação do pacote
fiscal. Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, tenho dificulw
tado e criado embaraços e, até de certa forma, insegu. rança para a minha liderança, quando torno essas atitudt.-:,;. E cm razão disso,_já desligado do PartidQ no meu
Estado, por divergências irreconciliáveis, antigaS mesmo, bem anteriores até o pleito de 82, resisti o quanto me
foi possível, Sr. Pre:~idcnte. Mas tal foi o aprofundamento das questões, tal o comportamento daqueles que se assenhorearam do comando partidário no meu Estado
que, no fipal, outro caminho não tive senão desligar-me
do Diretório RegionaL &, naquela oportunidade, alguns
Deputados Est<lduais, suplentes de Deputados Federais,
e um Deput<1do Federal assim também o fizeram.
Com a evolução do quadro político no Estado, com a
definição das candidaturas colocadas em termos tais e,
de modo especial, em termos ideológicos, liberei o meu
pessoal, aqueles mais afetivarnente ligados a mim, para
que cada um tomasse o caminho que mais lhe conviesse.
AO líi1al, Sr. Presidente,-ciS que um dos elementos mais
ligados a mim acabou, por <ljustes e habilidades dos nos~
sos adversários de ontem. sendo hoje indicado candidato
a Vice-Governador na chapa Mauro Borges. É o exPrefeito de minha cidilde, o Sr: Joaquim de lima Quinta.
Por tudo isso, Sr. Presidente, por todas essas razões,
vi-me, já qUe havia de fato de minha parte essa predisposição de não disputar c cm face dessa evolução, dessa dinâmica impoderável c 'incotornfÍ.vel por mim ...

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex__• me concede um aparte,
nobre Senador Benedito Ferreira?
O SR, BENEDITO FERREIRA- Ouço V. Ex• com
muito prazer.
O Sr. Carlos Alberto - Meu querido amigo, Senador
Benedito Ferreira. V. Ex•, que tem sido no Senado Federal, um dos políticos marcantes da vida do nosso País; V.
Ex~, que tem dado uma r~ontribuição das mais grandiosas à política do seu Estado, o Goiás, na tarde de hoje
anuncia para os seus companheiros Senadores quejã no
próximo pleito não estará disputando a eleição. Na verdude, como um jovem Senador aqui, nesta Casa, começo
a sentir o drama de não tê-lo como meu compa~heiro na
legislatura 87. Mas isto, Senador Benedito Ferreira, está
dentro do quadro engendrado_ dessa ciranda política que
foi imposta à Nação. E veja V. Ex', um líder político no
Goiús, agora dentro de um retrocesso político do seu Estudo, porque não deixa de ser um retrocesso político, no
momento em que V. Ex~ se dispõe a não mais disputar
um pleito eleit_oral, considero isso um retrocesso político,
porque V. Ex• é um<l das figuras expre:~sivas do Goiâs.

O SR. BENEDITO FERREIRA - É generosidade de
·

V. Ex~

O Sr. Carlos Alberto - Gostaria de tê-lo como companheiro, aqut, eleito para a Assembléia Nacional Constituinte. Mas tudo isso é fruto de um pluripartidarismo
que ainda não foi consolidado, de uma democracia que
ainda não foi estabilizada, de um caminhar político
cheio de casuísmos e, aí, é quando este Senador e o nobre
Senador Jamil Haddad, que lidera o PSB nesta Casa, lu__tam para que, na verdade. os pequenos Partidos políticos
possam, com substância, chegar aos -diversos segmentos
da sociedade, através do rádio e da televisão, e conquistar, através dos seus programas, dos lançamentos das
suas idéias e das suas propostas viabilizar vitórias nos diversos Estados da Federação com a participação dos diver~os segmentos da sociedade. Daí, aquele discurso proferido pelo nobre Senador Jamil Haddad, quanto à propaganda paga a que V. Ex' se colocou favorável e a nós
que, aqui, advogamos a propaganda igualitária pata todos os partidos, é, exatamente, para evitar que traumas
possam acontecer em outros Estados da Fede~ação. V.
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Ex~ estú sendo tolhido, algemado, garroteado, por uma
pressão políti~a, uma força maior que impõe a V.bx• a
não participãção nO-pleito de !986. Eu seí que V. Ex•,
como político que-é-;-o seu coração está palpitando e V.
Ex• tem um sangue político, e V. Ex' gostaria de disputar
um pleito, agora, em 1986. E V. Ex• que tem dado contribuições a esta Casa, a este Congresso Nacional, gostaria
de ser um constituinte eleito cm 1986, para dar a contribuição da democracia que todos os brasileiros estão a
exigir. Mas V. Ex• não vai participar, não porque não
queira participar, mas porque éstâ algemado pelas estruturas que foram forjadas no -Estado de Goiás e, através
de um campo político pequeno, hoje, sem condições,
porque está tolhido, algemado, garroteado. Assim, é evidente que V. Ex.' vai abandonar a política. E V. Ex'
abandona para que não seja abandonado. Esta -qUe é a
grande verdade. E o Senado Federal é que vai perder, assim como o Congresso NacionaL Lamento, profundamente, ouvir de V. Ex~ palavras de desistência. Gostaria
que V. Ex' aqui e.c;tivesse, hoje, dando grito de independência e gritando que, mesmo algemado, estaria buscando forças junto àS bases, junto ao seu povo, mas que estaria resistindo e buscando através das bases, das forças
populares, a resistência para uma vitória. Porque a vitória, na verdade, nobre Senador Benedito Ferreira,
numa hora como esta, é uma das mais importantes para
Goiás; e V. Ex• não sería o vitorioSo, vitorioso seria o
Estado de Goiás com a sua pre.c;ença na Constituíiüe eleita, agora, cm 1986. Muito obrigado.

O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex•, nobre SenadorCarfos Alberto, fala muito mais com o coração do
que com a inteligência com que é dotado. Mas, na realidade, nobre Senador Carlos Alberto, Srs. Senadores,
não há esse_ cerceamento, não há algemas e nem garroteamento. O que há, sem dúvida alguma, é a frustração,
é o desencanto com o mau companheirismo, vez que
quando desloquei-me da Câmara dos Deputados para o
Senado Federal, em 1970, quando meu Partido, a antiga
ARENA, estava batido no_ Es_tado_e sequer apareciam
candidatos, eu disse para o meu Partido, para o qual tinha sido emprestado- porque o meu Partido é a antiga
UDN e a ele continuo pertencendo- mas emprestado
para AR ENA, como Deputado Federal, eu fui desafiado
para uma batalha em que ARENA não tinha sequer candidatos para enfrentar o antigo MDB, que considerava
vitorioso para as três cadeiras vagas: duas de oito anos e
uma de quatro porque um dos senadores goianos tinha
sido cassado ao meio de seu mandato.
Pois bem, nobre Senador Carlos Alberto, eu aceitei o
desafio. E sem falsa rnüdéstia, com meu trabalho, com o
meu prestígio pessoal, companheiro nosso que já não tinha mais condição -eleitoral,- segundo alguns talvez até
maledicente - foi eleito para uma cadeira na Câmara
Municipal em Goiânia. A verdade é que tal a campanha
que desenvolvemos, tal a força de meus amigos, dos
meus companheiros empresârios, dos homens de mãos
calosas do Estado de Goiãs1 que nós só não viemos para
o Senado, como trouxemos mais dois outros corripanheiros na nossa chapa- e me perdoem a i modéstia: na minha garupa essa era a minha expressão eleitoral no Estado.
Mas os governadores artificiais, os políticos de proveta, inventados pelo sistema ao qual pertenci e defendi
nesta Casa até o 'último instante, entenderam, como isso
ocorreu em diversas unidades da Federação, que precisavam destruir as lideranças, de modo especial aquelas que
tinham germinado no meio do povo, como é o meu caso
particular e em especial. Porque sabe V. Ex' que vim da
sarjeta dei os meus primeiros passos na vida e ao meio de
. um lar farto, mas quis o destino q"ue tudo perdêssemos e
que tivesse cu aos 7 anos de idade de engraxar sapatos
para sustentar uma mãe viúva, as irmãs levadas ao infortúnio, à miséria, à pobreza. Mas Deus me permitiu e me
sustentou que da caixinha de engraxate pudesse vir a ser
um dos maiores empregados do Estado e, por um largo
período, um dos maiores contribuintes de imposto do
Estado, e Senador da República para desfrutar o companheirismo e sobretudo da inteligência dos meus pares
nesta CaSa, uma grande escola. Não estou tolhido, nobre
Senador Carlos Alberto, senão por aqueles companheiros que não entenderam e não aprenderam ainda que a
função de um Senador é, antes e sobretudo, a de representação da Unidade. Daí porque, pass.ándo por cima
dos sentimentos pessoais, os Governadores do meu Par- .

tido que se sucederam por vinte anos no Estado, a~ogan~
do meuS- sentimentos pessoais, a todos eles acud1, acudindo o Estado, a exemplo do que fiz aqui, até causando
e.<ipécie e pasmo a meus pares nesta Casa, tal é~ tradiç~o
pOlítica ainda vigente no Brasil, quando eu aqut defendta
os interesses do Estado, tendo lá no Governo um adversário, o Governador, hoje Ministro, lris Rezende Machado.
E tanto é verdade- e aí estio os Anais da Casa para
testemunharem- que em nenhum momento que aqui se
votou oU- Q.uc se tentou colocar na Ordem do Dia para
votação, e que foram votadas matérias do interesse de
Goiás, aqui estavam presentes os Senadores do PMDB.
Então, foi eu, neste período, permanentemente Senador
de Goiás, e não um Senador partidário, não um Senador
cupaz de colocar seus sentimentos partidários ou pessoais acima dos interesses do Estado.
:Felizmente, não tenho notícias de que meus adversários neguem essa verdade; eles não se apequenaram e
não se apequenariam. Espero que venham a negar essas
verdades que são constantes dos Anais do Senado. Mas é
verdade que foi dos compcmheiros, nobre Senador Carlos Alberto, foi desses maus companheiros, mais das vezes políticos de provetas, porque cortesãos e bajuladores
dos então donos do Poder, que ascenderam aos cargos e
chegaram mais das vezes aos cargos mais importantes;
foi desses falsos correligionários que recebi as mais dolorosas injúrias, eu, nobre Sen<~dor Carlos Alberto, que
nunca fui desrespeitado pelos meus adversários.
Deixando a vida parlamentar, não deixo a vida pública, porque, de qualquer forma, há muitas maneiras de
colaborar. Uma delas é dirigindo bem as minhas atividades econômicas, principalmente implantadas na região
onde elas se localizam. Soll, s_em _dúvida nenhuma, um
dos alargadores da fronteira _econômica neste País. I:: um
do!:õ títulos que me gratifica e gratifica muito. Mas a verdade, S_enador Carlos Alberto, não há este tipo de ajoujo, de grilhão ou de algemas a me impedir, até mesmo
porque penso que estou preparado, psicologicamente,
para sofr_er, à distância, a angústia que vai assaltar este
plenário e o plenário da Câmara dos Deputados e, de
modo especial, o plenário da Constituinte. Sei que vou
sofrer, à distância, a angústia de não aqui estar participando e, talvez, emprestando uma pálida e modesta contribuição desses vinte anos de aprendizado e mais os outros tantos de aprendizado na vida prática, empresarial,
na vida do homem que construiu, que edificou e que fez
p<ltrimônio sem comprar e sem vender para o GOverno,
sem negociar para o Governo. Isto para vaidade minha e
daqueles que receberam o meu nome, os benefícios e o ónus de serem meus descendentes, sem transacionar com
o poder público, sem desfrutar de privilégios ou dos chamados incentivos fiscais, embora com empreendimentos
implantados nas áreas privilegiadas com incentivos fiscats.
Mas, por pejo, nobre Senador Carlos Alberto, receioso até de assoberbar-me com compromissos maiores do
que aqueles que seria l..:tpaz de exercitar concomitantemente com a minha vida pública, o Certo é que não quis
sequer desfrutar desses chamados incentivos fiscais, com
prejuízos, naturalmente, para minhas atividades, mas
pam permitir-me dizer, como digo a V. Ex' agora, neste
plenário, alto e bom som, nunça ter sido desrespeitado
pelos meus adversários. Nunca o mais reles e mais infeliz
de meus adversários ousou por em dúvida a minha honorabilidade.

No entanto, Senador Carlos Alberto, quando eu aqui
carreava recursos para o meu Estado, por ter lá um governador adversário, foram desses correligionários, desses poHticos de proveta, desses políticos que não têm
condições de enfrentar o povo na praça pública, porque
não vieram do povo, mas improvisados nos gabinetes
palacianos, foram por eles que meus familiares e de
modo especial meus filhos foram mais atingidos, com insultos as quais só há uma fonna de responder, Senador
Carlos Alberto, e é uma forma pouco civilizada, mas
para a qual Deus tem me pennitido e tem me poupado
de receber esses insultos de forma direta e pessoaL Mas,
ess_c é o salário, porque sabe V. Ex.•, como homem público que é, que ninguém serve impunemente neste mar de
lágrimas. Se o próprio Cristo, se o próprio Deus que se
fez homem para nos salvar, foi tão duramente penalizado, porque pretendeu servir a Humanidade, que poderia

esperar cu, um miserável pecador, na tentativa, também,
de servir.
Eis, pois, Senador Carlos Alberto, cm homenagem às
suas generosas palavras, as explicações que alguém deveria prestar a V. E~• e ao Plenário.
Sr. Presidente, alonguei-me bastante, como aliãs é de
praxe, nesta Casa. V. Ex•s que já me toleram aqui, p~r
dois mandatos, aprenderam a relevar-se com magnammidade.
O Sr. Carlos Alberto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA- Com muito prazer
ouço V. Ex~ Nohre Senador Carlos Alberto.

O Sr. Carlos Alberto - Senador Benedito Ferreira,
ainda faço uma intervenção no pronunciamento de V .•
Ex~. para fazer-lhe uma'indagação. Ex' se filia a algum
Partido político hoje, ou não?
O SR. BENEDlTO FERREIRA - Senador Carlos
Alberto, não tenho maior preocupação porque, realmen~
te ...

O Sr. Carlos Alberto- Apenas o seguinte: não tenho
idade para ser conselheiro do Senador Benedito Ferreira,
até porque, me parece, tenho idade para ser um filho do
Senador Benedito Ferreira. A Política é muito dinâmica
Senador, e na hora em que V. Ex• se desfi! ia de um Partido, evidentemente, que V. Ex', a partir da amanhã, não
terá condições de ser m.ais candidato, se não se filiar, hoje, 8 um Partido político, de acordo com a Lei, V. Ex.•
não poderá ser candidato_à Assembléia Nacional Constituinte. E, como disse, não tenho idade para dar conselhos a V. Ex~, mas a política é muito dinâmica; o que ê
bom hoje, amanhã pode não ser, e o que é mau, hoje,
amanhã poderá ser muito bom. Lembro-me de que V.
Ex• me deu um conselho que ficou gravado para o resto
da minha vida e serviu de exemplo para mim e para o
meu grupo político, que "uma capivara, fora do bando, é
comida fácil de onça". Então, gostaria,jã que V. Ex• me
deu um conselho e eu, a partir daquele instante, tenho
este conselho à minha frente sempre, e vou pautar as minhas posições polftieas olhando que uma capivara fora
do bando é papa de onça, gostaria também de retribuir,
já que V. Ex• me gratificou com um conselho, gostaria
também de retribuir com um outro conselho. Filie-se a
um partido politico hoje, nem que seja um partido qualquer, porque V. Ex• é um nome, V. Ex• é um símbolo da
política de Goiás, e quem sabe, amanhã, dentro da dinâmica política, V. Ex~ não possa ser um dos membros de
um grupo político fortalecido com a sua presença, e que
po:;sa chegar a uma vitória no Estado de Goiás. O que
não posso admitir é que um homem da estirpe de V. Ex~
flquC a distância de tudo e se recolha, sem partido, sem o
poder de barganha no futuro e sem um poder de participação. Sinceramente, condeno a posição de V. Ex• como
amigo; faço a condenação como amigo, porque o que
gostaria é que V. Ex•, fosse agora em meu gabinete e pegasse a ficha do PTB e nele se inscrevesse, pelo menos
para ter o PTB como seu partido político, para que amaoh~. quem sabe, apesar de V. Ex~ estar c_om a posição firme de não disputar a eleição de 1986, mas, quem sabe V.
Ex~. dentro de uma estrutura política nova, possa ser
procurado por um partido político e ter condições de
buscar a viabilidade de sua candidatura, quem sabe mesmo ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Eu, pelo
menos, gostaria'muito que V. Ex• se inscrevesse, ainda
hoje, no P.,utido Trabalhista Brasileiro. Mas se este não
for o caso de V. Ex•, isto é, o de se inscrever no PTB, que
V. Ex~ se inscreva em qualquer outro Partido, até no
Partido do meu querido Carlos Chiarelli, o gaúcho, meu
i1mão; ou do PMDB ou no PDS. O que V. Ex• não pode
ficar é sem P..:~rtido. Aí eu o condeno '"'"~rque V. Ex• é um
nome, é uma expressão viva da polt.,_ ... de Goiás, e sem
partido, V. Ex• deixa de existir, a partir de amanhã,
como político. V. Ex' deixará de existir como um
membro para a caminhada a uma Constituinte no ano de
1986, que será eleita pela vontade popular, pelas forças
expressivas do povo. Gostaria de tê-lo aqui em 1987. Por
isto, faço esta advertência. Repito: não tenho idade para
dar conselhos a V. Ex• até porque tenho idade para ser
seu filho. Mas, Senador, pelo amor de Deus, não fique
sem P..ntido. Inscreva-se, ainda hoje-, num Partido político, porque política é dinâmica, muito dinâmica. E o que
é bom hoje pode ser muito ruim aman)lã, e o que é ruim
hoje poderá ser muito bom no dia de amanhã.
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O SR. BENEDITO FERREIRA - Senador Carlos
Alberto. V. Ex' peca pelo excesso de generosidade.

semana lá na minha A raguaína, lá no meu extremo norte ...

O Sr. Carlos Chiarelli -·Permite V. Ex' um aparte,

O Sr. Alfredo Compos- Permite V. Ex• um aparte?

nobre Senador?
O SR. BENEDITO FERREIRA zer, nobre Senador.

O Sr. Carlos Cbiarelli -

Com muito pra-

Apesar da manifestação

oportuna e pertinente do Senador Carlos Alberto, que
aliás para satisfação minha está sentado no lugar que
corresponde ao Líder do PFL, um sintoma muito claro
da sua tendência ini:qtiíVõCã-de caminhada rumo ao nosso Partido.

O Sr. Carlos Alberto- Veja V. Ex~ que quando me
sento nessa poltrona fico mais robustecido; quem sabe a
cultura e a intetigência de V. Ex• me tocam.
O Sr. Oi.rlos Otiarelli- Há uma absorção, numa tendência de afinidade e absorção que muito me satisfaz.
Mas, de qualquer maneira corroboro na plenitude e nas
manifestações do Senador Carlos Alberto quanto à expectativa que temos da sua definiçã-o quanto ao fato de
estarmos absolutamente disponíveis, predispostos, interessados, e sabendo que uma decisão de V. Ex' haverá de
ser meditada e sensata e que ela, na medida em que eu o
levasse para o Partido da Frente Liberal nos faria recebêlo com muita alegria. ConVido-o dizendo que pelo trabalho que tem feito, pela seriedade da sua postura parlamentar, pela sua liderança nas plagas goianas, pela sua
correçào de carãter, é um homem que seguramente seria
bem-vindo em qualquer partido político. E por isso, por
ser quem é, nós gostaríamos de. tê-lo entre os nossos. E
temos a esperança que de agora até à meia noite haja
tempo de dar esse passo que é tão curto, e que é o início
de uma grande caminhada. Fica pois a manifestação do
Partido e da Liderança da Bancada, ao mesmo tempo,
•que fica o resgistro de um preito muito grande de estima,
de apreço, de consideração c de reconhecimento pelo trabalho que tem feito permanentemente cni favor de Goiás
e em favor desta Casa, através da sua ação correta e digna.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Muito obrigado,
Senador Carlos Chiarelli. Aliás, o Senado, Sr. Presidente, tem sido para mim, a exemplo do que foi a Câmara
doS Deputados, talv'ez por aqui chegarmos mais amadurecidos, já nào tão na forma da pedra bruta, como aquele jovem e irrequieto Deputado Benedito Ferreira; o Senado além do aprendizado, o que é mais importante, Sr.
Presidente, nos oferece a convivência e, sobretudo a generosidade com que somos cumulados pelo.'> nossos pares nesta Casa. E. sem dúvida alguma, Sr. Presidente,
essa generosidade 6 que fula alto, como falou no verbo o
jovem Senador (\trios Alberto, çomo falou o eminente
Lider Carlos Chiarelli. Mas, a verdade, Sr. Presidente, é
q uc, no íntimo, assalta-me o receio de que não esteja tão
amadun.:ddo <t\) afastar-se de vez c que venha a sofrer
s.rudade~. nf1o '>il saudades do convívio, não só saudad_es
do aprcndizaú1) const;tnte gue tem sido a minha p::~ssa
gem pnr e.~ tas duas C:tsas do Congresso Nacional, mas o
roxe1o e tulvc;_ ut~. !'alando mais alto, a vaid:;~de e a gabolice de que. se cu aqui e!ltlvesse, cu poderia ser mai~ uma
\e7 útil ao meu País.
!\·tas a verdade, Sr. Presidente. é que V. Ex' que me
privilegia. além de me pcrmtir diter-me colega de Pat.sos
Púrto n1J Senado da Rcpúblic<.l, como colega de P:;~ssos
Pôrto na Clirnara dos Deputados, mas vizinho de porta a
porta, porque residimos na mesma prumada. V. Ex• conhel.:c c sabe a vida que tenho levado nos últimos treze
anos, desde que perdi o irmão que na intimidade eu sempre chumei de ''burro de c_;,u:gª da família", que é quem
cuidava das nossas atividades empresariais. E, posteriormente, ~.:om a perda de meu filhu. O certo é que os meus
negócios, as minhas atividades - que me perdoem a
imodéstia- que também são muito úteis ao meu Estado
euo meu Pai:;, porque atividade;j pioneiras numa_região
pioneira, bem dirigidas não s_àQ __atuJtlmente pela minha
au~ência, pela ausência irreparável do meu saudoso irmão e filho. Tlllvez possa me consolar, possa me gratificar não tanto quanto se aqui estivesse, cumulativamente,
como venho fazendo, viajando 2.500 Km toda s_emana
pam aqui estar presente e fazer-me presente nos finais de

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com muto prazer
nobre Senador.

O Sr. AitredO Ca~pos- Meu caro Senador Benedito
Ferreira, este Plenário e esta Casa já começam a ressentir
a sua ausêneià, a-no que vem, dentre aqueles que aqui
continuarão, dentre aqueles que sonham em voltar para
esta Casa. No entanto, acho que V. Ex• não está desistindo dUvida pública-. Tenho certeza de que V. Ex• está procurando um período de férias para, muito em breve, assumir o Governo do novo Estado do Tocantins. Temos a
maior certeza de que mais dia menos dia esse Estado será
üina ·realidade. E V. Ex• pioneiro na luta pela sua
criação, o grande sonhador, como diz aqui o Senador
Carlos Alberto, daquele Estado podemos apreciar a sua
luta cotidiana nesta Casa para que o seu sonho se transformasse em realidade. E às vésperas desse sonho realizar temos a certeza mais certa de que V. Ex• está tirando
um período de férias para ser o futuro Gover:nador do
Estado que V. Ex~ está criando.
O Sr. Luiz Viana- V. Ex' permite que secunde o nosso Líder.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Com muita honra.
O Sr. Luiz Viana- Gostaria de secundar o Líder Alfredo Campos, fazendo um apelo, porque há, na verdade, um apelo, não meu, não do Senador Alfredo Campos, não do Senador Carlos Chiarelli, mas um apelo do
Senado inteiro. Não há uma voz aqui que não esteja desejosa de que V, Ex~ continue e em condições legais para
voltar a esta Casa. Naturamente V. Ex• tem motivos graM
ves, motivos pessoais sérios que acaba de evocar. e que
são respeit~veis, mas V. Ex' deve ser sensível também,
realmente, a esse sentimento geral de todos os seus colegas. Não é por acaso que estamos fazendo, nem é uma
cortesia, não é uma "barretada", não é uma homenagem
a V. Ex• Estamos falando, até diria, menos pelo coração
do que pela razão. í:: que achamos que V. Ex• é imprescindível ao Congresso Nacional, seja como Senador, seja
como Deputado. Queremos V. Ex' na Constutuinte trabalhando pelo Brasil, por Goiás e pelo futuro Estado de
Tocantins. É isso que queremos e acreditamos que V.
Ex~ será sensível a essa unanimidade dos seus colega~
dos seus amigos, dos seus companheiros que de modo algum aceitam a atitude que deseja tomar.
O Sr. Jamil Haddad- Pennite um aparte, nobre Senador Benedito Ferreira?

O SR. BENEDITO FERREIRA~ Com muito prazer. nobre Senador Jumil Haddad.
O Sr. Jamil Haddad - Senador Benedito Ferreira.
apesar de discordar v[Irias vezes em plenário do seu posidon:.~menw r~)litico. novo que sou nesta Casa, neste brevw espaço de tempo que aqui me encontro, forjei uma
amitadl..' sólida com V. Ex~ Quero dizer que fui surprecn- dido quando V. Ex~ ini..:iou o seu discurso declarando
que não continuaria mais na vida pública, que nào concorreria mais a cargo clctivo. Como os demais Senadores
que o apartcaram, faço tumbêm um apelo para que
mude u sua postuktçào e volte a disputar um cargo eletivo c:.rssim pnssa t:-u mesmo contraditando em alguns momentos V. Ex~. privar da sua .sinceridade de propósitos,
vivermos juntos nesta Casa uma amizade que se solidificou em tão pouco tempo. Eram estas as palavras que
queria dcíxar na hora cm que V. Ex' se pronund::~, emocionando o plenúrio, colocando a possibilídade de não
m:ús disputar um cargo eletivo.
O SR. BEl\' EDITO FERREIRA - Muito obrigado,
nobre Senador Jamil Haddad.
Nll verdade, Sr. Presidente, o Senador Alfredo Campos, com a acuidade, com a sçnsibilidade do mineiro, daquele qU:c llparccc como quem nada quer, em nild1:i'f~lan
do diL tudo. S. Ex~ realmente sabe que eu tenho uma
banddra políticu, ~abc que tenho desfrutado, mais que
do companheirismo, da solidariedade e da compreensão
do Senado, sem cor partidária, para a concretização desse ideal de quase dois séculos da gente tocantínea. Daquela gente que a 2.000 quilôrrietrOs da administração do
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governo estadual e, até nós idos de 1963, quando lâ Cheguei, _vivendo a 1.250 quilómetros de Brasília, período
bem posterior àquele em que Martim Afonso de Souza
aqui apartou para nromover a colonização do nosso
País. O que encontrei foi o atraso, o descaso; a não ser os
arrojados baianos que para lá foram em busca do cristal
de rocha na Mata do Lontra .. no antigo garimpo do Chiq ueirão, a verdade é que encontrei ali uma civilização
que quase antecedia, sem muito exagero, àquela que
Martim Afonso de Souza aqui encontrara; indivíduos
que não sabiam encavar uma enxada, Sr_ Presidente; indivíduos que praticavam a agricultura anterior à enxada
e ao machado, tal a ausência do poder público na_quela
região.
E o grave, Sr. Presidente, o que não é novidade no
Brasil, à medida que foi avançando o progresso e fazendo presença o dinheiro do contribuinte, surgiram obms
públicas, valorizando conseqaentemente, as terras. E ali
foram aparecendo também os grileiros e tornando aquela região, quase toda ela, objeto de demanda entre o Estado e os chamados fazendeiros do asfalto ou grileiros. t=:
na condição de terra sub judice, que ainda hoje três quartas partes daquela área ainda se encontra, graças ao nosso preciosismo jurfdico, ao nosso excessivo zelo, louvâvel sob diversos aspectos, mas que em outros prejudica o
próprio desenvolvimento do P.dÍS. A verdade é que aque~
la região, graças a esses baianos ousados, que têm a
glória de ter um Luiz Viana aqui a representá-los ...
O Sr. Luiz Viana_- Muito obrigado!
O.SR. BENEDITO FERREIRA - ~..e outros mais,
brasileiros de to_dos os quadrantes, inclusive do extremo
Sul do País. Na medida em que a Belém-Brasília, como
um caminho, não como uma estrada, nos permitiu pas~
sagem com recursos próprios, sem apoio creditído, porque nem títulos das terras tínhamos para oferecer aos
bancos como garantia real, ali foram implantados empreendimcnt_os __com a nossa modesta contribuição, porque fui um dos primeiros ali a chegar, a ensinar a enca~
var ~enxadas e mostrar que uma foice roça mais de que
um facão. Eu tive que fazer esse tiPo de competição, pe.~
soalmente, para demonstrar que a rudimentar foice, essa
ferramenta rústica, que ali era uma novidade, era mais
do guc uma novidade, era uma ferramenta desconhecida; que o machado de boca larga, que o machado comum nosso, lá chamado bOCJ. larga, se prestava para
derrubar paus e madeira para implantação de agricultura e pastagem, e não um machadinha de boca estreita
que utilizavam única e exclusivamente para quebrar o
babaÇu, que era a· fonte de riqueza e de sustento daquela
gente. Exercemos essas atividades naquela área. Mas na
coragem e na vontade indôn1ita daquela gente de conhecer governos levando obr<Js, realizações, já se passaram
quase 200 anos de expectutiva.
Mas é o trabulho, Srs. Senadores, daquela gente. da~
quc!a gente 'que amansou ll Mata do Lontra d:;~ terçã
malígnu-.--oa-terrível malária mais conhe~.:ida como caladinha. aquela que mata e fulminu em 48 horas; aquelu
gerite- gue am<.~nsou O pium; aquela gente, ennm. que implantou ali uma civilização c enviou ao Senado Federal,
como seu instrumento, o mode!>tO Senador Benedito
Ferreira, encontrou na generosidade do Senado Federal
mai~ dLI que a compreensão c n solidariedude, encontrou
o vuto unânime. por três vezes, para a sua emancipação.
É r~lis, nohre Senadur Alfredo Campo<>. quando V.
[>.-! toca nesse no~~o ponto fraco, nessa luta que mesmo
que não tivesse resultado cm nada, seria para mim uma
incsquecivcl lição da grandeza e de espírito público dos
Scn<Jdorcs com os quais tenho convivido nesta Casa, que
não faltaram àquela gente com sensibilidade para, num
perfodo inferior a um ano, aprovar aqui por unanimidade, três projetas de lei, sendu que o último está aguardando votação ria Câmara dos Deputados para a realização desse mais do que secular, desse quase bicentenário sonho de cmanc:ip:lção, para que não sejamos apenas meros tributários dos cofres do Estado de Goiás,
mas que estejamos presentes, também, no beneficio das
__Qbras. E. í!:ili.U, _talVez, nobre Senador Alfredo Campos,
seja a minha grande frustr::~ção, porque eu que no Senado da República, entendendo Goiás
toda a sua longitude, cm todos os seus 642 mil kml e com os seus 2 mil
km de comprimento, não olhei a cor dos Governadores
do meu Estado na hora de azucrinar os meus correligionários do Executivo, para deles conseguir ité dinheiro a
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fundo perdido para as administrações do meu Estado, de
modo particular c especial para o último Governador
eleito pelo PMDB, hoje, Ministro da Agricultura, Dr.
lris Rczende Machado.
Mas na verdade, e aí me socorrem e me acodem aqueles que me criticam, aqueles que até me injuriaram e me
injuriam como se cu estivesse favorecendo adversáóos
do Governo em troca de favores pessoaís porque, na rea>
!idade, pouco ou quase nada fizeram para a nossa região.
Mas é compreensível, nobre Senador Alfredo Campos, e
o Senado alcançou, teve essa sensibilidade, compreendeu
essa real e efetiva dificuldade de se administrar a uma
distâncía equivale"nte a duas vezes a de Brasília à capital
paulista pois, na verdade, muitas vezes o custo de l'evar o
benefício, o custo de levar a verba ou a obra é maior do
que a obra, ou a verba em si. Daí a n_ecessidade 4e que o
Senado Federal, pensando na séria responsabilidade que
tem sobre os seus ombros de, antes de representar o po~
vo, porque essa e a-tarefa dos Deputados, preocupado
com a sua predpua função de representante das Unidades, tenha presente agora, nesse final de legislatura e, de
modo especial, quando da Constituinte, q-Ue, eniOora
tardia, ainda não passada a hora, porque o Brasil é perene e o nosso desenvolvimento está a reclamar, tenha presente, repito, uma redivisão territOrial, uma foi'nia de interiorizarmos o desenvolvimento.
Isto porque, nobre Senador Alfredo CampoS, quem
conheceu este Planalto Central como conheci, quando
aqui transitava com um caminhão velho, indo comprar
garrafas na cidade de Formosa, aqui era um descampado, aqui nada existia. Mas não é a importância desta metrópole em si, mas o que ela representou para a interiori~
zação do desenvolvimento e do progresso brasileiro. O
que era o meu Goiás, n-Obre Senador Alfredo Campos,
nobre Senador Jamil Haddad? O que era o meu Goiás,
senão uma terra que, passada a garimpagem, passado o
apanhar das riquezas que afloravam o nosso solo- e
com isso alcançQt.Lª-.!guns dias de progresso, em que hibernou quase por um século e meio- passou a ter uma
vida quase que vegetativa, dependendo da pecuária bovina, que é uma economia que se transporta por si mesma.
No mais, a esclerose total no__ que diz respeito à circu~
lação do desenvolvimento no interior brasileiro.
Alonguei-me muito, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
mas o Senador Alfredo Campos, que aqui vai continuar
como eminente Líder, com sua sensibilidade de mineiro;
o Senador Luiz Viana da terra-mãe, dao generosa terra~
màe do Brasil, a Bahia de todos os santos; o Senador Jamil Haddad e tantos outros irão, por certo, cuidar para
que o povo tocantino tenha a sua Unid_ade, tenha uma
resposta em termos de beneficio pelos esforços cometidos e pelas suas contribuições para o Erário, em forma
de realizações governamentais, tendo o seu _governo ali,
próximo, para gerir a sua administração e seu destino.
Mas que não nos contentemos com isso, porque, na realidade, a criação do Tocantins, a exemplo do que foi a
implantação aqui, de Brasília, será o trampolim, serâ o
suporte para a integração desse grande vazio que deve~
ria, deve e tem sido, cada vez mais objcto da nossa preocupação, bem como essa riqueza que a cada dia se revela
mais fabulosa, que são as nossas terras amazônicas ..
Srs. Senadores, resta-me, mais uma vez, pedir desculpas por ter-me alongado tanto, mas já sou conhecido, e
aceito - repito- pelos meus transamazônicos pfo'm.ifi~
ciumentos.
Muito obrígado pela generosa atenção que me disperisaram. (Muito beml Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEN_L!.J)_QJI.ES:
Gabriel Hermes- João Lobo- Jose Lins- Lomanto Júnior- Alfredo Campos- Severo Gomes- Benedito Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -
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Concedo a

palavra ao nobre Senador Cesar Cais.

O SR. CESAR CAlS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Lei n91.308, de 31 de agosto de 1954, criou o Impos~
to Único sobre Energia Elétrica (IUEE).
O IUEE é um tributo_sob a forma de imposto de consumo, cobrado pela União e pago por quein utiliza a
energia elétrica,

Deste montante arrecadado, após deduzida a cota da
fiscalização do DNAEE, de 0,5% (meío por cento) do total os recursos, são assim distribuídos:
~ 40% pertencente à União;
-50% aos Estados, Distrito Federal e Territórios; e
- 10% aos Municípios.
As cotas pertencentes aos Municípios eram iniclalmcnte por eles diretamente recebidos do BNDE, de acor~
do com ordens emanadas pelo órgão • competente do
MME.
A aplicação era disciplinada assim: "no custeio direto
de estudos, projetas, obras e serviços realizados pelos Es-tados, Distrito F.ral e Municípios, para suprimento
público de energia elétrica, incluindo as linhas de distribuição local, mas excluindo o custeio da iluminação
pública.
.
O Decreto-lei n9 1.497/76, de 20 de dezembro, vigente
a partir de janeiro de 1977 e ainda em vigor, reformulou
critérios da distribuição de cotas do lU EE, e, quanto aos
Municípios. assim definiu a letra A do artigo 49:
"Art. 49 O Município receberá as cotas do Imposto Único sobre Energia Elétrica.
a) Por intermédio da concessionária de serviços
públicos de energia elétrica, constituído sob a forma
de sociedade por ações, que execute seus serviç-os na
área do Município.
A concessionária aplicará as cotas de acordo com
a legislação vigente, indenizando ao- Município com
ações de seu capital correspondentes aos valores das
mesJnas."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma vez que não foi re-.
vogado o disciplinamento da aplicação de recursos, cuja
- idéia -é de que a cota Municipal do IUEE é retõi"no ao
Município de parte da sua contribuição ao FFE, através
do pagamento do IUEE 1 pelos consumidores de energia
elétrica ali situados, parece-nos que a legislação quedes~
viou as cotas municipais para o capital da concessionária
operante em seu território é falha, desde que não prevê
ao Município a opção de indicar obras de interesse do
seu projeto desenvolvimentista, ficando tão-somente a
critério das concessionárias.
Sempre entendi, Srs. Senadores, que da maneira que a
legislação dispõe, há uma apropriação por parte das con~
cessionárias de recursos municipais que poderiam ter sua
aplicação em linhas de distribuição de energia elétrica
para distritos ou para o meio rural. Dessa forma, ao tra~
zer este assunto ao conhecimento desta Casa, quero também esclarecer que estou estudando projeto de lei que
oportunamente apresentarei, visando modificar a re-.
dação do item a do art. 49 do DL n9 1.497/76, de20-1276, para deixar claro que os serviços na área do Município devem ser aqueles indicados pelos gestores municipais.
Era o que tinha a dizer . Sr. Presidente. (M_uito bem!)

Ademais, o órgão precisa colaborar efetivamente no
estudo e discussão dos temas da Constituinte, continuar
editando a Revista do Partido e inúmeros outros aspectos relevantes de sua função específica que precisam ser
imediatamente agífizados.
(Aprovada por unanimidade em reunião da Executiva
Regional).
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O PRESIDENTE {Passos Pórto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDT- AM. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece incrível que ex ata mente n.o ano em que entra em vigor a obrigatoriedade de se aplicar 13% (treze
por cento) do orçamento federal na Educação. o Estado
do t\mazonas, o grande Eldorado dos movimentos cul~
turais do País, do início do século até duas décadas atrãs,
seja punido com o corte de 30% (trinta por cento) das
verbas destinadas à sua Universidade.
Segundo o Reitor Roberto Vieira, a falta de verba de
custeio para pagamento de_ luz, água, aluguel, telefone,
papel e giz afetará o funcionamento da administração
universitária e os mesmos reflexos serão sentidos pela de~
ficiência de material didático necessário aos professores.
Por esse motivo, o Conselho Universitário da Universidade do Amazonas, em reunião extraordinária, ap6s
ter analisado exaustivamente a situação financeiroorçamentária por que passa a Universidade do Amazo-nas, e considerando:
a) a difícil conjuntura que afeta o desempenho de todas as entidades_ de ensino superior do País;
· b) a forma como vêm sendo tratadas as questões da
ed!,lcação superior-pelas autoridades, em na4a condizen~
te com a imagem que se pretende construir de uma Nova
República;
·
c) o pleno conhecimento da gravidade de tal si~
tuação pelo Exm~ Senhor Ministro da Educação, a quem
recentemente se dirigiram os reitores de universidades
associadas ao Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB);
d) a iminente a!Jleaça de paralisação das atividades
universitárias, aqui e em outros Estados, pela insuficiência de recursos financeiros destinados à educação superior no País.
e) a manifesta preferência governamental pela privatização do ensino superior, em detrimento dos estabelew
cimentos universitários autárquicos e sob regime de fundação;
f) o fechamento do restaurante universitário, corno
conseqilência imediata e direta das restrições financeiras
impostas ao funcionamento das Universidades, e os prejuízos daí d~orrentes para considerável contingente de
alunos, professores e servidores da Universidade do
Amazonas, decidiu

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
p~tl~v.r_<:_ a~o

nobre Senador Gast_ão Müller.

Pela Unanimidade de seus Membros
manifestar sua preocupação com o tratame_ntô
que as autoridades educacionais vêm dispensando aos
pleitos e reivindicações das Universidades públicas, evi.:.
dentemente dist_anciado dos propósitos de estabelecer
uma Nova República neste País;
29) denunciar -à sociedade as precárias condições em
que funcionam as atividades universitárias, comprometendo seriamente a qualidade do ensino, de ter se deteriorado ao longo das últimas décadas, comprometendo
irreversivelmente o futuro do Brasil como Nação independente e próspera;
39) firmar seu compromisso com o ensino público e
gratuito em todos os níveis, como condição de proporcionar o acesso de todos segmentos da sociedade ã edu~
caçào superior;
49) atribuir o fechamento do restaurante universítário ao não-atendimento de legítimos pleitos formulados pela Universidade do Affiazonas;
5?) esclarecer a opinião pública que até o momento
iinda não se fizeram senti{ na t.Jnivefsidade brasileira, e
particularmente na Universidade do AmãZOnas, os efeitos positivos esperados pela regulamentação da Emenda
João Calrnoo, que destina 13% da receita tributária da
União às fundações educacionais;
69) Conclamar toda a sociedade para, em defesa da
Universidade brasileira, em especial da Universidade do
~mazonas, dirigir-se às autoridades federais reivindicanf9)

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho trazendo à tribuna, nesses dias, as manifes~
tações do PMDB de Mato Grosso, quando da última
Convenção Nacional.
A proposta n9 3, Sr. Presidente, Srs. Senadores, referese à inoperância da Fundação Pedroso Horta. O PMDB
de Mato Grosso quer o seguinte dessa Instituição Parti~
dária.
Eis o que diz a proposta do PMDB:
PROPOSTA No 3
Proposta

Que a Comissão Executiva e Conselho Curador a serem eleitos nesta Conve~ção fiquem obrigados a promover, em oito dias, o pre~nchimento dos cargos da Diretoria da "Fundação Pedroso Horta", e essa Diretoria apresente, em trinta dias, !lffi .. Plano de Trabalho" para ser
executado durante seu mandato.
Justificativa
Nem precisaria. Não se justifica é a inoperância da
Fundação, em período de transição em que õ Paitido
precisa afirmar~se e adquirir conformação ideológica
prôpria, deixando de ser "frente".
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do a solução dos problemas que já são do seu conheci-.
menlo e solicitar, às demais autoridades, a interveniência
necessária, no sentido das decisões que reporão a edu,..~ção
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no lugar que lhe anunciara a Nova República.

Assinam o referido documento; Roberto dos Santos,
Presidente; Ademar Raimundo Mauro Teixeira, VicePresidente; Onias Bento da Silva Filho, Sub-Reitor para
Assuntos de Administração; Luiz Aurélio Castro Costa,
Sub-Reitor para Planejamento; Vicente de Paulo Queiroz Nogueira, Sub-Reitor para Pesquisa de PósGraduação; Jorge Karam Neto, Diretor da Faculdade
de Educação; José da Sj!va Seráfico de Àssis Carvalho,
Diretor da Faculdade de Estudos Sociais; Varcily Queiroz Barroso, Diretor da Faculdade de Tecnologia; Joaquim José de Melo, Diretor da Faculdade de Ciência da
Saúde; Amecy Gonçalves Bente_s de Souza. Suplente Vice-Diretor do Instituto de Ciêncías Humanas e Letras;
Edmilson Bruno da Silveira, Diretor do Instituto de
Ciências Exalas; José Odair Pere_ira, Diretor do Instituto
de CiênciaS Biológicas; João de Jesus Abdala Simões,
Membro~Representante da Área Profissional - OAB;
Carlos Alberto Tinôco, Suplente - Coordenador da
Lic. e do Bach. do Curso de Física; Humberto Coelho
Batista, Suplente- Coordenador do_ Curso de Administração; Antônio Machado Leitão, Membro-ICB Coordenador do Curso de Agronomia; Alexandre César
Mendes Moreira, Mernbro-FACTEC - Coordenador
do Curso de Eng. Elétrica; João fe_rreira Gaivão, Suplente- Coordenador do Curso de Farmácia; Bruce Pa1trick Osborne, Membro--ICHL- Coordenador do Curso de Letras; Raimundo Moacir Urna Filho, Presidente
;da ADUA; Francisco Deodato Guimarães, Representante Discente; Durango Martins Duarte, Representante
1
J?iscente; Arthemes Moraes da Mota, Representante

Discente; Caupolican Padilha Júnior, Representante
Disct:nte; Franciomar de Castro Lima, Representante
Discente; e Coraci Fernandes dos Santos, Representante
Discente.
- cOm o desenvolvimento industrial do Estado do Amazonas, principalmen-te em decorrência da ampliação do
prazo de funcionamento da Zona Franca de Manaus,
-que gostaríamõs de ver permanente, haverá, sem dúvida,
em percentuais cada vez mais elevados, exigência de
mão-de-obra quatificada, que só poderá ser formada se
destinarmos maiores recursos à educação, exatamente o
'contrário do que parecem pretender os responsáveis pela
política educacional do País.
Queremos, pois, Sr. Presidente, unir-a noss-a voz com
as do que agora se levantam em defesa da Universidade
do Amazonas, em legítima campanha pelo restabelecimento das verbas a da destinadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
~ ~~

O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto)- Na presente
sessão terminou o prazo paia ·apresentação de_ emendas
ao Projeto de Resolução nl' 27, de 1986, de autoria do Se-nador Jorge Kalume, que dá nova redação ao caput do
art. 4~> do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a
matéria será despachada às Comissões de Constituição e
Justiça e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) :_ Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos a seguinte
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ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela comissão de redação em seu parecer nl' 338, de
1986), do Projeto de Resolução nl' 151, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguâ, Estado do
Paraná, 'a contratar operação de cr~ito no valor de CzS
965.435,90 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e noventa centavos).

-2Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Par~r nl' 339,_9_e
f986f, do.Pfojeto de ifesolução n~" 163, de 1985, que au:
toriza o Governo do Estado de Santa Catarina a r_eali~ar
operação de empréstimo externo no valor de DM
lO.OOO.OOO,OO (dez milhões de marcos alemães) destinada
ao programa de saneamento básico daquele Estado.

-3Discussão, em tufno úni'co, da redação final (oferecida
pela Comissão_ de Redação em seu Parecer n~" 341, de
1986), do Projeto de Resolução n~' 167, de 1985, que mo~
dificaa Redaçào da Resolução n~> 120, de 5 de dezembro
de 1984, do Senado Federal, que autoriza o Governo do
Estado da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 15,100,000.00 (quinze milhões e
cem mil dólares americanos), destinada à liquidação dos
compromissos existentes e vencíveis em 1984 e 1985.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão

à's 16 horas e 38 minutos.)

Ata da 65\l Sessão,em 14 de maio de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária,da

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Martins Filho
ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. Sf:;NADORES:

- Raimundo Parente --Gabriel Hermes - Hélio
Gueiros - Alexandre Costa - Américo de Souza João Lobo- Cesar Cais- José Lins- Carlos Alberto
- Moacyr Duarte- Martin-s Filho- Humberto Luce-

=

~~;;~~~~:~~ ~~~~=~ ~i~~~~t~j~~:~: t~:~

Viana- Amaral Peixoto-.:.:.. Jamil Haddad- Alfredo
Campos - Severo Gomes - Benedito Ferreira- Gastão MUller- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores.
Havendo núrli.ero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não hã expediente a ser lido.

o· SR. PRESID~TE (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 n'~'
338. de 1986), do Projeto de Resolução n~ 151, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 965.435,90 (novecentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco
cruzados e noventa centavos).

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não haveri.do quem queira usar da palavra, declaro-a
encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Jnterno.
A matéria vai à promulgação.
~

gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS. destinada à aquisição de equipamentos
para coleta de lixo, naquele mUnicípio, obe'decidas as
condições admitidas pelo Banco Centra! do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

a seauinte a rcdação final aprovada

Redação final do Projeto e Resolução nl' 151, de
1985.

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

RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá,
Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no
valor de CzSi 965.435,90 (novecentos.e sessenta e cin~
co mil, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e noventa centavos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1~> É a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução nl'
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, atorizada., a contratar operação de crêdito no valor de Cz$
965.435,90 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e noventa cent.avos), correspondente a 35.093,36 Obrigações R~u~táveis do Tesouro Nacional-ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 27.510,50, vigente em fevereiro de 1985,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redaçã-o em seu Parecer n~
339, de 1986), do Projeto de Resolução n9 163, de
1985, que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a realizar operação de empréstimo externo
no valor de DM lO.OOO.OOO,OO (dez milhões de marcos alemães) destinada ao programa de saneamento
básico daquele Estado.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar- da palavra, declaro-a
encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada corno
definitiVamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regímen to Interno.
O projeto vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução nl' 163, de
1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N•

O Senado Federal resolve:

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)_- Item 3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer nl'
341, de 1986), do Projeto de Resolução_ n~' 167, de
1985, que modifica a redaçào da Resolução n9 120,
de 5 de dezembro de 1984, do Senado Federal, que
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a realizar
operação de empréstimo externo no valor d_e US$
15,100,000.00 (quinze mílhàes e ccni 'mil dólares
americanos), destinada à liquidação dos compromissos existentes e vencíveis em 1984 e 1985.
Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a
encerrada.
Encerrada a discussão, a redução final, nos termos do
art. 359 do ?..egimento Interno, é considerada definitivamente aprovada.
O projeto vai à promulgação.
a redução final aprovada

Redaçâo final do Projeto de Resolução n9 167, de
1985.
Fuço saber que o Senado Fedcru[ :.~provou, e eu - ,
Presidente, n(lS termos do ;.:.rt. 52, item 30, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÁO N'

Vo~ação,

em turno único, do Projeto de Lei da Câma-

m n9'10, de 1981 (nQ 1.529/79, na Casa de origem), que

dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da previdência social, tendo

ArL {9 É o Governo do Estado de Santa Ciüarflla
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo extCrno no- vaJor de DM
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), ou o
equivalente cm outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ~r indicado Sob a orientação do Ministério d~ Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada
a financiar o- programa de saneamento básiCO daqUele
Estado.
Art. 29 A operação realizãr--=se.::ánOs rrioldes ap-rovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame i:las
condições creditícias da operação, a s-er efetua"do pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. J9, item II, do Decreto
n~ 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as Gemais
exigências dos órgãos encarregados da execuçãO da _política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da Lei Estadual n9 6.515, de 29 de maio de
1985, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
- - - - -----

DE l9S6

Modifica a redaçào da Resolução n\' 120, de 5 de
dezembro de 1984, do Senado Federal, que autoriza o
Governo do Estado da Paníba a realizar operação de
empr~timo cxlcrno no t'alor de USS 15,100,000.00
( quin7.e milhões e cem mil dólares amcrican_os), destinada à liquidação dos compromissos existentes e
venc-h·eis em 1984 e 1985.
O Sen.:tdo Federal resolve:
Art. 11) O art. [9 da Rcsulu\!UO nQ 120. de 5 de dezembro de 198-t, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. lQ É u Governo do Estado da Paraiba
auturizado a realizar, com ô3 garantia__du União,
unw operação de empréstimo exlerno no vaLor de
US$ 15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil dólares umericanosJ ou o equivalente cm outras moedas,
de principal, junto a grupo financiador a ser indicadu, destinada à liquidução de compromissos exter~
nos já existente:; c vcnciveis em 1985."
Art. 2~ Esta Rc..'>oluçào entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havc:-ndo a tratar, vou encerrar a presente sessão, dcsig~
nandu para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo no 1'alor de
D~ 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), ·
destina ao programa de saneamento básico daquele
Estado.

E u seguinte

Maio de 1986

. DIÃR!O IJ() CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PARECERES FAVORÁVEfS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
-de Legislação Social; e
-de Finanças.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~'84Lde 1981 (n"' 3.464/80, na Casa de origem}, que
institui o ''Dia Nacional de Combate ao Fumo", tendo
PARECERES, sob n•s 1.191, de 1981, 461 e 462, de
1985, das Comissões:
-de Saúde- 11' Pronunciamento: favorável; 29 Pronunciamento: favorável à Em~nda nl' l, de Plenário;
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto_ e à
Emenda nl' 1, de Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 28, de 1982 (n"' LCY)6j79, na Casa de origem), que
permite a impetração de mandado de segurança contra
atas de autorídade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
PARECERES, sob n•s 878, de 1982 e 1.059, de 1985,
da Comissão:
-de Constituição e Justiça, 19 Pronunciamento: favorável; 2~' Pronunciamento: pela constítucionalidade eJuridícidade da Emenda n9 I, de Plenário.

4
Votação, ~m turno único, do Projeto de Lei da Câmara no:> 69, de' 198 l (nl' 816/79, na Casa de origem), que dá
nova redação ao art. l lO da Lei no:> 5.108, de 21 de se~
tcmbro de 1966- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsi~
to de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n9s 83 e 84, de 1984, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favoráv-el; e
-de Finanças, fuvorável, com voto vencido dos Senadures Passos Pórto e José Lins.
Volaçào, em turno único, do. Projeto de Lei da Câmô3ru n\' 7 l, de 1981 (n~ 81/79, na Casa de origem), que modilica a redw,;ãu do caput do art. 7<! da Lei n9 4.380, de 21
de :.~gosto de 1964. que institui o sistema financeiro para
aqui..,i(,'ão de casa própria, ten-do
PARLCERES, sub n9s 1.055 e 1.056, de 1983, das Conussõcs:
-de Economia, favorável: e
-de Finanças, fuvorávcl, com EmenJa que apresenta
de n~· 1-CF.
6

Votaçào, em turno único, do Projeto de Lei da Clmara n\' S5, de l9tn tn" 3.652;'80, na Casa de origem), que
altera dispositivos da Lei n9 6.537, de 19 de junho de
1978, dispnndo sobre os Conselhos Federal e Rcgiunais
de b.:unomiu, tendo
PARECERES, sob n~s 72 e 73, de 1983, das_Comissõcs:
-de Legislação Social, favorável: e
-de Constituição e Justiça, (exame solicitado em Plenário) pela constitucionalidade e juridicidade.
Votação, em turnO único, do Projeto de Lei da._Câmam n<! 10-t, de 1979 (n"' 3.923/77, na Casa de origem), que
especifica condições para inscrição e registro de embarcações, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 175, de 1981, da
Comissi:lo:
- de Transportes, Comunicações e O bras Públicas.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 196, de 1984 (nl' 2.736/83, na Casa de origem), que
dispõe sobre a alienação de imóveis pertencentes aos municípios e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s l.2l5 e 1.2l6,
de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Munidpios.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm"ã~
ra n"' 187, de I 985 (n9 4.967/85, na Casa de origem), de
ini_ciativa do S~nho_r Presidente da República, que fixa
valores de retribliíção da Categoria Funcional de Biomédico e_ dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 200 e 201, de
1986, das Comissões:
-de Serviço Público Ovil; e
- de Finanças.
10

VotaçãO, em turno único, do Requerimento n"' 86, de
1986, de autoria do Senador Marcondes Gadelha, solicitàndo, nos termos do art. 76, do Regimento Interno, a
cria_ç.ào de uma comissão especial, composta de 5
membros, para, no prazo de 50 dias, estudar e apresentar
wluç_ões sobre problemas atuais de saúde pública, tendo
- PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário,
da Comissão de Saúde.

11
(Artigo 239, Inciso VI, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 92, de
1986, de autoria do Senador Nelson Carneiro, soliciüindo, através do Ministério da Indústria e do Comércio,
informações à Superintendência de Seguros PrivadosSUSEP, acerca da interrupção havída nas atividades de
empresas de previdência privada e conseqilentes providências porventura tomadas visando à defesa dos associados dessas entidades.
12

Votaçàu, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'-' 4, de 1984, de uutoria do Senador Carlos Chiareli i, que introduz alterações no art. 17 da Lei n\> 5.107,
de 13 de ~>ctembro de 1966, para dispor sobre indcni·
zação dus apnscntados espontaneamente e que conta·
vam mais de dez anos de serviço na mesma empresa an·
teriormcnte a sctembru de 1966, tc:-ndo
PARECERLS, soh n'-'s 584 e 5H5, de 1985, das Comissôe;:
-de Constituição e Justiça, pela constituc:-kmalidade,
juridicidadc c, no mérito fu~ or<ivc!: e
-de Legislação Social, fav~lrável.
13
Votw..;:w. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do &c~
nuJo n<! 14.\, de 1985, de autoriu do Senador Jorge Kalumc, que revoga disposiçihl Óll [)c..:rctll-lci n~ I ,9!0, dt::_29
de dclernbro de \9XJ. kndo
PARECERES, s~)b n~s 279 a 2X1, de 1986, da:;ComissUc... :

-de Constituh.;ào e Justiça. pela eon;;;titudonulidade.
jurididd<tde c. no mérito favorável: e
- de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.

14
VotaçGo. em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n~' 46, de 1985, de autoria do Senador Nelson C ar·
nciro, que intruduz modifica~;ões no Código Penal, com
vistas a ãnipliar- a imunid<tdc penal do advogado no
exercido de suu atividadc rostulatôria judicial, tendo
PAR[CER, sob n~' 206, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jurklicidade ç, no mérito favurâvc!.

IS
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 195, I, do Regimento Interno)
Votaçtio, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nQ 151, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Ma-

Maio de 1986

galhàes, que dispõe sobre a edição de decretos secretos. e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n"' 373, de 1986, e oral, proferido
em Plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de
substitutivo que oferece; e
-de Segurança Nacional, contrário ao Projeto e ao
Substitutivo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

nistério de Ciência e Tecnologia e ·a do MiniStério da
Cultura. E a comissão jâ se encontra reunida.
Gostaria, em primCíro lugar, de dizer que o Senador
Severo Gomes tem razão em pedir algum prazo para
uma anâlise aritmética porque, de fato, na sua última laR
cuçào,.ele tentou reduzir um déficit previsto na proposta
orçamentária de 195 trilhõ_es para apenas 105 trilhões. E,
na realidade, cita como um fator potencialmente redutor
do déficit a carteira de títulos de 60 trilhões de cruzeiros
16
no Banco CentraL Ora, t9dos sabemos que a carteira do
Banco Central é uma carteira para operações de open
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Semarket, quer dizer, de controle da liquidez do sistema-;
nado n9 242. de 1984, de autoria do,$enador João Lobo,
não é uma carteira destinada ao financiamento do défique dá nova redução ao art, 7'1, da Lei n"' 5.692, de II de
cit. Toda essa parcela do déficit continua sendo déficit.
agosto de 1971, que "fixa as diretrizes c bases para o ensino de J9 e 2'1 graus", tendo
Entendo, aliás, que o Governo vai submeter de futuro
1.1:m plano para redução desse déficit que contempla auPARECERES, sob n?s 872 e 873, de 1985, das Com ismento de impostos. No momento, o que emerge da prosões:
posta orçamentãria, mesmo depois de descontados os
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
empréstimos externos, é uma necessidade de financiajuridicidade; e
mento ou, por outra, um déficit a ser financiadq. "pela
-de Educação e Cultura, favorável, com Emenda que
emissão de títulos públicos" - estou citando o texto do
apresenta de n'~ I - CEC.
orçamento -:."de 195 trilhões de cruzeiros".
17
Esse déficit não é eliminado por um passe da mágica,
como diz o Senador Severo Gomes: 60 trilhões da carteiDiscussão, em turno único, do Projeto d6 Lei da Câra do Banco Central, que não são financiamento do défimara n9 197, de 1984 (n"' 953/83, na Casa de origem), que
cit, são opcn market; melhoria na performance das estainstitui o Programa Naciona:J-dO NfifhQ..::... PROMILHO,
tais. Quem nos garante que as estatais realmente melhoe determina outras providências, tendo
rnrno--de performance? E a citação que fiz do Correio
PARECERES, sob n"'s 747 e 748, de 1985, da.S<::'omisBraziliense é uma citação textual das palavras atribuídas
sões:
ao Ministro Sayad. Como, às vezes, os jornais não refle-de Agricultura, favorável; e
tem exatamente o pensamento dos entrevistados, fiz
-de Economia, favorável, com Emendas que apre.'ien·questão
de mencionar a data para que fosse conferida a
ta de n9s l e 2-CE.
veracidad~ ou não da asserção do Ministro João Sayad.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 93, de
O ilustre Senador repisa toda essa questão, longamente
1986, de autoria do Senador João Lobo, de adiamento
discutida, e longamente trabalhada, inclusive no Conda discussão pura o dia 12 de junho próximo).
gresso Nacional, das encampações seguidas de nacionaliO SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerzação negociada da Amforp.
rada a sessão.
O sistema da Amfort, ao contrário do que ele diz, não
era ferro Velho apenas, havia alguns equipamentos obso( L(!l'anta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)
letos, que se tinham tornado obsoletos porque as tarifas
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOnão permitiam investimentos, e esSa foi uma das razões
SÉ LUIS NA SESSÃO j)E _27-6-85 E Q_u_E,_ Ety_da nacionalização. Depois de nacionalização o sistema
TREGUE Ã RE VJS,-l Çf -1)_0-QRA DOR, SERIA-foi passivei aumentar generosamente as tarifas, em cerca
PUBLICADO POSTEl?.lOR"Xll!NTE.
de 300%, mas um aumento dessa natureza não seria
factível politicamente em favor de empresas privadas.
O SR. JOSE LINS (PFL- CE. Para emitir parecer.)
- Parecer da Comissão de Assuntos Regionais, sobre
Havia uma unidade do sistema, que era uma Õbra rePi-ojeto de Lei da Câmara n9 51, de 1985 (Projeto de Lei
cente na época, de boa engenharia hidrelétrica, precisar\9 3.990, de 1984-CD), que altera o artigo 7'~ da Lei n9
mente, coincidentemente, na terra do Senador Severo'
1.649, de 19 de julho de 1952, modificada pelo DecretoGomes: era a Usina de Peixoto. Nós, ao comprarmos a
lei n"' 531, de 16 de abril de 1969.
Usina de Peixoto, compramos duas usinas - a usina jã
O Projeto, de autoria do Poder Executivo, altera o arinstalada, de 200 mil Kw- e sabemos que mesmo àquetigo 79 da Lei n9 1.649, de 19 de julho de 1952, modificala época mil dólares por Kw era o custo de instalações de
da pelo Decreto-lei n'i' 531, de 16 de abril de 1969.
transmissão e geração, - compramos, também, uma
A medida de que trata a proposição prende-se à neces~
usina virtual, porque a barragem jã havia sido construísidade, alegada pelo Poder Executivo, de aumentar o núda para 400 mil Kw. Quer dizer, pagamos por uma usina
mero de diretores do BNB, de 5 para 7, para que esse esvisível e compramos também uma usina invisível. O ilustabelecimento venham a possUir melhores condições estre Senador procura fazer um jogo de números. Não sei
truturais, imprescindíveis a seu fuil.cionamento.
de onde S. Ex~ tirou a cifra de 43 milhões de dólares. As
Na Exposição de Motivos do Ministério do Interior,
avaliações, que foram feitas por vãrios grupos, inclusive
ao Senhor Presidente da RepÔblica, encaminhado emju~
a ELETROBRÁS, eram de aproximadamente 162 mi~
nho de 1984, estão ressaltadas com clareza e objetividalhões de dólares e a transação final foi concluída a 142
d~. as razões da modificação sugerida.
milhões de dólares. Houve, portanto, na verdade, uma
O BNB foi criado para servir, como mecanismo insmelhoria de termos. Mas o que é importante notar é que
trumental, à dinamização econõmica da Região Nordesas avaliações se referiam ao preço à vista. Aquilo era o
te promovendo, no possível, o desenvolvimento da área,
valor do acervo à vista, 162 milhões de dólares, que con~
em consonãncía com as diferentes ações administrativas
seguimos reduzir para 142 milhões de dólares. Mas não
ali objetivadas pelas agências ·adminiStrativas nisso empagamos à vista não senhor! Pagamos em 40 anos! Só
penhadas. Se a prática está mostrando a conveniência de
pagamos 10% à vista e esses 10% nos foram dados pelo
aumentar o colegiado de sua direção a medida veiculada
Banco de Exportação e Importação - Export and Imno Projeto, atende exatamente a esse lnteresse e concor..:
port Bank -para precisamente instalarmos mais turbi~
rerá, se aprovada, para melhorar o desempenho do órnas na usina que jã havíamos comprado, com obras civis
gão.
completas para 400 mil quilowatts, a Usina de Peixoto e
Opinamos, race ao exposto, pela aprovação do Projeto
que hoje é uma das mais rentáveis unidades, senão a
de: Lei da Câmara n"' 51, de 1985.
mais rentável do _sistema da CESP.
E o parecer, Sr. Presidente.
Meus Srs. um preço à vista ê diferente de um preço de
40 anos e o ilustre Senador acre!!centa os juros a serem
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. RO·
pagos ao longo de 40 anos a avaliação do preço à vista.
BERTO CAMPOS NA SJ:;SSJO DE 17-10-85 E
Dentro de acordo que fGi feito e submetido ao CongresQUE. ENTREGUE À REVISJO DO ORADOR.
so Nacional, ali examinado com meticulosidade e diria
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
com aminosidade, o Sr. Ministro das Minas e Energia
passou horas depondo na Comissão do Senado Federal
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MS. Para um
que estudou o aSsunto. Eu, anteriormente, havia passado
explicação pessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Senadorel':
ainda.
no Governo de João Go.ulart.como Embaixador
Serei breve até porque tenho que relatar na Comissão
em Washington, 17 horas na C'ª-mara Federak pararesMista de Orçamento duas peças orçamentárias: a do Mi~
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pender a inquiriÇões malucas de .um grupo que se chamava Frente Parlamentar Nacionalista.
Dt:pois dt:ssa análise ITit:ticulosa & que se concluiu a
transação. Obtivemos 40 anos para o prazo de pagamento; obtivemos que o pagamento à vista nos fosse adiantado sob forma de um empréstimo paralelo do Export and
Import Bank, para aumentar a potência da usina. E o
que ê mais, meus senhores, dois terços do pagamento em
dólares era obrigatoriamente reinvestidos no País. De
modo que o pagamento transferível em moeda estrangeira era de apenas um terço do preço total.
Se alguém descobrir, hoje, uma melhor transação para
se obter quilowatt barato, eu o considerarei um gênio.
A pouca distância que ocorreu entre a instauração e a
finalização da Comis.s_ão Interparlamentar deriva do fato
de que o grupo técnico que analisou, ao longo de meses a
transação, tinha sido nomeado pelos próprios Ministros
de Estado que depois, em comissão interministerial,
aprovaram .a transação. Eles conheciam há 4 ou 5 meses
todos os detalhes da operação. E seria mero atraso burocrático, em vez de tomar uma decisão em 15 ou 20 dias,
empregar meses para refazer o trabalho quejâ havia sido
feito sob a supervisão dos próprios Ministros. Seria uma
1--wocratice realmente inadimissfvel.
Reservo-me para comentarmos os dados aritméticos,
a que se referiu o ilustre Ministro mas, na realidade, não
sei como ele descobre, na rubrica por mim citada, e por
ele também anteriormente citada, referente a encargos
da dívida exte_rna, não sei como ele aí comtempla a inclusão de dívidas que se materializarão no ano que vem.
Trata-se da dívida externa fundada do Governo Federal,
não se trata da dívida que ocorrerá no futuro, di"ida externa, compromissos qu~ ocorrerão e terão que ser liqUidados pelo Governo Federal, pela incapacidade financeira das estatais e dos Estados.
·
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campai11ha.)- V. Ex' tem um minuto para terminar.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Compromisso que só
pode figurar na reserva de contingências que é de apenas
4,4% do orçamento federaL Uma quantia óbviamente
ridícula para esses compromissos.
Admite o Senador que na hipótese, digamos mais pessimista, a carga dos encargos da dívida representariam
apenas 66%. Ele disse 67% e o número que eu citei é 66%
de déficit. Onde está, portanto, a afirmação repetida do
Governo de que não hâ déficit operacional, só hã déficit
financeiro. O próprio Senador agora indica que 1/3 de
todo o déficit nada tem a ver com qualquer encargo de
dívida, tem a ver com o déficit operacional que o Governo diz não existir, com a teoria de que só existe o déficit
financeiro e não um déficit operacional.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
companhia.)- Solicito a V. Ex' para concluir.

O SR. ROBERTO CAMPOS - Mas a atribuição de
66% dos encargos da dívida deriva de uma interpretação
estatíStica dos encargos a cargo do Banco Central. Devem ser computados como encargos do Governo Federal
os juros sobre os depósitos privados internados no Banco do Brasil por empresas privadas ou não. Isto faz uma
enorme diferença e a carga do encargo da dívida diminuiria enormemente Se- outra interpretação fosse dada
aos chamados encargos externos do Banco Central.
Mas, Sr. Presidente, isto é uma questão de numerologia, numerotagem, estatística, posso comentar isto mais
tarde, sem abusar da paciência dos ilustres Senadores.
Repilo novamente todas as insinuações que foram feitas ao meu patriotismo. Isto é realmente uma indignidade do meu caro colega lançar dúvidas sobre o patriotismo alheio. Isso é totalmente inadmissível; acusemos alguém de erro, nunca acusemos alguém de dolo sem pro~
va. (Muito bem!)
INSTITUTO DE PREVIDllNCIA
DOS COI'iGRESSISTAS

Ata da 5'- Reunião Ordinária, realizada em 24 de abril de
1986.
Aos dias vinte e quatro do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e seis, às dezessete horas sob a Presidência do Senhor Senador Nelson Carnei;o e com a
presença dos Senhores Conselheiros DeputadQs José Ri-
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bamar Machado, Nilson Gibson e Raymuodo Urbano e

Senhores Doutor Luiz do Nascimento Monteiro e o
Doutor Gentil Humberto Barbosa, reúne-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, a fim de tratar assuntoS
diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o.Senhor Presidente inicia os trabalhos colocando em pal,lta, para serem apreciados e aprovados os seguintes pro;
cessas; a) de_ auxílio-doença ao pensionista Francisco das

Chagas Carvalho; b) de concessão de pensão a Aldemira
Na~~lia Pereira Maria;- c) de auxílio-funeral a Adriano
Beú:r.fa Úelgado, obtendo os três--processos pareceres fa-

vorâveis do _Senhor Conselheiro Deputado José Ribamar
Machado. A seguir o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Conselheiro Deputado Raymundo Urbano para relatar o processo de Concessão de Pensão do
ex-Deputado e atual Ministro do Tribunal de Contas da
União o Senhor Thales Bezerra de Albuquerque Rama-

Maio de 1986

lho. Findo o citado relatório sugere o Senhor Presidente,
em virtude do adiantado da hora, que a apreciação e votação do_referido processo sejam transferidas para a próxima reunião do Conselho Deliberativo do IPC. Nada
mais havendo a tratar é encerrada a reunião às dezessete
horas e cinqUenta minutos. E, para constar, eu, Zilda
Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a seguinte ata que,
depois de lída e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Nelson Carneiro.

