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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19, da Constituição, e eu, Jarbas

Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 21, DE 1982

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.885, de 29 de setembro de 1981, que "eleva o adicional do imposto
de renda de que trata o § 29 do art. 19 do Decreto-lei n9 1.704, de 23 de outubro de 1979, para as
instituições que relaciona".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.885, de 29 de setembro de 1981, que "eleva o adicional
do imposto de renda de que trata o § 29 do art. 19 do Decreto-lei n9 1.704, de 23 de outubro de 1979, para as instituições
que relaciona".

Senado Federal, 19 de abril de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19, da Constituição, e eu, Jarbas
Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NI? 22, DE 1982

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.884, de 17 de setembro de 1981, que "acrescenta parágrafos ao art.
49 do Decreto-lei n9 1.798, de 24 de julho de 1980, que estabelece limite de remuneração mensal para os
servidores da Administração Federal".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~' 1.884, de 17 de setembro de 1981, que "acrescenta parágrafos
ao art. 49 do Decreto-lei n9 1.798, de 24 de julho de 1980, que estabelece limite de remuneração mensal para os servidores
da Administração Federal".

Senado Federal, 19. de abril de 1982. - Senador Jarbas Passalinho, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1Q, da Constituição, e eu, Jarbas
Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NI? 23, DE 1982

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.886, de 26 de outubro de 1981, que "modilica a redação de dispositivo
do Decreto-lei nl? 1.691, de 2 de agosto de 1979, que altera a legislação da Taxa Rodoviália Única, e dá
outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nl? 1.886, de 26 de outubro de 1981, que "modifica a redação
de dispositivo do Decreto-Iei n9 1.691, de 2 de agosto de 1979, que altera a legislação da Taxa Rodoviária única, e dá
outras providências".

Senado Federal, 19 de abril de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
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ATA DA 33.a SESSÃO,
EM 20 DE ABRIL DE 1982

I - As 13:3i) horas compareeem os Senhores:

Nelson Marchezan
Haroldo Sanford
Freitas Nobre
Furtado Leite
JooI Ferreira
Lúcia Viveiros

PRESID:mNCIA DOS SRS.:

NELSON MARCHEZAN, Presidente;
FURTADO LEITE, lQ-Secretário;

JOEL FERREIRA, Suplente de Secretário;
LÚCIA VIVEIROS, Suplente de Secretário; e
JACKSON BARRETO, Suplente de Secretário.

Maranhão
Edison Lobão - PDS; Epitácio Cafeteira - PMDB; Freitas

Diniz - PT; José Ribamar Machado - PDS; Vieira da Silva 
PDS.

Piauí
Correia Lima - PDS; Hugo Napoleão - PDS; João Clímaco

- PDS; Joel Ribeiro - PDS.
Ceará

Alfredo Marques - PMDB; Evandro Ayres de Moura - PDS;
Flávio Marcílio - PDS; Gomes da Silva - PDS; Manoel Gonçal
ves - PDS; Marcelo Linhares - PDS; Paulo Lustosa - PDS.

Rio Grande do Norte
Oarlos Alberto - PDS; Ronaldo Ferreira Dias - PDS; Vingt

Rosado - PDS.
Paraíba

Arnaldo Lafayette - PMDB; Joaci! Pereira - PDS; Octacílio
Queiroz - PMDB.

Pernambueo
Augusto Lucena - PDS; Cristina Tavares - PMDB; Inocêncio

Oliveira - PDS; José Mendonga Be~rra - PDS; Josias Leite
- PDS; Marcus Cunha - PMDB; Milvernes Lima - PDS; Nilson
Gibson - PDS; Roberto Freire - PMDB.

Alagoas
Albérico Cordeiro - PDS; José Costa - PMDB; Murilo Men

des - PMDB.
Sergipe

Antônio Valadares - PDS; Raymundo Diniz - PDS; Tertulia
no Azevedo - PMDB.

Bahia
Afrísio Vieira Lima - PDS; Angelo Magalhães - PDS; Djal

ma Bessa - PDS; Francisco Benjamim - PDS; Honorato Vianna
- PDS; João Alves - PDS; João Durval - PDS; José Amorim
- PDS; Manoel Novaes - PDS; Prisco Viana - PDS; Ruy Ba-
ceLar - PDS.

Espírito Santo
Christiano Dias Lopes - PDS; Feu Rosa - PDS; Mário Mo

reira - PMDB.
Rio de Janeiro

Alair Fer.reira - PDS; Alcir Pimenta - PMDB; Alvaro Valle
PDS; Celso Peçanha - PTB; D3.':o Coimbra - PMDB; Joel

Lima - PMDB; JG de Araújo Jorge - PDT; José Bruno 
PMDB; José Maurícío - PDT; Lygia Lessa Bastos - PDS; Mo
desto da Silveira - PMDB; Paulo Torres - PMDB; Péricles Gon
çalves - PTB; Saramago Pinheiro - PDS.

IH - EXPEDIENTE
OFiDIO

Roraima

Hélio Campos - PDS; Júlio Martins - PDS.

O SR. PRESIDENTE (Ioel Ferreira) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 157 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a protegão de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

11 - O SR. ADHEMAR SANTILLO, servindo como 2.o-secre-
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Jool Ferreira) - P·assa-se à leitura do
expediente.

A SRA. LÚCIA VIVEIROS, suplente de Secretário, servindo
como I.°-Secretárío, procede à leitura do seguinte

Do Sr. Líder do PDS, nos seguintes termos:
Ofício n.o 112/82 Brasília, 20 de abril de 1982.

senhor Presidente:
Em virtude de eleição para a presidência da COmissão de Se

gurança Nacional, levo ao conhecimento de Vossa Excelência, para
os devidos fins, o desligamento do Senhor Deputado Alípio Carva
lho da função de Vice-Lider do Partido Democrático SOcial.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência a
expressão do meu elevado apreço e estima. - Cantídio Sampaio,
Líder do PDS.

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PDS; Airton Soares - PT; Alci

des Franciscato - PDS; Audálio Dantas - PMDB; Benedito Mar
cílio - PT; Cardoso Alves - PMDB; Del Bosco Amaral - PMDB;
Diogo Nomura - PDS; Herbert Levy - PDS; Israel Dias-Novaes
- PMDB; João Cunha - PMDB; Natal Gale - PDS; Octacílio
Almeida - PMDB; Roberto Carvalho - PDS; Ruy Côdo 
PMDB; Tidei de Lima - PMDB; Ulysses Guimarães - PMDB.

Goiás

Adhemar Santillo - PMDB; Genésio de Barros - PMDB;
Guido Arantes - PDS; Iturival Nascimento - PMDB; Paulo
Borges - PMDB.

Mato Grosso
Afro Stefanini - PDS; Cristino Cortes - PDS; Louremberg

Nunes Rocha - PMDB.
Mato Grosso do Sul

Antônio Carlos de Oliveira - PT; Ubaldo Barém - PDS.

Paraná

Adriano Valente - PDS; Amadeu Geara - PMDB; Ary Kffuri
- PDS; Euclides Scalco - PMDB; Hélio Duque - PMDB; Maurí
cio Fruet - PMDB; Olivir Gabardo - PMDB; Paulo Pimentel
- PTB; Roberto Galvani - PDS; Sebastião Rodrigues Júnior 
PMDB; Waldmir Belinati - PDS.

Santa Catarina

Arnaldo Schmitt - PMDB; Ernesto de Marco - PMDB; Juarez
Furtado - PMDB; Luiz Cechinei - PT; Nereu Guidi - PDS.

Rio Grande do Sul

Alberto Hoffmann - PDS; Alcebíades de Oliveira - PDS;
Aluízio Paraguassu - PDT; Carlos Santos - PMDB; Eloy Lenzi
- PDT; Getúlio Dias - PDT; Harry Sauer - PMDB; Hugo Mar
dini - PDS; João Gilberto - PMDB; Magnus Guimarães - PDT;
Odacir Klein - PMDB; Waldir Walter - PMDB.

Amapá

Antônio Pontes - PDS; Paulo Guerra - PDS.

Minas Gerais
Batista Miranda - PDS; Bento Gonçalves - PMDB; Bonifá

cio de Andrada - PDS; Carlos Cotta - PMDB; Carlos Eloy 
PDS; Darío Tavares - PMDB; Fued Dib - PMDB; Hugo Rodri
gues da Cunha - PDS; João Herculino - PMDB; José Machado
- PDS; Luiz Leal - PMDB; Magalhães Pinto - PDS; Melo
Freire - PMDB; Pimenta da Veiga - PMDB; Raul Bernardo
- PDS; Rosemburgo Romano - PMDB; Tarcisio Delgado 
PMDB.

PMDB.

Acre
PDS; Nosser Almeida - PDS; Wildy

Pará
PDS; Jorge Arbage - PDS; Sebastião

Amazonas
Rafael Faraco - PDS; Vivaldo Frota - PDS.

Rondônia
Isaac Newton - PDS; Jerônimo Santana

Amilcar de Queiroz
Vianna - PDS.

Antônio Amaral
Andrade - PDS.
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Exe.elentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa secretaria a M0nsagem
na Iqual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República solicita
autorização para ausentar-se do Pais.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protoestos de elevada estima e consideração. - João Leitão de Abreu,
Ministro Chefe do Gabinete Civil.

REQUERIMENTO N.o 204, DE 1982

(Convocação de Nlinistro)
(Da Sra. Cristina Tavares)

Solicita seja convocado G Sr. Ministro Ernane Galvêas,
a fim de prestar esclarecimento sobre as ocorrências ve
rificadas na Agência do Banco do Brasil de Floresta, PE,
no chamado "escândalo da mandioca",

Senhor Presidente:

'Requeiro, na forma do art. 38 e parágrafo da Constituição
Federal e art. 267 do Regimento Interno da Câmara. dos Depu
todos, a convocação do Sr. Ministro 'Emane Galvêas, para prestar
esclarecimentos necessários às ocorrências verificadas na Agência
do Banco do Brasil de Floresta (PEI, que se constituíram o cha
mado "escândalo da mandioca".

.Justificação

Todos os depoentes do chamado inquérito do Escândalo da
Mandioca, têm reiterado denúncias da responsabilidade da dire
ção do Banco do Brasil, na liberação generosa de financiamento
agrícola para aquele cultivo. O Vice-Líder do PDS na Assembléia
Legislativa de Pernambuco, Deputado Vital Novaes, o Vereador
Weldon Gilberto, do PDS de Floresta entre outros, em depoimento
perante o Juiz Genival Matias de Oliveira, da 1.0 Vara de Justiça
Fed,eral, atribuíram a culpa das fraudes ao Banco do Brasil.

Para acrescentar ainda maior suspeição àquele estabelecimen
to de crédito, cujo conceito não pode ser colocado em dúvida sem
comprometer todo o sistema financeiro do País, tramita em juízo
inquérito para apurar irregularidades administrativas cometidas
por advogados do Banco do Brasil, que retiraram da Secretaria,
sem autorização do Juiz Genival Matias de Oliveira. documento
relacionado com o "Escândalo da Mandioca".

Não se pode permitir que instituições da tradição do Banco
do Brasil permaneçam sob tais suspeições.

É de se estranhar, contudo, que em uma época de notória es
cassez de dinheiro, tenha havido a generosa liberação fugindo
dos controles oficiais.

As recentes modificações na Diretoria do Banco do Brasil, atin
gindo Um representante de Pernambuco naquele colegiado, repre
senta outra fonte de perplexidade que, dado a gravidade do aBsun
to, levo ao conhecimento desta Casa.

MENSAGEM N.o 156, DE 1982

(Do Pode'r Executivo)

Solicita o ExceIentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica autorização para ausentar-se do País, em visita ofi
ciaI aos Estados Unidos da América Ido Norte, em n~ai\) do
corrente ano.

(As Comissões de Relaçõe.s Exterio.r,es e de Célnstitui
ção e Justiça.)

Excelentíss!mos Senhores Membras do Congresso Nacinnal:

Convidou-me Sua Excelência o Senhor Ronald Reagan, Presi
dente dos Estados Unidos da América, para uma visita oficial
àquele Pais, a realizar-se em maio de 1982.

iNa oportunidade s,arão examinadas temaB de inter,assoe das 1'·8

laçõ,es entre os dois Paises.

No indeclinável dever de aceitar o nobre convite, venho, em
cumprímento ·llJO que pl"e'ceituam os atrs. 44, inciso m, e 80 da
constituição, solicitar ao Congresso Nacional a necessária autori
zação para ausentar-me do País.

Brasília, 20 de ,abril de 1982. - .João Figueiredo.

Aviso n.o 163-SUPAR/82. Em 20 de :J;brE. de 1982.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Furtado Leite
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Brasília - DF

Art. 100.

PROJETO DE LEI N.o I.D76-B, DE 1979

(Do 81'. Luiz Leal)

(2.'" Discussão)

Veda novas inscrições no Quadro de Provisionados da
Ordem dos Advogados do Brasil e, mediante alterações da
Lei n.O 4.215, de 27 de abril de 1963, assegura, aos atual
mente inscritos nesse Quadro, o amplo direito de exercício
da profissão de advogado.

O 'Congresso Naci{)nal decreta:

Art. 1.0 Ficam vedadas, exceto quando se tratar de tmnsfe
rénda de sede da ativIdade profissional, novas inscrições no Qua
dro de Provisionadoo da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir
da data da publicação desta Lei.

Art.2.0 O caput e o parágrafo único do art. 37, o caput e o §
1.0 do art. 89, o art, 91, o caput e ,a alínea. "a" do parágraf.o ün.ico
do art. 92, o caput do art. 94, o item I do parágrafo único do art.
96, o art, 99, o parágrafo único do aJ:t. 100, o art. 101, I() art. 102, {)
§ 5.0 do art. 119, ,a alínea "f" do 'art. 132 e "O § 1.0 do art. 141 da Lei
n.O 4.215, de 27 ,de ,abril de 1963, passam a vigorllJr com a seguinte
redação:

"Art. 87. São deveres do advogado ,e do provisionado:

Art. 99. Se o advogado ou 'O provisionado fizer jun
tar 'aos autos, ,até antoes de cumprir-se (} mandado de le
vantamento 'Ou precatório, () seu contrato de honorários, o
juiz determinará lhe sejam estes pagos dil1etamente, por
dedução da quantia a ser receb~da pelo 'Constituinte, salvo
se este provar que já as pagou.

§ 1.0 Tratando-se' de honorários fixados na condena
ção, tem 'O advogado, ou o provisionado, ,direito autônomo
para e:xJecutara sentença nessa parte, podendo requerer
que o precatório, quando este for necessário, ser expedido
em seu favor.

§ 2.° Salvo aquiescência do !lidvogado, ou provisiona
do, o ,acoéJ)do f.eito pelo seu cliente e a parte, contrária, não
lhe prejudica os· honorários, quer os 'convencionais, quer
os' 'concedidos pela sentença;

Art. 96. . .
Parágl'afo ÚJlÚoo. . , , .

I - qua,ndo o a'dvogado ou o provisionado for nomea
do pela Assistência Judiciária, pela Ordem, ou pelo ,Juiz,
salvo nos casos do art. 94;

§ 1.0 Aos esta,giários a,plica-se o disposta. nos itens I
(oom :J;S restrições do 'art. 72, parágr,afo único, in fine),
TI, TIl. XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX ,e XXI do a:J.'It'. 87";

Parágrafo único. Aos estagiários aplica-se o disposto
em todos os itens deste 'artigo, exceto os de n.OS XX 'e XXI;

Art. 89. São direitos do advogado e do provisionado:

Art. 91. No Estado onde houv,er serviço de Assistên
cia Judiciária mantido pelo Gov'erno, caberá à Seção ou
Subseção da Ordem a nomeaçã:o de a:dvoga,do ou de' pro
visionado para o necessitado, depois de ,def,erido o pedido
em juizo, mediante a comp:oovação do estado de neces
sidade.

Art. 92. O I!l;dvogado ou o provisionrudo indicado pelo
serviço de Assistência Judiciária, pela Ordem, ou pelo
Juiz, será obriga,do, salv'o justo motivo, a. patrocinar gra.
tuitamente a 'Causa do necessitado até final, sob pena de
censura e multa, nos termos desta Lei (arts. 103, item
XVIII, 1t>7 '8 108).

/Parágrafo full'Co. . , " ., '" .
a) seradvogaido ou provisi:onado constituído peIa par

te contrária 'Ou pess{),a a ela ligllid,a, ou ter com estas re
lações profissionais de interesse atual;

Art. 93. Será pl'ef,erido para a def.esa da. causa o
advogado ou 00 provisionado que o interessado indicar, com
declaração lescrita de que a.ceita o 'encargo.

Art. 94. A gratuidade da poostaçã<o de' serviço ao ne
cessitado não obsta a peroepção, pelo advogado ou pelo
provisionado de honorários quando:

de 1982. - Cristina Tavares., deSala das Sessões,
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P3Irágrafo úniCO. A ação, tendo em vista a cobralllça
de honorários, pelos ardvogBJdos, ou peIos provisionados,
obedecerá ao processo de 'execução regulado, 1110 Livro li do
Código de PI'O'Cesso Civil, desde, que ajustados mediante
contl.'ato escrito, ouarbitI1ados judicialmente em processo
preparatório, com a observância do disposto no art. 97,
devendo a petição inicial ser instruída com o instrumento
de manda,to, como' presunção dia prestfllÇão d'O serviço con
tvatado.

Art. 10l. O advog8Jdo, ou o provisiJonBJd'o, substJ8Jbe
Lectdo com reserva de poderes :não pode cobrlar honorários
sem a interv€lllção daquele que lhe conferiu o subestabele
cimelllto.

iParágrafo único. Devem ambos, substabelecente e
substabelecido, 'a'COrdar-se, previamente, quamto à remu
neração que lhes toca, com a inte,rvenção do outorg8Jnte.

Art. 102. O Ia,dvogado, 'ou provisionado, credor de' ho
norá,ri.os e despesas feLtas IlrO desempenho do manda.to tem
privilégio especial sobre o objeto deste.

Art. 119. . .

§ 5.° O advogado, ou o ,provisionado. podea.oá susten
tar oralmente la def'esa em seguida ,ao voto do reIator, pelo
prazo ,de vinte minutos, prorl'Ogável a critério do pICesi
dente ,do OOnselho.

Art. 132.

f) deveres e dilJeitos dos advogados e dos provisiona
dos";

Art. 141. .

§ 1.0 Os ad:vol5'ados e os provisionados pa.g,arão anui
dade,s 'em cada uma das Seções em que se inscreverem."

Art. 2.0 Ficam revogados os arts. 51, 52, 54, IX e 74 da Lei
n.O 4.2'15, de 27 de lIlbril de 1963.

Art. 3.° Esta Lei -entrará em vigor na data de sua, publicação.

o SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - Está finda a leitura do expe-
diente.

IV - Passa-se ao Pequeno Expediente
Tem a palavra o Sr. Adhemar de Barros Filho.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDS - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há um movimento de alu
nos universitários em São Paulo que está adquirindo enorme importância, em
razão dos propósitos que o motivam desde o seu nascimento, e especialmente
pela maneira como vem sendo conduzido pelos que o dirigem, merecendo os
maiores aplausos e o reconhecimento púhlico pelo verdadeiro exemplo que
significa.

A vida universitária no Brasil vem experimentando uma série de dis
torções nos seus princípios mais fundamentais, Sr. Presidente, desde proble
mas gerados por inadequação de programas curriculares até a grave questão
do crescimento demasiado de entidades particulares, com o custo do ensino
elevadíssimo, em detrimento do oferecimento de vagas nos estabelecimentos
oficiais.

A principal conseqüência da paulatina privatização do ensino superior
no Brasil é, indiscutivelmente, a enorme evasão de alunos durante a reali
zação do curso universitário, e obviamente daqueles com poucos recursos,
fato que faz diminuir sensivelmente ~ possibilidade de as pessoas carentes
concluírem um curso superior.

Pois esse movimento que se robustece em São Paulo, Srs. Deputados,
que congrega mais de 40 Diretórios Acadêmicos, representando mais de
100.000 alunos universitários da Capital, objetiva exatamente encontrar so
luções para esses problemas básicos que enfrentam os estudantes, principal
mentc os de precárias condições financeiras.

Desprovido de qualquer preocupação política, o movimento pretende,
acima de tudo, promover a interação entre os universitários. Em suas primei
ras reuniões, no início deste ano, foi criada a Comissão Antitrote Violento,
com absoluto êxito, porque, além de evitar abusos nos trotes aos calouros de
suas faculdades, ainda desenvolveu, de maneira louvável, inúmeras atividades
de cunho humanitário.

Ou seja, conscientizam-se os universitários paulistas de que ao calouro se
pode reservar uma tarefa nobre e de integração, em substituição ao trotc vio
lento, desumano, humilhante, que nada acrescenta e que, infelizmente, é pra
ticado em determinadas situações.

Mas o mais importante desse esforço conjunto, que realizam Diretórios
Acadêmicos, Centros Acadêmicos e Diretórios Centrais de Estudantes,
concretiza-se no Programa Nacional Universitário de Bolsas de Estudo - o
PRONUBE - que se propõe, através de inúmeras atividades conciliando fins
assistenciais e participação e lazer do universitário, angariar recursos para a
constituição de um Fundo para Bolsas de Estudo aos estudantes carentes.

Sr. Presidente, Srs, Deputados, o Governo deve ajudar esses estudantes e
entidades que buscam da melhor maneira e com os mais nobres instrumentos
a solução dos seus problemas. Cabe ao MEC incentivar essa iniciativa cha
mada PRONUBE, concedendo-lhe recursos, porque, evidentemente, a arre
cadação feita pelos próprios alunos será insuficiente para o cumprimento de
seus objetivos primordiais. Deve também o Programa Nacional Universitário
de Bolsas de Estudo merecer a colaboração da indústria, do comércio e das
entidades de classe.

O PRONUBE representa um empreendimento que demonstra o grau dc
conscientização e amadurecimento da classe universitária brasileira, sem dú
vida alguma, bastante ávida para participar da solução dos nossos proble
mas, sem quaisquer conotações que não sejam a de contribuir para a verda
deira democratização do ensino no Brasil e para a formação de uma socieda
de mais justa e harmoniosa.

Parabéns aos univcrsitários de São Paulo. Que esse exemplo receba a de
vida atenção do Ministério da Educação e Cultura e dos demais órgãos ofi
ciais ligados ao setor, e que sobretudo, frutifique, com iniciativas semelhan
tes, em outros Estados brasileiros.

O SR. ADHEMAR SANTlLLO (PMDB - GO. Sem revisào do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs, Deputados, venho à tribuna para denunciar fato
realmente grave. A firma Agropecuária CAPEMI Indústria e Comércio
Ltda" responsável pelo desmatamento da região que será inundada pelo rio
Tocantins. no Município do Tucurui, no Pará, que servirá de represa para a
hidrelétrica de Tucuruí, está causando prejuízo aos seus funcionários, traba
lhadores, empresas que também trabalham pelo sistema de empreitada e, ain
da, aos fornecedores de alimentos e materiais de limpeza, da ordem de 100
milhões de cruzeiros até o presente instante.

A Agropecuária CAPEMllndústria e Comércio Ltda. foi constituída ex
clusivamentc para realizar aquele trabalho. Faz parte de uma holding dirigia
pela CAPEMl - Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios Beneficentes 
cujo Diretor-Presidente é o General de Exército R-I Adernar Messias de Ara
gão.

A empresa a que me refiro há 90 dias não paga um tostão sequer àqueles
responsáveis pela realizaçào das obras no Município de Tucuruí. O mais
incrível de tudo é que essa CAPEM I, sem qualquer tradição no ramo, sem
qualquer condição econômica e financeira para realizar trabalho de tão gran
de monta, foi, inexplicavelmente, indicada pela ELETROBRÃS para a reali
zação do serviço. E hoje, com o aval da ELETROBRÁS, do Governo brasi
leiro, a Agropeucária CAPEMI Indústria e Comércio Ltda. está lesando to
dos os seus fornecedores, firmas empreiteiras e trabalhadores, no montante
- repito - de aproximadamente 100 milhões de cruzeiros.

Para mostrar o desrespeito e, acima de tudo, sua condição de insolvência
total - razão por que essa firma está a merecer a pronta intervenção do Go
verno Federal para evitar uma crise de grande proporção, inclusive levando
pequenos e médios fornecedores à falência e também causando prejuízo
maior a todos os trabalhadores ali por ela contratados - tenho em mãos cer
tidào fornecida pelo Cartório Único de Ofício da Comarca de Tucuruí no dia
6 de abril de 1982, comprovando que 102 títulos foram protestados naquele
Cartório contra a firma Agropecuária CAPEMI. O maior desses títulos é de
Cr$ 11.784.432,40. Por outro lado, também há um título de Cr$ 510,510 que
prova que essa firma não tem sequer condições ou crédito para pagar Cr$
510,51.

Isso tudo ocorre porque, sob a proteção dos grupos que dominam a polí
tica no País, a direção da CAPEMI, através de ameaças, tenta acobertar to
dos esses fatos delituosos que estão não só comprometendo a realização da
obra do Tucuruí, mas, principalmente, causando dificuldade e desespero a
seus fornecedores c trabalhadores.

Quero deixar aqui registrado meu protesto, Sr. Presidente, porque todas
as vezes em que as firmas lesadas anunciam a necessidade de conversar eom a
direção da empresa, imediatamente são orientadas a não realizar qualquer
tipo de pressào. Os diretores fogem do debate, não aceitam que os credores
compareçam ao escritório da firma para tratar do assunto. O Gen. Ademar
Messias Aragão. Presidente da Empresa, reside no Rio de Janeiro, e é im
possível falar com ele, Inclusive os subalternos da empresa, sediados em Tu
curuí, alegam que essa dificuldade para se chegar à direção da empresa tem
até o patrocínio do Senador Jarbas Passarinho. Isto envolve, conseqüente-
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mente, o Presidente do Senado em ato delituoso do qual, tenho certeza, S. Ex'
não participa.

Quero, portanto, deixar aqui registrado esse fato, mostrando o desres
peito a que chega a CAPEMI, que, sem qualquer tradição no ramo de desma
tamento, formou urna firma para participar da concorrência - aliás, nem
participou; foi indicada, pura e simplesmente, sem qualquer tipo de licitação,
passando por cima do Decreto-lei no 200 - e, sem ter condições de concor
rência, assume um trabalho desses, levando as firmas ao desespero. Tenho,
aqui, por exemplo, comprovante de uma ação movida pela JF de Morais & fi
lhos Ltda., firma estabelecida no Estado de Goiás, que tem a r,eceber, só do
principal, 26 milhões, 498 mil, 662 cruzeiros e 60 centavos, pelo fornecimento
de alimentos e material de limpeza.

Espero que o Governo Federal, com o objetivo de defender os interesses
dos pequenos e médios fornecedores e dos trabalhadores que, desesperados,
não recebem seus salários e não têm como sair do local, e acima de tudo, para
a moralização da coisa pública, determine a intervenção na CAPEMI. Uma
firma que não tem disponibilidade para pagar 510 cruzeiros não pode conti
nuar existindo. Lamentavelmente, é essa firma a responsável pelo desmata
mento da região de Tucuruí.

O SR. MILTON BRANDÃO (PDS - PI. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na sessão matutina de hoje dirigimos apelo ao Ministro Eliseu Re
sende, dos Transportes, e ao engenheiro Clorandino Sales, Diretor do Depar
tamento Nacional de Estradas dc Rodagem, no sentito de que sejam concluí
dos e reparados, no Piauí, vários trechos de BRs, na sua maior parte destruí
dos pela ação do tempo e das águas. Reportamo-nos à BRs 404, 222, 235,
135, e, ainda, à BR-230.

Nesta oportunidade queremos mencionar a BR-020, no traçado
Barreiras-São Raimundo Nonato, para, em seguida, encontrar São João do
Piauí, Simplício Mendes, Itainópolis, Picos; a BR-407, rodovia que alcançou
Picos e, posteriormente, foi prolongada. Hoje, seu início é no entroncamento
rodoviário Piripiri, no Piauí. Em pronunciamentos anteriores ressaltamos a
necessidade de prosseguimento dos trabalhos de construção dessa rodovia en
tre Picós e Bocaina-Bocainajá está implantada, em convênio com o DER do
Estado do Piauí - e de Bocaina até Pimenteiras; de Pimenteiras aos povoa
dos Dico Leopoldino e Genipapeiro, São Miguel do Tapuio, Castelo, povoa
do Buriti, povoado Retiro, a BR-404, no km 08, nas proximidades de Pedro
11 até Piripiri. Outras rodovias importantes como a BR-343 no traçado Flo
riano, Gerumênenha e Bcrtolínia, poderiam também ser mencionadas.

Sr. Presidente, esse é um assunto pelo qual nos temos batido em várias
legislaturas, mas até hoje os trechos referidos não foram completados. Che
quei li citar o trecho entre Gaturiano e Oeiras, que precisa ser encascalhado
em poucos quilômetros. de 15 a 17, para sua conclusão. Também é necessária
a pavimentação da rodovia, para que ela possa funcionar dcsde Gaturiano,
nas BRs-316 e 230. onde são coincidentes, passando por Oeiras, antiga Capi
tal do Piauí, até Floriano. De Oeiras a Floriano a rodovia já está pavimenta
da. Outros aspectos, quanto às vias de comunicação, temos focalizado desta
tribuna. Falamos a respeito das agrovias, e formulamos apelo ao Presidente
João Figueiredo, no sentido de que modificasse o decreto a respeito da ma
téria, a fim dc pcrmitir que os Estados do Nordeste realizem obras em convê
nios com os Governos dos Estados dispensando os 20% deles exigido pelo
mencionado decreto para que possam requerer tais convênios.

Sr. Presidente, queremos também nos reportar a outras vias de comuni
cação, como é o caso do rio Parnaíba, que está desafiando o Governo Fede
ral, desafiando o Ministério dos Transportes para voltar a contar com urna
navegação num curso de 1.300 quilômetros. O rio Parnaíba precisa ser de
sobstruído, porquanto estào sendo construídas eclusas com mais de 2/3 já
realizadas e, possivelmente, seu término será ainda este ano ou no começo do
próximo. Então impõe-se que, após a conclusão das eclusas, o rio esteja de
sobstruído para que a navegação se processe em todo o seu curso. Tcmos
também de reímplantar os projctos fluviais, e, por fím, Sr. Presidente, quere
mos também nos reportar ao Porto Marítímo de Luiz Correia, porto médio
que conta com verbas orçamentárias e precisa ser concluído.

Deixamos novamente este registro, e esperamos, ainda neste mês, rece
ber informações do Ministério dos Transportes sobre o andamento destas
obras a respeito do que será realizado para implantação e reparo dcsses te
chos rodoviários de BRs no Estado do Piauí.

Durante o discurso do Sr. Milton Brandão. o Sr. loel Ferreira.
Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sra. Lúcia Viveiros. Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Viveiros) - Tem a palavra () Sr, Luiz Ce
chinel.

O SR. LUIZ CECHINEL (PT Se. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o Movimento Trabalhista Catarinense (MTC)
no qual o PDS pretende espelhar, a nível nacional, organização congênere
acaba de realizar em Florianópolis o seu TI Encontro Estadual. Valeu-se desta
oportunidade para fazer, como de hábito, a apologia do regime e da oligar
quia implantada em Santa Catarina e o lançamento de candidaturas.

Como já prevíamos, desta tribuna, em ccrta ocasião, esse movimento
não foi inspirado em propósitos sérios, saudáveis, mas para manipular e bur
lar a boa fé dos trabalhadores do meu Estado.

Criado com objetivos especificamente político-eleitorais - aí está a evi
dência - deitaram falação em torno das virtudes deste regime e de seu com
promisso com os "pequenos". E já aproveítaram a ocasião para lançar candi
dato a Deputado Federal o Sr. Fernando Bastos, fazendo simultâneamente a
louvação das demais candidaturas do PDS ao Governo do Estado.

O circo foi montado com uma platéia arrebanhada por todo o Estado às
custas do erário público, que pagou estadias, comida e transporte, o que foi
um verdadeiro turismo para muitos dos desavisados participantes.

O Sr, Fernando Bastos, coordenador estadual desse movimento, matrei
ro e ardiloso, preparou assim toda essa encenação, numa armadilha para,
aproveitando-se demagogicamente do povo trabalhador, obter a sua eleição
para a Câmara dos Deputados e tentar fortalecer a oligarquía, que está deses
perada diante da aproximação das eleições.

Está bem claro, aí e agora, quais as intenções desse órgão, pois fossem
outros os objetivos e teríamos assistido a um verdadeiro processo de cons
cientização. organização e afirmação dos trabalhadores naquela unidade fe
derativa. Da mesma maneira, os candídatos cventualmcntc lançados através
desse movimento teriam sido pessoas escolhidas no seio das massas, mas ja
mais um Fernando Bastos, homem que nunca empunhou um martelo nem to
cou num machado, que não sabe o que é uma enxada.

Com mentiras, promessas, embromações, iludiram muita gente, contan
do estorietas dessa Revolução que nunca houve e, se houve, deixou marcas e
cicatrizcs indcléveis nos cárceres, na mesa do trabalhador e no estômago de
nossas crianças, que morrem como se acometidas por uma peste. Anualmen
te, 500.000 são vitimadas pela fome, num verdadeiro genocídio, numa guerra
declarada contra a nossa gente.

Corrompendo, abrem portas, compram dirigentes sindicais fracos que se
entregam à voracidade dos Bornhausen, traindo os trabalhadores, fazendo o
jogo dos patrões e deixando as massas entregues à própría sorte, num jogo
que as têm lcvado à mingua e ao sofrimento atroz: sem médicos, sem remé
dios, morando em barracos, sem água tratada, esgotos, escolas, alimentação
sadia.

Aí estão patenteados os frutos dessa farsa chamada Movimento Traba
lhista Catarinense, que no momcnto em quc o líder máximo dos trabalhado
rcs brasileiros, Lula, estava sendo julgado por dcfendcr mclhores salários
para os trabalhadores, simplesmente o ignorou. Isto em pleno Encontro Esta
dual do MTC,

Está bem evidente: Lula não faz o jogo dos patrões, enquanto que o
MTC foi elaborado exatamente para cooptar os dirigentes sindicais corrup
tos, que se vendem para a oligarquia e enganam os próprios companheiros.

O verdadeiro movimento pelos trabalhadores catarinenscs vem scndo
feito pela comissão Pró-Cut, que manifestou o seu protesto contra o julga
mento de Lula e seus wmpanheiros, posicionando-se politicamente pela or
ganização independente e autônoma da classe trabalhadora.

No seu seio atuam os verdadeiros líderes sindicais catarinenses, que já es
tão inclusive convocando os trabalhadores para o Encontro Estadual dos
Trabalhadores a ser rcalizado cm agosto vindouro, quando deverão ser deba
tidos temas importantes da atualidade, com vistas ao encontro nacional.

O Sr. Francisco Alano, Presidente da Federação dos Trabalhadores no
Comércio do Estado de Santa Catarina, é um dos próceres que se destaca nes
ta luta, cujo norteamento os trabalhadores catarinenses devem seguir, por ser
este sindicalista um trabalhador sintonizado com a causa das massas espolia
das.

Na verdade, o trabalhador catarínense deve dar um fora no MTC e
apoiar os legítimos líderes que lutam pela sua libertação econômica e política.

O SR. JOEL FERREIRA (PDS - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs, Deputados venho a esta alta tribuna do povo para
reportar-me a mais um gesto de alto significado social praticada pelo Gover
no honrado e dinâmico do Presidente João Figueiredo.

Refiro-me, Srs. Parlamentares, à oportuna e feliz iníciatíva do Dr, Gíl
Macieira, grande Presidente da Caixa Econômica Federal, abrindo oportuni
dade para que brasileiros adquiram sua casa própria.

Dr. Gil Macieira, Presidente do notável estabelecimento de crédito - a
Caixa Econômica Federal - é uma das figuras mais lúcidas, operantes e de
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alta sensibilidade política do quadro. da Administração João Figueiredo. É
um brasileiro inteligente, prático e altamente afinado com os altos interesses
do povo brasileiro.

A abertura da oportunidade para aquisição da casa própria pela Caixa
Econômica constitui ato concreto de atendimento às necessidades do povo,
em uma das suas mais justas aspirações.

Com a elevação dos preços dos imóveis novos, nada mais oportuno ejus
to, do que se oferecer à gente mais pobre de nossa sociedade a possibilidade
de adquirir imóvel usado.

Com este procedimento, a Caixa Econômica Federal, pelo seu Presiden
te, vai ao encontro do programa de Governo do povo e para o povo do Presi
dente João Figueiredo.

O gesto da Caixa Econômica Federal é digno de aplauso, de reconheci
mento e de louvor. Estou certo, Srs. Parlamentares, de que o povo brasileiro,
será sensível a atitudes dessa grandeza.

Lamentavelmente, mesmo diante de gestos tão expressivos, ainda há bra
sileiros com mandatos outorgados pelo povo que, desta mesma tribuna, com
batem trabalho tão importante e de cunho social. Esses maus brasileiros se
rão bem distinguidos dos que, como o Presidente João Figueiredo e o Dr. Gil
Macieira, se preocupam com as necessidades do povo e pelo seu bem-estar
trabalham.

O SR. ANTÔNIO MORIMOTO (PDS - SP. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, a FUNAI está comemorando a
"Semana do !ndio", e eu tenho uma sugestão a fazer aos responsáveis pelo
órgão: se forem verdadeiros os termos de uma entrevista que o seu Delegado
em Rondônia. Sertanista José Apoena Soares de Meirelles. deu ao jornal O
Estadão de Rondônia (edição do dia dois deste mês de abril, à página três). su
giro seu desligamento imediato de qualquer responsabilidade, por menor que
seja. com a Fundação Nacional do Indio. em que pese toda a sua tradição de
herdeiro de um dos nomes mais respeitáveis neste País no trato com os
problemas indígenas.

As razões que me levam a esta grave, porém necessária, sugestão são as
seguintes:

I. O Sr. Apoena Meirelles. fazendo alarde sempre de suas posições niti
damente esquerdistas. salicntou. mais uma vez. nessa entrevista já citada, sua
ojeriza gratuita pela classe dos políticos em geral (classe a que me orgulho de
pertencer há quase trinta anos) e por este Deputado em particular. São pala
vras suas textuais, segundo o jornal já citado: "Não sou político, não gosto de
política e niío faço política". Chamou a atuação política de "denegrida". Es
tas palavras, Srs. Deputados, jamais poderiam ser encontradas nos lábios de
um homem público, que depende do Poder Legislativo para exercer normal
mcntc suas funções e tem obrigação de respeitar as atividades dos políticos:

2. O Sr. Apoena de Meirelles não pode continuar em suas funções tam
bém porque não é c.apaz de cumprir compromissos formalmente assumidos
por escrito. Ao dar essa malfadada entrevista, porque um pronunciamento
meu. desta Tribuna. há duas semanas, chamando-o à responsabilidade por
causa de uma posição assumida pela FUNAI por sugestão sua (mas não cum
prida por ele). com respeito a um problema de idenização devida a colonos
em Rondônia. explodiu em sua cabeça como um petardo, aquele sertanista
declarou textualmente: "Propor e assumir são duas coisas totalmente antagô
nicas'" Quando ele disse "propor". Sr. Presidente, estava se referindo a a um
documento assinado por ele mesmo. como Delegado Regional da FUNAI,
datado de 24 de fevereiro de 1982, assim identificado: "Ofício n~ 153/8~

DRj82: Do Delegado da 8' DR/FUNAI; Ao I1mo. Sr. Diretor do DGO/
FUNAI: Assunto: ReI'. Or. n9 IOjDGO de 14-1-82". Nesse documento, do
qual tenho cópia, o Sr. Apoena Meircllcs. ele mesmo. propõe pagamento de
indenização aos colonos despojados de suas terras em Rondônia, fato que
agora ele quer despudoradamente negar e não assume.

S. s~ reconhece expressamente a responsabilidade do Governo, só que de
administrações passadas, como é de seu feitio, covardemente.

O trecho da sua fala está vazado nos seguintes termos:

"Esse auxílio financeiro seria uma forma de o Governo reparar
a omissão de administrações passadas que permitiram que o proble
ma se agravasse ao ponto em que chegou, sem que, na realidade,
aqueles colonos tivessem culpa direta. Quando muito, foram instru
mentos de interesses outros."

Estou sugerindo à administração da FUNAI que, como uma homena
gem aos próprios silvícolas, esse cidadão que não honra o cargo que exerce
seja ·afastado do seu posto.

Parabéns 1\ política indigenista do País.

O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, creio ter sido um dos primeiros parlamentares a ocupar a

tribuna' do Congresso N acionai para verberar o procedimento revanchista de
alguns segmentos oposicionistas contra o Governo e o regime que se instalou
a 31 de março de 1964, citando como exemplos a "vitória de pirro" na derro
ta do instituto da sublegenda para Governador de Estado e, logo depois, a
manobra que terminaria por consumar-se no processo de incorporação do PP
ao PMDB.

Estas, Senhor Presidente, foram apenas duas das muitas respostas con
cretas que o PMDB do Deputado Ulisses Guimarães deu à Nação, mostran
do, pública e claramente, sua disposição de provocar o confronto com as
forças do Governo para criar um estado de acirramento de ânimos no seio da
classe política, incitando-a à prática de um "vale tudo" nas eleições de 15 de
novembro, convicto de que o tumulto político-eleitoral é a tática mais aconse
lhável para beneficiar a si e a seus companheiros de Partido, no indefinível e
quase sempre surpreendente resultado das urnas.

É evidente e certo, Senhor Presidente, que os segmentos radicais das
oposições. sedentos de revanchismo e ávidos nas provocações mais insólitas,
ao invés de perderem substância pelos efeitos naturais da anistia e das mãos
estendidas do Presidente, sentem-se cada vez mais fortelecidos e estimulados,
ao extremo de arrastarem homens do porte do Senador Tancredo Neves, co
nhecidamente de índole moderada, e fazê-lo porta-voz desse mesmíssimo sen
timento de confronto, que desgraçadamente está ameaçando conduzir o País
a um retrocesso político visível e inevitável.

O discurso pronunciado pelo Deputado Ulisses Guimarães na Con
venção de domingo, do PMDB, mais do que um desapreço ao Governo do
Presidente João Figueiredo. que insiste de mãos estendidas aos brasileiros. na
busca do diálogo livre e aberto, para o encontro de soluções para os proble
mas nacionais. foi uma pregação do ódio e da violência, todo ele marcado de
revanchismo, caso o Brasil tivesse a infelicidade de cair nas mãos dos irres
ponsáveis que desejam comandá-lo com O objetivo único de promover a luta
armada entre os filhos desta Pátria.

Confiamos nas eleições de 15 de novembro, sobretudo no voto conscien
te do povo brasileiro. As palavras ditadas pelo Presidente do PMDB na Con
venção Nacional que deglutiu para sempre o fraco PP representaram um sinal
de alerta os que detêm o comando do poder e, mais do que isto, uma adver
tência que precisa. a cada instante. estar presente em nossas lembranças, a fim
de que não sejamos ingênuos ao ponto de acreditarmos que os inimigos, por
mais dóceis que aparentem ser, sejam capazes de, vitoriosos, premiar os der
rotados com corbelhas de l1ores.

Estamos conscientes de que o revanchismo será hoje, amanhã e sempre,
a arma imutável nas màos dos saudosistas, de nada valendo tentar sensibilizá
los com as virtudes da anistia e do processo de abertura democrática. apaná
gios do ideário de março de 1964, reconhecidos pela maioria do povo brasilei
ro, mas eternamente renegados, pelos perseguidores do poder, que desejam
conquistá-lo para determinar o extravasamento de ódios acumulados ao lon
go do tempo. ainda que isto implique transformar a Nação numa praça de
guerra, de cujo saldo resulte o mais selvagem derramamento de sangue entre
brasileiros.

Se o Deputado Ulisses Guimarães, como Presidente do PMDB. que in
corporou o PP em suas entranhas, quando fala, interpreta o pensamento unâ
nime do Partido, dá-nos, pelas elucubrações com que brilhou os convencio
nais oposicionistas. a noção plena e concreta do que será o destino deste País,
no caso de um insucesso político do Governo e do regime, no veredicto das
urnas nas eleições de 15 de novembro próximo.

Consideremos um "aviso aos navegantes" a insólita ameaça do Presiden
te do PMDB, quando, à guiza de criticar o Governo e a Revolução, deixou-se
trair pelo subconsciente, afirmando. sob o impacto do ódio virulento, que "os
integrantes de seu partido serào promotores a pôr no banco dos réus, em
nome da maioria da sociedade brasileira, aqueles que mataram, que corrom
peram, que usurparam o poder".

Estamos. realmente, diante de uma situação grave, pois a linha de ação
radical, pregada sem o menor disfarce pelo homem que preside o maior parti
do de oposiçào no País, tende a levar-nos todos ao confronto das urnas e da
violência, o que seria a última hipótese desejável para um país que está a um
passo da sua autodeterminação política, econômica e social.

Infeliz, como sempre, o foi na maioria dos seus pronunciamentos à
Nação, o Deputado Ulisses Guimarães parece haver perdido a noção de res
ponsabilidade que lhe impõe o exercício do cargo do Presidente do PMDB
para se deixar trair por um sentimento crônico de ódio, violência e revanchis
mo. a ponto de se esquecer de que as pseudovítimas das suas ameaças são
exatamente aquelas qUle, por amor ao Brasil e respeito às tradições históricas
do seu povo, renunciaram a ressentimentos, desarmaram os espíritos c com
pletaram o itinerário cívico do processo de abertura democrática com a con
cessão da anistia, que hoje vê-se imerecida por muitos dos beneficiários, que,
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graça;; a ela, retornaram à vida pública e foram engajar-se sob as ordens e os
tacões do representante de São Paulo no Congresso Nacional.

O exemplo de renúncia ao ódio e à violência. dado pelos idealistas que fi
zeram o Movimento de Março de 1964. em nada sensibilizou os fogosos ad
versários. do governo c do regime. Resta-nos Sr. Presidente. dirigir um alerta
aos brasileiros, pedindo-lhes que a analisem ejulguem. com prudência e me
ditação. as ameaças feitas pelo Deputado Ulisses Guimaràes, a fim de que
possam concluir. com a serenidade que exige o momento de transição em que
vivemos. se esses são os homens aos quais a Revolução deve transmitir o co
mando do poder e o destino do povo brasileiro.

Durante o discurso do Sr. Jorge Arhage. a Sra. Llida Viveiros.
Suplente de Secretário. deixa a cadeira da presidência, que éocupada
pelo Sr. Joel Ferreira, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - Tem a palavra o Sr. Rafael Fa
raco.

O SR. RAFAEL FARACO (PDS - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente. Srs. Deputados. na semana passada. formulamos desta tribuna
apelo às autoridades da área econômica no sentido dc destinarem recursos ao
sistema cooperativista do nosso Estado.

É por demais importante que esse apelo seja ouvido por parte dos Srs.
Ministros do Planejamento e da Agricultura e pelo próprio Presidente do
BNCC. Sabe V. Ex'. Sr. Presidente, amazonense que é, que as cooperativas,
em nosso Estado. há cerca de 10 anos implantadas. num esforço extraordi
nário de conscientização do produtor rural. vêm-sc transformando. ao longo
desta dêcada. numa alvissareira realidade para a economia primária do nosso
Estado. Pessoalmente. acredito que na Amazônia, como de resto em todo o
País. o setor primário só se soerguerá com o empenho do Governo em presti
giar a iniciativa desta filosofia de atividade econômica. Cito como exemplo o
Município de Parintins onde. há cerca de 30 anos engatinhava. sempre com
dificuldades, um projeto de cooperativa - aliás, legalmente constituída - e
por várias vezes foi ao fracasso. Mas, 5 ou 6 anos atrás, num último esforço.
com a participação da EMATER, que tem prestado ao Amazonas relevantes
serviços na extensão rural e no processo de transformação da mentalidade do
nosso caboclo, essa cooperativa tornou-se uma realidade consoladora em
nosso Estado. O homem rural daquele Estado passou a acreditar no coopera
tivismo, o que é muito importante, porque o amazônida, o ruríeola do extre
mo Narte do Brasil. vivia do extrativismo, e ainda vive em sua maior parte,
ora extraindo o látex para a borracha, ora extraindo a castanha, ou vivendo
da pesca e da caça, mas sempre atado àquele sistema clássico do grande co
merciante dos maiores centros, que lhe vendia a mercadoria para ser paga
pelo preço do produto. Hoje, ao longo de 10 anos, Manacapuru, Itacoatiara,
Parintins, Maués e Urucará já têm um sistema de cooperativismo muito bem
estruturado. Mas. nessa crise. em que as grandes empresas sofrem os danos
da inflação, do endividamento sempre constante. é natural que as cooperati
vas sejam as primciras a se ressentir desse problema, da gravidade da situação
financeira e econômica do País.

Por isso, reitero ao Sr. Ministro da Agricultura e ao Sr. Presidente do
BNCC apelo para que consigam, junto ao Ministro do Planejamento, recur
sos do POLAMAZONIA. que é um dinheiro relativamente a custo baixo,
subsidiado. e os apliquem nessa rede de cooperativas, para não deixar morrer
o sonho que o caboclo acalenta de redenção econômica através desse sistema.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PAULO GUERRA (PDS - AP. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente. Srs. Deputados, a Caixa Econômica Federal abriu suas
portas no último fim de semana, a fim de receber a inscriçào de milhares de
pcssoas que desejam financiamento para a aquisição da casa própria.

Trata-se. indiscutivelmente, de grande esforço que se faz no País com o
propósito de, pelo menos, atenuar o nosso gravc déficit habitacional. uma das
características de toda a problemática social que estamos vivendo.

É indispensável salientar que, nestes quase 20 anos de atuação, o Banco
Nacional da Habitação tem-se constituído em poderoso instrumento de açào
do Governo Federal na área do desenvolvimento social, ampliando as pers
pectivas de acesso das populações de baixa renda não só à habitação como
também aos serviços urbanos fundamentais. concedendo prioridade a pro
gramas habitacionaiS básicos destinados às famílias de pequeno nível de ren
da.

O PROMORAR, por exemplo. Sr. Presidente. Srs. Deputados, como
programa de erradicação da subabitaçt!o, lançado pelo Governo do Presiden
te Figueiredo há menos de três anos, consolida as diretrizes do Ministério do
Interior e atribui a exata dimensão social do BNH. porque represcnta. através
da execução por esse verdadeiro banco de desenvolvimento sócio-econômico.

o mais arrojado programa já realizado no País, beneficiando as camadas so
'ciais que vivem em condições subnormais de habitação.

Os princípios que regem a execução do PROMORAR estão perfeita
mente assentados nos ohjetivos de novos padrões de qualidade de vida do
povo brasileiro, para o que contribui essencialmente o aspecto habitação,
propostos, idealizados e em execução no Governo Figueiredo.

E obviamente, Srs. Dcputados, a recente decisão da Caixa Econômica
Federal em reabrir os financiamentos para a aquisição de imóveis usados sig
nifica medida de absoluta pertinência e sensibilidade com esses mesmos pro
pósitos, porque as dificuldades para a obtenção da residência própria atin
gem a grande maioria dns que vivem de salários, haja vista o grande número
de interessados que se apresentaram às agências da CEF em busca do neces
sário financiamento com rccursos do Sistema Financeiro de Habitação.

Sinto-me gratificado ncstc momento, Sr. Presidente. Srs. Deputados,
pois. como representante do Amapá, vejo que a medida atinge os amapaenses
que agora também desfrutam esta oportunidade e usufruem a vantagem ofe
recida pela carteira de habitação da CEF para obtenção da moradia própria.
Para o Amapá, onde se verifica acentuada carência habitacional atingindo
parte ponderável do funcionalismo público e demais segmentos da nossa so
ciedade, tal medida representa mais um passo em favor do nosso desenvolvi
.mento. Além disso, sinto-me ainda gratificado. porque. participando através
do pleito reiterado nesta tribuna e nos contatos com autoridades do Executi
vo Federal, deixo o meu testemunho da preocupação do Sr. Ministro do Inte
rior. do ilustre Presidente da Caixa Econômica. Dr. Gil Macieira, do BNH.
que acolheram e acolhem as reitcradas reivindicações no sentido de encami
nhar soluções dc profundo alcance social como a tomada agora.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO CUNHA (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cheguei esta manhã do Município
de Santa Helena de Goiás estarrecido com o que mais uma vez verifiquei na
quela cidade com relação à irresponsabilidade total e absoluta do Governo e
seus órgãos de Previdência e Assistência Social.

Santa Helena ê um dos principais Municípios produtores do Brasil. co
nhecido em todo o País pela alta produtividade c pelo avanço tecnológico da
produção agrícola. Por isso mesmo é, sem dúvida alguma, um dos maiores
contribuintes do FUNRURAL. Em funçào disso, foi construído um hospital
naquele Município pelo FUNRURAL. Construído, equipado e inaugurado,
ficou dois anos sem funcionar e sendo depredado. Ao tomar conhecimento
do fato. denunciei-o ao Ministro da Previdência. mostrando o crime que esta
va sendo cometido pelos seus auxiliares naquele Município do meu Estado.
Scm resposta do Ministro. equipei-me com fotografias, fui pessoalmente ao
gabinete do Sr. Jair Soares e mostrei-lhe que milhões do trabalhador e produ
tor rural foram gastos naquele hospital, e a irresponsabilidade da adminis
tração da Previdência não permitia o seu funcionamento. O Ministro. a bem
da verdade, no mesmo momento tomou providência, e já na mesma semana o
hospital de Santa Helena estava sendo reconstruído. Iniciei imediatamente
nova cobrança ao Ministro de funcionamento do hospital, uma vez que o que
interessava não era propriamente a recuperação do prédio, que nunca foi usa
do, mas colocar em funcionamento o hospital. O Ministro respondeu-me
mais uma vez que providenciara para o imediato funcionamento do hospital.

Agora chego de Santa Helena. mais de um ano depois da promessa do
Ministro, com a informação de que o hospital reconstruído foi novamente
abandonado. nunca funcionou, ficando os contribuintes do FUNRURAL
sem qualquer assistência naquele Município.

O hospital continua sem funcionar, apesar dos milhões gastos ali,já por
duas vezes.

Esta situação é o espelho do atual govcrno: a irresponsabildiade total e
absoluta campeia nos setores administrativos do País.

No caso de Santa Helena, está envolvido pessoalmente o Ministro Jair
Soares, que, segundo sua palavra de honra empenhada, não permitiria aquele
abuso que estava ocorrendo em Santa Helena, informando-me que o hospital
seria reconstruído e entraria em funcionamento imediatamente. Parece que o
Sr. Jair Soares há muito perdeu o controle do seu Ministério. Parece mesmo
que o Ministério da Previdência está totalmente abandonado, a partir do mo
mento em' que fatos estarrecedores como este estão acontecendo e, acredito,
não somente cm Santa Helena, mas em todo o Brasil. Dizem que o hosptial
vai ser reinaugurado e reaberto nas vésperas das eleições. É uma boa piada es
ta, pois esse hospital é o maior fator gerador da manifestação do povo do
Município contra o governo, e sua reabertura na vêspera das elcições somente
vai tornar mais flagrante ainda a irresponsabilidade das autoridades previ
dcnciárias. Saiba o Ministro Jair Soares que, no caso de Santa Helena, estão
em jogo o seu nome e sua própria honorabilidade. Não faço mais apelo ne
nhum, uma vez que os homens do PDS costumam confundir as denúncias da
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Oposição com pedidos ao Ministro. Deixo aqui registrada apenas a infor
mação para que, se houver ainda pelo menos um pouquinho de responsabili
dade no Ministériiro da Previdência, que façam funcionar o hospital de Santa
Helena, uma vez que o que está acontecendo lá é crime.

Desejo, Sr. Presidente, por outro lado, registrar outro fato extremamente
grave que está ocorrendo no meu Estado, que é o atraso, a falta de pagamen
to ao funcionalismo estadual, que também anseia por aumento, que há quin
ze meses não tem qualquer reajuste. Essa situação calamitosa fez deflagrar
ontem a greve dos professores, movimento que hoje já conta com mais de
12.000 participantes, estando mais de 300 mil estudantes sem aulas. São pro
fessores com seus miseráveis salários atrasados; ganham, em sua maioria, me
nos que o salário mínimo.

Enquanto os professores de salário mínimo entram em greve, o Secre
tário da Educação denuncia publicamente que no seu gabinete existem 269
assessores desconhecidos, lotados ali mas que não trabalham, ganhando ven
cimentos superiores a 180 mil cruzeiros mensais cada um.

Isto tudo reflete o estado de calamidade pública, conseqüência da irres
ponsabilidade que tomou conta do meu Estado, que se vê às voltas com o
pior governo de sua história. O Sr. Ary Valadão conseguiu suplantar todos,
fazendo com que hoje Goiás seja terra arrasada, superendividada, com toda
uma situação administrativa intolerável, com o maior cabide de emprego da
história de Goiás e com vencimentos atrasados e nada de aumento.

O Presidente Figueiredo, que fala muito em moralidade, deveria voltar
suas vistas para a imoralidade que existe hoje nos governos de Estados, nota
dametne em meu Estado, que talvez seja o campeão do Brasil.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com tristeza que registro
nos Anais do Congresso Nacional o falecimento, em Fortaleza, no dia 14 do
corrente, do Dr. José Leite Maranhão, nascido em 10-8-1893, no Município
de Milagres. Formou-se em Medicina, na Faculdade da Bahia, em 1919. De
grande tendência política, ainda estudante tomou parte na campanha civilis
ta.

Professor do Colégio Militar e da Faculdade de Farmácia e da Escola
Normal, membro da Academia Cearense de Letras, manteve durante muitos
anos colaboração em vários jornais.

Foi Prefeito de Fortaleza, no Governo Faustino de Albuquerque, dei
xando na Capital cearense a marca de sua capacidade e operosidade.

Casado com Dona Ercila Botelho Maranhão, deixa ilustre descendência
formada pelos filhos Ruth, o ex-Deputado e médico Maranhão Filho, o pro~
curador e advogado Túlio Maranhão e o médico Lúcio Maranhão.

Com esse registro, transmitimos à família enlutada sentidos pêsames.

O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA (PDS - PE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, no Município de Parnamirim,
Pernambuco, o Ministro do Interior Mário Andreazza e o Governador Mar
co Maciel, presentes diversas autoridades federais e estaduais, líderes da re
gião e povo em geral, inauguraram o açude Público Entremontes, localizado
no citado município, pelo barramento do riacho São Pedro, principal afluen
te do rio Brígida e com capacidade de acumulação total de 358 milhões de
metros cúbicos dágua. A barragem tem uma extensão de 978 metros e 32 de
altura, tendo o sangradouro 360 metros em concreto, sendo o segundo do
nosso Estado, inferior apenas ao Poço da Cruz, com 505 milhões de metro~

cúbicos dágua.
Tem finalidade principal, além do acúmulo dágua, numa região com

grande carência do precioso líquido, constituir-se a barragem-mãe da pereni
zação do riacho São Pedro, com sete barragens sucessivas, que perenizará
50km de extensão, possibilitando a irrigação de 2.000 hectares de terra e per
mitirá uma moderna exploração agrícola c pecuária.

O Lago também possibilitará a irrigação de 360 hectares de terra às sua
margens, bem como uma piscicultura racional, que servirá para fornecimento
de proteína animal a baixocusto à população da região.

Vale salientar o trabalho desenvolvido pelo Governo de Pernambuco
que, pelo Projeto Asa Branca, construiu as barragenssucessivas, 102 km de
estradas e está eletrificando 155 propriedades rurais no vale do riacho São Pe
dro, com investimento em torno de I bilhão de cruzeiros.

O açude Entremontes beneficiará terras e populações dos Municípios de
Parnamirim, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista e Orocó.

Nota-se que o Projeto Asa Branca, em tão boa hora lançado pelo Gover
nador Marco Maciel, melhor programa já lançado por qualquer governo es
tadual, visando a solucionar o secular problema das secas na Região nordesti
na, está alcançando suas metas de perenizar os principais rios do sertão e do
agreste do nosso Estado.

Impossibilitado de comparecer às solenidades de inauguração do açude
Entremontes, queremos nos congratular com o Ministro do Interior, Mário

Andreazza e com o Governador Marco Maciel pelo feliz evento, almejando
que alcance os resultados esperados para que a populaçào da região possa
usufruir dos benefícios que haverá de proporcionar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JAYRO MALTONI (PDS - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, no final do mês passado dirigimos apelo ao
BNDE, ao Presidente da República e às demais autoridades da área econômi
ca. objetivando a solução imediata de um problema que surgiu na minha ci
dade, Jundiaí, relativamente à indústria têxtil. Trata-se da Fábrica de Tecidos
São Bento, cujas atividades estão paralisadas desde o ano passado. O BNDE,
por ser o maior acionista, praticamente assumiu a direção daquela firma, cu
jos empregados estão sem receber seus salário há mais de 8 meses. Parece-nos
que, embora o Presidente da República tenha se manifestado no sentido de se
encontrar uma solução rápida, o BNDE está dificultando.

Daí a nossa~ impressão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de que a in
tenção desse organismo é prejudicar o trabalhador brasileiro. Há quem afir
me que um dos proprietários da empresa, se não me falha a memória o Sr. Al
fredo, que reside no Rio de Janeiro, é muito ligado ao BNDE. Sabemos que
dIversas pessoas estão interessadíssimas até em alugar as máquinas da empre
sa e movImentar aquela indústria. o que viria garantir empregos e salários em
dia aos seus 280 empregados, que representam a dependência de mais de mil
pessoas àquela firma. A nosso ver o BNDE coloca todas as dificuldades para
evitar a venda da empresa às firmas interessadas, exigindo um pouco mais da
quilo que se oferece, esquecendo-se os seus dirigentes que não têm responsa
bilidade perante o povo brasileiro, nem o ônus de percorrer municípios, os
Estados e o nosso País à cata dc votos para dar sustentação aos funcionários
do ~róprio ~~DE e das ou~ras empresas de economia mista, ou autarquias.
Sena necessano que o PreSidente do Banco Central, o Ministro do Planeja
mento, o Ministro da Fazenda - e o próprio Presidente da República, que
vem demonstrando um interesse dos maiores na luta por melhores dias para o
povo brasileiro - determinassem ao BNDE providências urgentes - e, por
que não dizer? urgentíssimas - punindo até, se for o caso, se for provada a
falta de alguns dos funcionários.

Não se pode, através de uma empresa pública sacrificar uma parcela da
população brasileira. O Governo federal, através de S. Ex' o Presidente João
Baptista Figueiredo, deve, com a máxima urgência, determinar medidas ur
gentes e saneadoras para que aqueles 280 empregados e seus familiares não
tenham que retornar à residência do Deputado Jayro Maltoni com lágrimas
nos olhos. Os pais não têm condições de fornecer alimentos a seus filhos e por
sua vez estes, estão revoltados por sentir o sofrimento dos pais.

O SR. ÂNGELO MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o segui~te dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa da Bahia
criou 28 Municípios, acrescentando-os, assim, aos 336 já existentes. Não há
dúvidas de que existe uma justa ansiedade das populações dos distritos eleva
dos à categoria de Municípios, para que o ato se complete com a realização
- imposta pela lei do plebiscito, sob o comando do egrégio Tribunal Eleito
ral. Se o prazo é exíguo deve-se fazer um esforço, para que no dia IS de maio
todos os distritos passem a Municípios.

Faço, nesta hora, um apelo ao Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do
seu Presidente, Desembargador Costa Prieto, e dos seus dignos Juízes, no
sentido de ultimar as providências para que os plebiscitos se realizem imedia
tamente, se possível todos. Se a impossibilidade material vier a impossii1itar a
realização dos 28 plebiscitos, que pelo menos o Tribunal leve em conta os ca
sos de Teixeira de Freitas e Eunápois, o primeiro com cerca de 60.000 habi
tantes - que almejam com toda razão a transformação do distrito em Mu
nicípio - e o segundo, o maior povoado do mundo, também com 60.000 ha
bitantes.

Como representante do Município de Teixeira de Freitas não posso calar
a minha voz na hora de se praticar justiça com uma das áreas mais importan
tes da Bahia. Em Teixeira de Freitas existe uma agropecuária forte, com uma
exposição nacional. vasta plantação de cacau, indústria madeireira, reflores
tamento em grande área e um comércio forte. Todas essas atividades recebem
o apoio do Banco do Estado da Bahia e de várias outras instituições ban
cárias ali instaladas. Fica assim cristalinamente demonstrado que Eunápolis e
Teixeira de Freitas merecem de justiça a promoção a Município.

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Município de Marabá é, atualmente, em
razão do Pólo Carajás, da rodovia Transamazônica e da hidrelétrica de Tucu
ruí, um dos mais importantes do nosso Estado do Pará.

Centro urbano de porte médio, a cidade de Marabá encontra-se a 200
km da Serra dos Carajás e é o maior cruzamento de vias de transportes do in
terior da Amazônia. Situada à margem esquerda do Rio Tocantins, na con-
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fluência do rio Itacaiunas que, com seu afluente Paraupebas, banha o contor
no das jazidas, Marabá, também, fica perto da foz do Araguaia, e, portanto,
dos limites com o Maranhão e Goiás.

Ali se cruzam a BR-230 (Transamazônica), a PA-70 e a PA-332, pelas
quais dc atinge a BR-lO (Belêm - Brasília) e, pouco abaixo, no Tocantins, se
encontra Tucuruí, sede da maior hidrelêtrica nacional.

Tais requisitos, apesar de conferirem a Marabá condições extremamente
favoráveis, para se transformar num grande pólo de desenvolvimcnto. Toda
via, parece que o Governo do Estado não dá a devida importância a esse Mu
nicípio, principalmente nos seus serviços básicos, energia e água, ora entre
gues à CELPA e COSANPA, porquanto, conforme informações que de lá re
cebemos. a cidade cstá vivendo dias de escuridão c sem água para a popu
lação.

Cansada de esperar por soluções para o problema da falta de energia elé
trica que vem ocorrendo, com breve intervalo, há quatro meses, na cidade, o
povo de Marabá iniciou, semana passada, uma passeata e uma greve de pro
tcsto contra a situação, criticando o Governo Estadual, responsável pela
cncrgia elétrica do Município, através da CELPA, por essa situação de verda
deira calamidade pública, protesto junto com o qual cstamos de acordo.

O problema de energia, já é crônico, em Marabá, porquanto o número
de motores da CELPA ê insuficente para abastecer a cidade como um todo,
resultando que, atualmente, os três setores de Marabá recebem energia para a
população apenas quatro horas por dia, intercaladamente, o que irrita os ha
bitantes e a opinião púbica, pelo fato da situação vir se agravando, há meses,
sem nenhuma providênica do Governo Estadual.

Sendo uma área de segurança nacional e existindo uma tensão muito
grande na cidade, pedimos a atençw'das autoridades federais e estaduais
para que se evite uma verdadeira tragédia, em face do descaso do Poder
Público Estadual.

Para c?mprovar li falta de consideração das autoridades estaduais para
com o povo de Marabá, é conveniente frisar que, por ocasião da passcata, à
medida que esta transitava por determinados trechos, a luz ia sendo acendida
pela CELPA. nas ruas e nas casas. de forma que dava a impressão que a cida
de estava totalmente iluminada, o que mais provocou mal-estar no povo de
Marabá.

Expressando a nossa solidariedade ao povo de Marabá e endossando o
pronunciamento do Deputado Aziz Mutran na Asscmbléia Legislativa do Pa
rá, fazemos um apelo ao Govenro do Pará no sentido de providenciar, com a
máxima urgência, uma solução definitiva para a falta de luz e água no Mu
nicípio de Marabá. evitando-se um desagravo maior, por parte do povo, com
tanto desleixo por uina situação que já se vem arrastando há longo tempo.

Que scjam substituídos os velhos e inservíveis geradores de termoelétrica
por novos, até que chegue a energia abundante e barata que será provida de
Tucuruí, com a rcdenção de Marabá.

o SR. WALDMIR BELINATI (PDS - PRo Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aos 69 anos, faleceu na madrugada
desta segund:,--feira, em São Paulo, nosso Arcebispo de Londrina, D. Geraldo
Fernandes. As 2h5~ minutos da madrugada sofreu uma parada cardíaca,
morrendo após 33 diaS de completa imobilidade e inconsciência, provocadas
por uma embolia cerebral. Emocionado, o povo carregou o caixão com o cor
po de D. Geraldo, do Aeroporto até à Catedral Metropolitana, numa de
monstração de carinho e reconhecimento pelos 25 anos de bispado, totalmen
te de?icado às obras de Deus, não apenas no Paraná, mas em outras partes do
BraSIl e do mundo.

E a tristeza que se sente, entre católicos e não-católicos, cristãos e não
cristãos, ê certamente o maior tributo ao homem que deu quase meio século
de sua vida à Igreja e um quarto de século desta mesma vida a Londrina e à
região.

A modéstia e a simplicidade de D. Geraldo podem ser medidas por um
elemento: é difícil encontrar-se dados relativos à sua atuação. D. Geraldo não
era arredio em relação à imprensa. Se ínterpelado, falava, mas era na ação
que se poderia encontrá-lo. E na ação ele se destacou de tal modo que é possí
vel dizer que não houve evento em Londrina ou na região, ncstes 25 anos em
que não estivesse presentc o Bispo - depois Arcebispo. '

Consciente da importância de seu posto, D. Geraldo não foi, apenas nes
tes 25 anos, o pastor da Igreja Católica. Foi sim o homem prcocupado com a
cidade e a região, lutando em todos as frentes, participando de todos os mo
dos, em defesa dos reclamos da coletividade. Não houve a realização, cm
Londrina e na região, neste quarto dc século. de que D. Geraldo não tenha
.participado. Esteve junto com os que lutaram pela criação das primeiras fa

c culdades, em Londrina; participou do trabalho pela criação da Universidade'
deu apoio à televisão antes mesmo que sua instalação se concretizassc ali fa:
zia parte de comitivas que iam a Curitiba, Brasília ou Rio a fim de pleÚear

por Londrina; usou de sua amizade e de seu prestígio junto aos governantes
para obter melhorias para a população e não só na construção de igrejas. Jun
to com o Prefeito, com os líderes de entidades, D. Geraldo era presença cos
tumeira e indispensável nas perigrinações de londrinenses em busca de apoio
para os maiorcs empreendimentos da comunidade que crescia.

Foi, igualmente, o homem da igreja, preocupado c participante, cons
truindo templos, ajudando a criar novas dioceses, para melhor difusão da fé.
Não se alienou, igualmente, dos problemas da Igreja a nível Nacional ou
mundial. Fomentou vocações, criou uma Congregação que tem membros,
hoje espalhados por todo o mundo, notadamentc na África, para onde gosta
ria de ir, quando tivesse deixado o duro cargo de Arcebispo. Foi vice
presidente da CNBB, atuou expressivamente naquele colegiado, sendo respei
tado e admirado em todo o Brasil pelas posições firmes e seguras que sempre
tomou.

Como pastor, a preocupação com seu rebanho era tão marcante que não
conseguia se afastar muito da ação direta, acabando até por abrir mão do
auxílio de dois bispos auxiliares. Ele queria estar junto e perto de todos, parti
cipando, ao lado dos leigos, dos mais diferentes movimentos. Era presença
constante nas atividadcs da Igreja, em toda a Arquidiocesc. Doente, cansado,
continuou até o fim, numa atitude característica de sua vida e da forma como
encarava seu apostolado. Quando o convidamos para celebrar nosso matri
mônio, chegou a dizer-nos que já estava velho e cansado, há muito tempo não
fazia casamentos, mas que, se Deus o permitisse, se não tivesse que viajar à Á
frica, seria o último casamcnto a celebrar. A amizade que nos unia e a graça
de Deus deram-lhe forças para, ao lado de Padre Ernesto e Padre Bernardo,
celebrar nosso casamento, o último, conforme nos premcditara.

D. Geraldo, nosso primeiro Bispo, nosso primeiro Arcebispo, deixa-nos
um vazio imenso. A lembrança, e, mais do que isto, o trabalho incansável e si
lencioso, permancccrão. Sendo representante dc uma religião, acabou por
transcender a ela, para converter-se, como tantos que para aqui vieram, em
um incansável batalhador por Londrina e pelo Paraná. Muito do que fez será
lcmbrado. Muito mais, todavia, ficará sem registro, porque em sua simplici
dade c modéstia ele não fazia questão dc assinar o nome em cada ato ou em
cada obra. Sua ausência física será sentida. A falta que fará dará dimensão do
trabalho imenso que plantou em sua passagem pela Terra.

Numa singela homenagem ao nosso grande mestre e orientador espiri
tual, registramos nos Anais da Câmara dos Deputados - em cuja casa, por
várias vezes, solicitamos a orientação do Arcebispo amigo, sobre como nos
conduzir - o testamento espiritual de D. Geraldo Fernandes, datado de 25
de novembro de 1978, mais de trés anos antes de falecer. As palavras que se
seguem, bem revelam a magnitude do Arcebispo, que efetivamente doou sua
vida aos irmãos e às obras do Senhor:

"AÇÃO DE GRAÇAS PERENE"

"Muitas vezes tenho feito declarações de última vontade e de
pois as rasgo por terem perdido a sua atualidade.

Professo, hoje, minha fé em Deus e em tudo que é de Deus!
Professo a minha confiança em Deus através de Cristo, meu Salva
dor, Mãe e refúgio dos pecadores!

Amo a Igreja na pessoa de todos os meus irmãos, principal
mente os mais pobres pelos quais eu sempre trabalhei nos arrabal
des de Curitiba e Londrina, de um modo especial. Amo a Igreja na
pe.sso.a dos sacerdotes, das religiosas, dos membros da hierarquia,
prmclpalmente daqueles que formam a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, pela qual sempre trabalhei com amor e muitos so
frimentos. Amo o Papa como a Cristo, de que ele é vigário!

"Hoje, como no dia em quc tomei posse da Arquidiocese de
Londrina (então Diocese, que naquelc dia se erigia), só quero viver e
morrer pelo seu povo. Quero morrer sem dívidas, sem dinheiro e
sem pecado! Se Dcus me chamar neste momento, creio que morreria
sem pecado grave. Morreria certamente sem nenhum dinheiro e ne
nhuma propriedade terrena de qualquer espécie. Não tenho nada
não deixo nada! Se algumas pequenas importâncias forem encontra:
das em meu nome por implicações jurídicas, saibam todos que não
me pertcnccm, mas à Mitra Arquidiocesana de Londrina. Tudo
quanto - durante estes 22 anos de permanência - recebi como or
denado ou donativo. eu doei e repito a doação à Miatra Arquidioce
sana de Londrina."
"PEÇO PERDÃO"

"A todos aqueles que eu magoei injustamente e a todos aos
quais eu não servi como devia, peço perdão. A todos aos quais dei
mau exemplo, peço igualmente perdão.

Sempre procurei unir Londrina, nunca dividir ou partir peço a
Deus pela uniào de todos! '
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Aos queridos sacerdotes, ao caro Bispo-Auxiliar, a todos os
colaboradores - principalmente às religiosas e a todo o povo santo
de Deus - eu prometo passar o meu céu rezando por eles.

À minha querida congregação das irmãs Claretianas eu quero
dizer que a morte nos aproxima mais ainda. Desde o céu eu contem
plarei o seu trabalho e oração e dedicação aos pobres. Que todas
seja uma!

Não faço testamento porque nunca tive nada, não tenho nada
e nada quero, para mim. Para pagar débitos em banco, que sempre
tive, deve estar chegando uma ajuda de Adveniat, que eu consegui
em recente viagem à Alemanha. Essa importância a receber breve
mente será suficiente para pagar outros pequenos compromissos.

Às pessoas que sempre me serviram como dedicação, a minha
ação de graças perene.

À querida congregação Claretiana, que eu sempre amei e pro
curei prestigiar, as minha!> despedidas. Faço este agradecimento
pelo Padre-Geral, quando ·:stou para completar os 50 anos de vida
religiosa daqui a pouco mais de dois meses.

Se Deus, na sua infinita misericórdia, me der vida e saúde por
mais tempo, espero poder ir trabalhar na Ãfrica, no começo do ano
próximo, como missionário. Penso até em ser coadjutor do Padre
Claretiano, que reside solitário na Ilha do Príncipe, em São Tomé.
Espero, para isso, só a última palavra dos meus Superiores.

Eu acredito que este mundo pode ser e ainda será muito fe
liz. Isso depende só de nós!

Adeus! Até o céu!"

o SR. ALCIDES FRANCISCATO ( PDS - SP. Pronuncia o seguinte
discursos.) - Sr. presidente, Srs. Deputados, contando somente 22 anos,
inaugurada que foi a 21 de abril de 1960, pelo ex-PresidenteJuscelino Kubits
chek de Oliveira, seu fundador, e cuja lembrança, além da própria cidade, es
tá guardada no "Memorial JK", Brasília tem população superior a 1.200.000
habitantes, distribuídos pelo Plano Piloto, cidades-satélites e zona rural.

Além de se constituir, por sua arquitetura única, num marco de nossa ci
vilização, um atestado da capacidade de nossa gente e um monumento brasi
leiro para exemplo do mundo, Brasília, combatida, durante muitos anos, pe
los descrentes e pelos retrógrados, é, hoje, como sede inconteste dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, centro das decisões nacionais, no setor
político-administrativo.

Com mais de 200 mil automóveis em suas ruas e avenidas - um dos
mais elevados índices nacionais, senão o mais elevado; com mais de 160 mil
telefones, índice também bastante elevado e que a coloca, em números abso
lutos, abaixo apenas dos Estados de São paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais,
Paraná e Rio Grande do Sul, e sendo a terceira fonte arrecadadora da União,
superada somente por São Paulo e Rio de Janeiro, Brasília é uma progressista
metrópole, de que se orgulham - e muito - seus habitantes.

Daqui saem e aqui chegam, mensalmente, por via aérea, dezenas de mi
lhares de pessoas, sendo seu aeroporto o terceiro em movimento de passagei
ros, e também o terceiro em decolagens e pousos, perdendo somente para os
aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e do Rio de Janeiro, no Rio. O mo
vimento anual de passageiros interurbanos, por rodovia, alcança cerca de 5
milhões, chegando a mais de 160 milhões por ano o número de usuários dos
transportes urbanos.

Nesse trabalho de progresso global do Distrito Federal muito se deve aos
esforços e ao espírito empreendedor do Governo Aimé Lamaison, com ape
nas 3 anos de administração. E tem-se destacado porque é formado por uma
equipe homogênea, de indiscutível eomI1etência e comprovada capacidade de
trabalho.

Conforme ressalta o Chefe do Gabinete Civil do Governador, Paulo José
Martins dos Santos, "é uma equipe a serviço da comunidade. Secretários de
Estado, dirigentes de empresas, diretores de autarquias e fundações, coman
dantes militares, estão todos inteiramente integrados num só espírito servir a
esta comunidade sem esperar nenhuma recompensa em troca..."

No setor de Finanças, o Governo do Distrito Federal tem trabalhado
para obter os recursos indispensáveis à execução dos programas governamen
tais, sem, contudo, onerar, em demasia, os contribuintes.

Na área de viação e obras, o destaque fica por conta da urbanização das
cidades-satélites, sobretudo Ceilândia; do combate à erosão; da construção
de rodovias em sua região geoeconômica, como a pavimentação da Brasília
Unaí, sua parte mais importante, e a pavimentação de ruas nas cidades sa
téliets.

Quanto ao setor social, destaque-se o atendimento ao menor carente,
que passou de cerca de 1.000 para mais de 3.000, e ao pré-escolar, que, saindo
de pouco mais de 1.000, alcançou mais de 6.000.

Na área de saúde, foi descentralizado e regionalizado o atendimento de
doentes, com a construção de 40 Centros de Saúde, do Hospital da Ceilândia,
de ambulatórios em diversos hospitais e da Inspetoria de Saúde, o que bem
demonstra o carinho do atual Governo com a saúde dos brasilienses.

Na agricultura, procurou o Governo do Distrito Federal, com êxito, au
mentar a produção de hortigranjeiros, ao mesmo tempo em que desenvolveu
um programa de abastecimento, de forma a beneficiar as populações mais ca
rentes, através do "Projeto Candango" - montagem de lojas com preços ra
zoáveis.

N o campo da educação e cultura, a Administração Aimé Lamaison con
seguiu aumentar em 25% a matrícula escolar, com todos as crianças de 7 anos
na escola, caso único entre as Unidades da federação. Caso único também é a
matrícula, no 29 grau, de todos os concluintes da 8' série, e a chamada para a
pré-escola. O atendimento pré-escolar está na casa das 22 mil crianças cami
nhando para a universalização, entre crianças de 4 a 6 anos, meta do atual
Governo. O magistério do Distrito Federal está entre os mais bem pagos do
Brasil, até porque somente se obtém bom ensino através de bons professores,
e estes somente são encontrados se bem pagos. Está em pleno funcionamento
o programa de aperfeiçoamento dos professores, cuja meta é atingir a sua to
talidade até o fim da atual Administração.

A segurança pública, setor dos mais difíceis para qualquer adminis
tração, em nossos dias conturbados pela incompreensão dos irresponsáveis e
pela ação dos marginais que infestam nossa sociedade, tem sido objeto de
atenção especial do atual Governo, com o aumento do efetivo humano e dos
meios materiais indispensáveis para que o objetivo final possa ser alcançado.
O combate ao crime vem sendo intensificado, inclusive com o policiamento
ostensivo, notadamente nos setores mais vulneráveis.

Na oportunidade de mais um aniversário de nossa Capital, temos a grata
satisfação de transmitir ao Governador Aimé Alcebíades Lamaison e a toda
sua equipe nossos cumprimentos e agradecimentos, somados aos de todos os
que aqui vivem, que fazem de Brasília sua cidade, que a amam, que a ajudam
a crescer, na certeza de que trabalham para o bem do Brasil, pois esta cidade é
o pólo do desenvolvimento nacional.

A Sr' Cristina Tavares - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comu
nicação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - Tem a palavra a nobre Deputa-
da.

A SR' CRISTINA TAVARES (PMBD - PE. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o nobre Líder do PDS, Deputado Jorge Arbage, a pretexto
de verberar o procedimento que ele considera revanchista; do Presidente na
cional do PMDB, Deputado Ulysses Guimarães, praticamente defendeu a
tese prorrogacionista, que, de resto, é cara a S. Ex', que já a apresentou atra
vés de Proposta de Emenda à Constituição, embora mascarada por outros
procedimentos democráticos, no sentido da democracia que S. Ex' sente e
pratica.

Na realidade, que crime comenteu o Presidente nacional do nosso parti
do, ao discursar na Convenção Regional, em São Paulo? Cometeu o crime de
dizer que o povo brasileiro não dará anistia a torturadores e corruptos. Isso
irritou o Governo e o próprio Presidente da República. Mas será que o Go
verno, o Presidente da República e as Forças Armadas querem anistiar cor
ruptos e torturadores?

Ao analisar o discurso do Deputado Jorge Arbage, que vemos como
uma clara provocação, que o PDS a cada dia está a fazer, visando a impedir o
processo eleitoral, eu destaco, Sr. Presidente, que o apelo do nosso Presidente
no sentido de que a Nação faça esse julgamento através das urnas, vem sendo
rejeitado pela Liderança do PDS neste plenário, representada pelo Deputado
Jorge Arbage, como um chamamento para o confronto com as forças do Go
verno. É o reconhecimento tácito de que o Governo que aí está é protetor dos
corruptos e torturadores? Invertem-se a denúncia e a proposta feita pelo Pre
sidente Ulysses Guimarães. S. Ex' pediu ao povo que julgasse, no dia 15 de
novembro, o processo econômico, político e social instalado no País. Mas o
Deputado Jorge Arbage vê nessas palavras revanchismo, provocações as mais
insólitas, e diz que foram anuladas pelo efeito natural de anistia e das mãos
estendidas do Presidente Fiqueiredo.

Na verdade, o Presidente Fiqueiredo estendeu primeiro a mão direita e
logo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe a vincu
lação total do voto, o que, no entendimento unânime dos partidos de opo
sição - e destaco aqui, num entendimento unânime - matou as agremiações
políticas que ele havia criado. Agora o Presidente da República estende a sua
mão esquerda, talvez numa alusão a que S. Ex' esteja na contramão da His
tória.

Eu queria também, Sr. Presidente, repudiar o tratamento dado ao nobre
Senador Tancredo Neves pelo Deputado Jorge Arbage, que o colocou como
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instrumento das oposições. O Senador Tancredo Neves, que tem serviços
prestados a esta Nação, quando faz as suas declarações o faz por convicção e
não como instrumento de grupos radicais.

O Deputado Jorge Arbage, a pretexto, repito, de verberar o procedimen
to que considera revanchista, do Deputado Ulysses Guimarães, falou no de
sapreço que este tem ao Governo do Presidente João Fiqueiredo. Nisso S. Ex'
tem razão.

Evidentemente, todos os que estão no PMDB, e acredito até que todos
os que estão nos partidos de oposição, não têm apreço ao General Fiqueire
do. Tanto assim é que não estão no PDS, mas sim em partidos oposicionistas.

Sr. Presidente, as palavras de Ulysses Guimarães não são de ódio nem
de violência; são de advertência política. Mas a Liderança do PDS, ela, sim
responde com ódio e violência e diz que esta Nação não pode ter a infelicida
de de cair em mãos irresponsáveis. Eu diria que, se as mãos do Presidente do
PMDB são irresponsáveis, eu prefiro estar ao lado delas do que estar ao lado
de mãos da subserviência.

O PMDB e o PP, Sr. Presidente, fizeram a incorporação, porque enten
deram, politicamente, que as regras eleitorais trazidas a esta Casa inviabiliza
vam o pluripartidarismo, e porque entenderam que o Congresso havia retira
do a sua máscara de cordialidade e retomava o caminho para a sua perma
nência no poder.

Sr. Presidente, o Deputado Jorge Arbage gostaria que a Oposição, se vi
toriosa, premiasse os derrotados com corbeille de flores. Não vamos fazer is
so. Isso é coisa de Paulo Maluf, que gasta 2.700 dúzias de rosas por dia, dan
do corbeille de flores a seus amigos e adversários, no sentido de aliciá-los. O
nosso procedimento no Governo não será o mesmo do Governador Paulo Sa
lim Maluf, pois terá por objetivo a justiça e a paz social.

Queremos eleições, eleições limpas. QUf.r"~mos o confronto político, e
dele não abrimos mão, porque eleição é isso. Quanto ao confronto da violên
cia, sabe toda a Nação que o PMDB não dispõe de outra arma que não seja o
microfone, que o PMDB não dispõe de bombas como as jogadas no Riocen
tro, e o PMDB não tem nenhuma responsabilidade com as bombas que es
touraram nas bancas de revistas e na OAB, fatos nunL::! apurados. O Governo
do PMDB - assim o disse o Sr. Presidente Ulysses Guimarães e assim pen
sam os integrantes deste partido - não estará cumprindo os seus compromis
sos com a Nação brasileira se, durante a sua administração, correligionários
seus praticarem a corrupção, jogarem bombas e intimidarem a Nação, com
torturas e não forem punidos. É da responsabilidade do Governo a punição
da corrupção e dos torturadores.

Sr. Presidente, no discurso pronunciado pelo Deputado Jorge Arbage,
que este País está a um passo de sua autodeterminação política, econômica e
social. É estranho, Sr. Presidente! É um reconhecimento oficial de que esta
Nação não tem autodeterminação. Quem será que manda nesta Nação? Por
que o Deputado Jorge Arbage diz enfaticamente qu~ estamos a um passo
para alcançá-la, e quem está a um passo ainda não conseguiu a sua autodeter
minação. No nosso Governo, declarações como essas deveriam ser aprofun
dadas. Quem está mandando no Brasil? Se não somos nós, se estamos apenas
a um passo da autodeterminação, quem manda neste País?

Sr. Presidente, o Deputado Jorge Arbage pede e também nós pedimos ao
povo que julgue com prudência e meditação as palavras do Presidente nacio
nal do PMDB, quando diz que assumiremos o Governo com o compromisso
de punir corruptos e torturadores, enquanto o Governo que aí está, pela pala
vra credenciada da sua Liderança nesta Casa e pelas entrevistas publicadas na
imprensa de autoridades do primeiro escalão, parece que assume o poder
para proteger torturadores e corruptos.

O Sr. Jorge Arbage - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuni
cação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - Tem a palavra o nobre Deputa-
do.

o SR. ,JORGE ARBAGE (pnS - PA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, começo minha réplica à nobre Líder do PMDB;
corrigindo-lhe um equívoco. S. Ex' me atribui a apresentação de uma emenda
prorrogacionsita, o que, na verdade, não condiz com a realidade.

Até o presente momento, Sr. Presidente, não há nenhuma proposição de
nossa autoria pertinente à prorrogação de mandatos. levantamos uma tese
que propõe a realização de um plebiscito nacional para que, soberanemente,
o povo responda se aceita ou não que o atual Congresso Nacional possa
transformar-se num Poder capaz de promulgar uma nova Constituição para
nosso País. Logo, ainda está na fase das intenções. Não chegamos ainda até a
consumação desse objetivo. Mas pergunta a nobre Deputada Cristina Tava
res que crime cometeu o Presidente do PMDB com o pronunciamento que fez
no momento em que realizava a convenção estadual do partido para concluir
o processo de absorção do PP. Realmente, Sr. Presidente, não diria que o De-

putado Ulysses Guimarães tivesse cometido um ilícito. Apenas S. Ex' lançou
claramente ao conhecimento desta Nação esta infeliz frase: "Os integrantes
do PMDB serão promotores a pôr no banco dos réus, em nome da maioria da
sociedade brasileira. aqueles que mataram, que corromperam, que usurpa
ram o poder. "Fecho aspas, Sr. Presidente. Ora, o Sr. Ulysses Guimarães pre
side hoje no País o maior partido de oposição. S. Ex' deveria ter um mínimo
de bom senso e de responsabilidade para saber conduzir os destinos de seu
partido neste momento difícil de transição institucional por que o nosso País
atravessa. Mas, "pôr no banco dos réus os que mataram"! Veja V. Ex' onde
estão aqueles que a soldo dos MR8s, que estão hoje incrustrados no PMDB,
mataram, nos processos de guerrilha urbana e rural, civis e militares, ceifan
do a vida de inocentes? E a Revolução de 64, Sr. Presidente, terminou pela
concessão da anistia, que foi até mais ampla e até mais irrestrita do que o soli
citado pelas Oposições, absolvendo todos esses elementos.

Diz o Deputado Ulysses Guimarães que vai colocar no banco dos réus os
que corromperam. Não quero fazer a injustiça de deturpar a intenção do
nobre Presidente do maior partido de oposição, mas é possívcl que S. Ex',
quando declarou "aqueles que corromperam", esteja-se referindo aos que
caíram antes de 64, porque não houve, na história deste País, um processo de
corrupção mais ostensivo e mais claro do que aquele que gerou a baderna, a
intranqüilidade um processo inflacionário incontrolável na sorte deste País.

Eles falam em usurpação do poder! Ora, Sr. Presidente, onde está o cará
ter de usurpação do poder, quando foi o própro povo brasileiro que saiu às
ruas, as santas mulheres das Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro,
de terço na mão, pedindo a Deus que aquele Governo caísse de podre, e con
vocando as Forças Armadas do Brasil a assumirem o comando do Movimen
to de 1964, justamente no momento mais cruciante, em que o Brasil estava a
um passo de ser transformado numa republiqueta sindicalista e de ser entre
"gue aos patrões do comunismo internacional?

Que usurpação de poder foi esta, Sr. Presidente? A Revolução de 1964
foi democrática na sua origem. E tanto foi democrática que aí está o Presi
dente da República João Figueiredo conduzindo o processo de abertura polí
tica para os seus destinos. E é nesta hora em que a Nação reclama sua pacifi
cação, em que o Presidente estende a mão - esquerda ou direita, não interes
sa - conclamando os brasileiros a um processo de pacificação para superar
as dificuldades da hora presente, é nesta hora. Sr. Presidente que o Sr. Ulysses
Guimarães, aparentemente defende que os direitos humanos, que se rebela
contra o autoritarismo, que condena o regime que aí está como totalitário,
vem. numa convenção regional, ameaçar de colocar no banco dos réus os que
mataram, os que corromperam e os que usurparam o Poder.

Ora. Sr. Presidente, repito e - subscrevo in totum - todos os termos do
seu pronunciamento foram de uma infelicidade invulgar. porque o Sr. Ulys
ses Guimarães. Presidente do PMDB: nesta hora cruciante para toda a Nação
brasileira em que todos nos empenhamos ao lado do Governo e das Forças
Armadas para fazer deste País uma potência forte e democrática, S. Ex'
ameaça o destino desta Nação e dos que lutam pela sua paz, pela sua ordem e
pelo seu progresso. com a colocação desses valores no banco dos réus. sob o
pretexto de haverem matado, usurpado o Poder e corrompido.

Nobre Sr. Presidente e Srs. Deputados, a violência gera a violência c só o
amor constrói para a eternidade. Veja V. Ex' que essas provocações não nos
atingem nem fazem com que o Presidente Figueiredo perca a serenidade na
condução do processo de abertura democrática que se propôs a cumprir
como compromisso sagrado do ideário de março de 64.

No entanto, Sr. Presidente, saiba o Sr. Ulysses Guimarães que não acei
taremos suas provocações senão como forma de desabafo e de irresponsabili
dade, porquanto S. Ex' está demonstrando, através dos sucessivos pronuncia
mentos que faz, que ele, sim, é que está contra o processo de abertura demo
crática, que ele, sim, é que quer promover um processo de revanchismo no
País para fazer um cofronto com as forças governamentais a que há poucos
instantes nos referimos.

Portanto, Sr. Presidente. a Nação vai continuar o seu itinerário. Sermões
desse porte são pregados no deserto. Nem o Sr. Ulysses Guimarães hoje,
como o Sr. Brizola, ontem, conseguiram ou conseguirão levantar o povo bra
sileiro numa luta de irmão contra irmão, porque esta Pátria nasceu sob o sig
no da cruz, e é claro que todos estamos conscientes do papel a desempenhar
no dia 15 de novembro, quando daremos uma prova mais do que evidente de
que a maioria do povo brasileiro acredita na Revolução, está ao lado do Pre
sidente da República e vai realmente expurgar do processo político brasileiro
os pregadores da insídia, do ódio, da dissensão, do revanchismo e da desagre
gação da família brasileira.

Era o que tínhamos a responder como réplica à nobre Líder do PMDB
que tanto respeitamos e admiramos.
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v - O SR. PRESIDENTE (Joel Ferreira) - Passa-se ao Grande Expe
diente.

Tem a palavra o Sr. Audálio Dantas.

O SR. AUDÃLlO DA NTAS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLI
CADO POSTERIORMENJ'1l

A SR' CRISTINA TAVARES (PMDB - PE. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Deputados, o Deputado Jorge Arbage é um ho
mem honrado, por isso nada há que temer das palavras proferidas pelo Presi
dente Ulysses Guimarães. Nenhum homem de bem no Brasil, pertença ao
PDS, ao PT, ao PDT, ao PP, ao PTB, há que temer das palavras do Deputa
do Ulysses Guimarães. Os assassinos, esses sim, devem temer; os corruptos,
esses sim, devem temer. E se o Governador Paulo Maluffor um homem ho
nesto, ele também - até mesmo ele - não deve temer. Se as comendas e se as
milhares de dúzias de rosas com que o Governador de São Paulo tem premia
do os seus amigos e correligionários tiverem uma tramitação honesta, nada
há a temer das palavras do Deputado Ulysses Guimarães.

Na realidade o Deputado Ulysses Guimarães disse o óbvio. Nenhum
Governo pode propor-se chegar ao poder e a deixar impune criminosos, as
sassinos e corruptos. Faz parte, Deputado Jorge Arbage, do nosso programa,
do nosso compromisso para com a Nação brasileira não deixar impunes os
crimes que se perpetram contra esta mesma Nação e contra o povo. Quando
formos Governo do Estado de Pernambuco, haveremos e se não o fizermos
estaremos cometendo um crime contra o povo de Pernambuco - de fazer
uma sindicância séria para apurar a indústria da seca.

Mas será por acaso que o nobre Deputado Jorge Arbage está defenden
do os corruptos deste País, aqueles que infelicitam esta Nação, aqueles que
deixam sertanejos nordestinos morrendo de fome, aqueles que prometem ver
bas para socorrer flagelados, verbas que, no caminho entre o Ministério da
Fazenda e o Banco do Brasil, desaparecem? Estes devem temer; não os ho
mens honrados. E tenho certeza de que o Deputado Jorge Arbage é um ho
mem honrado.

O Sr. Jorge Arbage - Permite V. Ex'?

A SR' CRISTINA TAVARES - Concederei o aparte a V. Ex' tão logo
avance mais no meu raciocínio.

Devem temer aqueles que concederam empréstimos ilícitos na agência
do Banco do Brasil da cidade de Floresta, em Pernambuco - o limite para
empréstimo naquela agência é de 200 milhões de cruzeiros - que empresta
ram um bilhflo e meio para um plantio fictício da cultura de mandioca e pos
teriormente se beneficiaram do perdão das dívidas através do PROAGRO e,
depois, assassinaram um Procurador da República. Estes, sim, devem temer,
mas não V. Ex', nobre Deputado Jorge Arbage, que é um homem honrado e
honesto. Ouço V. Ex'

O Sr. Jorge Arbage - Nobre Deputada Cristina Tavares, agradeço a V.
Ex' o gesto de nobreza pela forma como conceitua o seu colega nesta Casa.
Estou plenamente de acordo com V. Ex' e também com o Deputado Audálio
Dantas, quando ambos se referem à punição dos que realmente dilapidaram
ou dilapidam o dinheiro público.

A SR! CRISTINA TAVARES - Então V. Ex' está de acordo com as pa
lavras do Deputado Ulysses Guimarães.

O Sr. Jorge Arbage - Chego lá. Estou de acordo com que se punam os
que abusam do podcr em proveito próprio, porque o Governo que aí está tem
tomado providências enérgicas contra os corruptos, os que dilapidam o di
nheiro público. Temos muitos exemplos. O caso da mandioca, de que V. Ex'
fala, que é uma vergonha nacional - estou de acordo com V. Ex~ não passou
despercebido da ação governamental e tanto não passou que o Procurador
Regional da República foi vítima exatamente porque estava querendo cum
prir a lei punindo os responsáveis por esse assalto ao Banco do Bmsil. Tudo
isso, Deputada Cristina Tavares, tem o nosso apoio e o nosso aplauso. Mas
uma coisa é submeter os corruptos, os safados, os desonestos ao julgamento
da Justiça e outra é dizer que se vai transformar os integrantes do PMDB em
promotores, para fazer esse julgamento. Aí, data venia, está não uma ameaça
velada, mas ostensiva, e - permita-me dizer a V. Ex' - muitos partidários
do PMDB. a esta altura, devem sentir-se constrangidos com esse pronuncia
mento do Deputado Ulysses Guimarães, porque S. Ex~ atiçou a fogueira,
acirrou os animos, insinuou o confronto entre a Oposição e os homens do
Governo. porque não disse - aí é que está a nossa preocupação - onde es
tão os corruptos. os assassinos, os usurpadores do poder. E a intenção é que
gera rcalmente essa reflexão. essa preocupação nacional. V. Ex', repito, está
no dever de defender ci Presidente do PMDB. Não se pode negar isso. V. Ex'
exerce, neste momento, a função de Liderança desse partido. Agora, tenho

certeza de que, no iTItimo. V. Ex~ e os homens ponderados que estão no
PMDB - e que são tantos valores nacionais - não comungam esse pensa
mento, porque a legítima oposiçiJ.o do PMDB e dos demais partidos está que
rendo chegar ao ápice da transformação deste País numa democracia e, para
tanto, não está criando óbices ao Presidente Figueiredo, porque, do con
trário, todo o esforço de 18 anos poderá ruir...

A SRA. CRISTIN A TAVARES - Isso é Llma ameaça, Deputado Jorge
Arbage?

O Sr. Jorge Arbage - ...e nós, imprevisivelmente, poderemos cair no re
trocesso político, que é a última hipótese desejável para um país, repito, que
está a um passo da sua autodeterminação social, política e econômica.

A SRA. CRISTINA TAVARES - Deputado Jorge Arbage, V. Ex' é um
estudioso das coisas do Pará e talvez por se ter detido com afinco e dedicação
nas coisas do seu Estado tenham passado despecebidas coisas estranhas que
estão ocorrendo no "escândalo da mandioca". Talvez V. Ex' não tenha per
cebido que, na véspera do assassinato do Procurador da República Pedro
Jorge, o Procurador-Geral da República Inocêncio Coelho o censurou. Tal
vez V. Ex! não tenha percebido que cram forças ligadas ao PDS, partido a
que V. Ex' pertence, as que utilizaram aqueles empréstimos fraudulentos.
Talvez V. Ex' não tenha percebido - ou não tenha tido tempo dI': refletir no
fato - que os assassinos do Procurador da República são elemeniõs da Polí
cia do Estado de Pernambuco e têm precedentes criminosos, pois antes assas
sinaram o Padre Henrique - crime nunca elucidado - e torturaram estu
dantes. como o estudante Cândido, na Secretaria de Segurança Pública de
Pernambuco, crime também jamais apurado.

O Sr. Tarcísio Delgado - Concede-me V. Ex' um aparte?

A SRA. CRISTINA TAVARES - Ouvirei o Deputado Tarcísio Delga
do. mas, antes, quero dizer ao Deputado Jorge Arbage que quemjulga'são os
juízes e não os promotores, e S. Ex~ sabe disso, brilhante advogado que é. Se
remos promotores da vontade popular quando as eleições de 1982 nos outor
garem o direito de ifiscalizar, e fiscalização implica a denúncia daqueles que
praticam atos de corrupção e violência neste País. O julgamento cabe à Jus
tiça.

Com muita honra ouço o Deputado Tarcísio Delgado.

O Sr. Tarcísio Delgado - Deputada Cristina Tavares, mais uma vcz o
Deputado Jorge Arbage confunde as coisas - o que é muito comum em S.
Ex' - e faz afirmações contraditórias e incongruentes. Justamente na última
colocação V. Ex' esclarece bem o assunto. O Deputado Ulysses Guimarães
diz que o PMDB scrá promotor contra os crimes, denunciará os crimes. O
Deputado Jorge Arbage estranha a declaração do Deputado Ulysses Guima
rães de que o partido oposicionista será promotor, fiscalizador e denunciador
dos.crimes, procurando puni-los. O Deputado Jorge Arbage está totalmente
equivocado. Mais do que um partido de Oposição, mais do que o Deputado
Ulysses Guimarães, qualquer cidadão honesto tem a obrigação de desempe
nhar o papel de promotor nos casos de crimes públicos, denunciando-os no
momento em quc os identifique. Um partido de oposição que não assumisse
pelo menus esse compromisso deveria ter vergonha de existir. O Deputado
Ulysses Guimarães, realmente, disse o óbvio, ou seja, que o partido de opo
sição procurará, como promotor, fiscalizar e denunciar a apuração desses cri
mes. O Deputado Jorge Arbage afirmou - S. Ex' saiu neste instante do ple
nário, mas deve estarme ouvindo - que quando o Deputado Ulysses Guima
rães falou cm crimes não disse onde foram praticados os crimes ou quais fo
ram os crimes. Evidentemente, o Deputado Ulysses Guimarães falou numa
convenção, em geral, mas poderíamos subsidiar S. Ex' e aditar algo à sua de
núncia para o Deputado Jo rge Arbage apreciar. Será possível que o Deputa
do Jorgc Arbage entende que a bomba que matou Dona Lyda Monteiro da
Silva, na Ordem dos Advogados, não foi um ato criminoso? Teria essa bomba
caído do céu'? E 11 bomba que estourou na Câmara de Vereadores do Rio de
Janeiro, deixando um homem mutilado, aleijado, não foi um ato criminoso e
também caiu do céu? Houve um crime. Até hoje nenhuma versão houve de
que a bomba tenha caído do céu. E as bombas do Riocentro? Também não vi
nenhuma versão, seja da Imprensa. seja de qualquer pessoa, no sentido de
que elas tenham caído do céu. Todas as versões são de que houve um ato cri
minow. Pergunto ao Deputado Jorge Arbage: alguém foi punido até hojc?
De quem é a responsabilidade por esses crimes'? E o Deputado Rubem Paiva,
desapareceu por acaso? Um disco voador pegou-o'? Nunca ouvi essa versão. E
o jornalista Wladmir Herzog, suicidou-se na prisão? Alguém, neste País, acre
dita nesta versão') Nobre colega, apresentei aqui, rapidamente, alguns atos
criminosos que não constam tenham sido atos vindos do céu. No entanto,
não tenho conhecimento da punição de quem quer que seja. Atos como estes
devem ser devidamente apurados para o esclarecimento da Nação.
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A SRA. CRISTINA TAVARES - Fico grata ao nobre Deputado Tard
sio Delgado. Na realidade, a meia hora de que disponho seria insuficiente
para enumerar os crimes nào punidos. E se tivéssemos que enumerar, da tri
buna, as corrupções existentes neste País, é provável que chegássemos a 15 de
novembro sem termos sequer terminado. Os crimes, as corrupções, as impu
nidades neste País são de tal grandeza que se faz necessário tribunais atuando
a todo vapor, a fim de que se restabeleça a honra nacional, maculada que foi
pelos detentores do Poder.

Sr. Presidente, meu pronunciamento, na realidade, diz respeito a uma
outra forma de corrupção. o Código Nacional de Telecomunicações. Quero
dizer aos meus nobres companheiros que informação é poder. E nas demo
cracias relativas, a manipulação da informação é um poderoso instrumento
para a manutenção do stalus quo. O projeto de democracia do General Figuei
redo tem demonstrado uma vocação especial, para manipulaçào sobretudo
dos veículos de comunicação de massa.

Como é elaborada a política dc comunicação do Brasil. especialmente
para o rádio c a televisão'! Que setores participam de sua elaboração'! Que sis
tema de rádio e de televisão essa política gerou? Para servir a quem?

Esta política não é elaborada de acordo com padrões democráticos. até
porque não temos democracia! Apesar do reconhecimento universal de que a
democraciq é condição essencial para o exercício da comunicaçào na socicda
de. entre nós nem é democrática a forma de elaboração da política de rádio e
televisão, como é democrática a própria política.

Há vúrios anos o Governo, através do Ministério das Comunicações, es
tá elaborando uma nova lei de Radiodifusão e correlatos para substituir a
atual, que data de 1962 e está, portanto, desatualizada em face de muitos as
pectos. inclusive as novas tecnologias como informática, vídco-casscte, TV
por cabo etc. Cerca de 14 versões da nova lei foram produzidas e modificadas
até agora por pressão de diversos grupos. Os profissionais de comunicação,
scjam eles jornalistas. produtores c artistas, nem os setores do público usuário
de rádio e televisão, tiveram acesso por intermédio de suas entidades repre
sentativas às diversas versões da nova lei.

Há já alguns anos, o Governo estuda a compra de um satélite de comuni
cações, processo de compra que se encontra agora em fase de exame das pro
postas dos dois do vencedor previsto para o dia 5 de maio. Trata-se de ope
raçào envolvendo algumas centenas de milhões de dólares com profundas im
plicações de ordem política. O projeto do satélite dc comunicação, no entan
to. nunca foi objeto de discus~iío além dos estreitos círculos da tecnoburocra
cia e das grandes firmas multinacionais interessadas. O que provocou a estra
nheza do "Jornal do Brasil" (Informe JB. 4-4-82) que, depois de comparar a
forma como se desenvolveu a concorrência para compra de satélite colombia
no com a brasileira, estranhando o preço mais baixo e o caráter aberto do
comportamento colombiano onde as propostas apresentadas foram abertas
ao escrutínio público, conclui:

"Um dia chegaremos aos pés da Colômbia: os cidadãos sabe
rão o que o Estado estú fazendo de seu dinheiro (e como o aplica nas
concorrências ditas públicas) e ainda conseguiremos comprar as coi
sas pelos preços que devem ser."

Ê este tipo de comportamento que o Deputado Ulysses Guimarães quer
colocar em julgamento.

O mesmo se passou com a recente introdução do vídeo-cassete no País.
O Governo liberou a fabricação de aparelhos pelas multinacionais que domi
nam o setor de eletrônica, vendidos estes dias, com agressiva campanha
publicitária e facilidades de créditos e consórcio, por Cr$ 400 mil, e de uso in
dividual. Pergunta-se: até que ponto justifica-se o uso dessa tecnologia para o
lazer e consumo individuais'! Até que ponto a introdução do vídeo-cassete
para uso individual não atuará como reforçador dos mecanismos de concen
tração da rcnda'! Em nenhum momcnto os setores do público e dos profissio
nais foram chamados a discutir estas questões.

Estes exemplos demonstram como o Governo concentra em suas mãos o
poder de decisão nos assuntos de comunicação, assistido de perto pelos gran
des grupos nacionais e multinacionais. Fora dos centros de decisão estão o
póblico usuário, os pequenos proprietários de meios de comunicação e os tra
balhadores de comunicação Uornalistas, artistas, produtores etc.)

Mas tanto quanto ê antidemocrático o sistema de decisão sobre política
de comunicação o é também a própria política. A esse respeito são ilustrati
vos os casos do rúdio e da televisão.

É competência exclusiva do Governo a concessão de canais para explo
ração dos serviços de rádio e televisão, independentemente de se ouvir o Le
gislativo. A concessão é feita em caráter precário, por 15 anos no caso da tele
visão e !O anos no do rádio. podendo o Governo declará-la perempta findos
estes prazos, se não tivcr interesse em renová-la. Pode ainda o Governo, com
base em leis vagas e ambíguas, punir com suspensão ou cassação as emissoras

que. a seu juízo, transgredirem a lei. Diante desta situação, que independên
cia poderá ter o concessionário na exploração do serviço? Como poderá exer
cer o seu papel de noticiar e fiscalizar o comportamento das instituições às
quais cstá submetido')

Ouço, com muito prazer, o Deputado Audálio Dantas, um dos Parla
mentares que, nesta Casa, tem demonstrado o maior interesse e a maior preo
cupação para com a questão das comunicações.

O Sr. Audálio Dantas - Nobre Deputada Cristina Tavares, temos acom
panhado desde o início do nosso mandato a discussão do Código Brasileiro
de Telecomunicações no ámbito da Comissão de Comunicações não apenas
aqui na Câmara dos Deputados, da qual fazemos parte, mas também na Uni
versidade, mais especificamente entre professores e alunos de Comunicações
Sociais. O que nos espanta é que até agora, efetivamente, não temos tido
oportunidade de aprofundar nossa discussão em torno desse tema pelo sim
ples fato de que ao Governo não interessa trazer a matéria a debate. E não in
teressa por qué? Porque neste momento - e ainda há pouco se pedia à Opo
sição que citasse fatos concretos quando fala em corrupção - um dos maio
res escãndalos desta República é a concessão de canais de rádio e televisão a
políticos do PDS - e disso tenho provas que trarei oportunamente a esta tri
buna - especialmente de alguns meses para cá, em função da proximidade
do pleito eleitoral. Tal fato constitui - repito - um escândalo e uma das
maiores armas de corrupção eleitoral da qual dispõe o Governo. Hú, inclusi
ve, muitos Parlamentares que, no meu modo de entender, violando a Consti
tuição, são beneficiários dessas concessões; governadores mandam cartinhas
ao Ministro das Comunicações dizendo quais serão os correligionários a rece
ber essas concessões de rádios. Portanto, o Congresso Nacional não ê ouvido
nessas conccssões exatamente por isso. Eu mesmo tenho um projeto - V. Exª
sabe disso - que não tira do Governo o poder de conceder, mas dá ao Con
gresso Nacional o poder de fiscalizar, e é isso que eles não qUt'rem. O meu
projeto, aliás, está parado porque não interessa - e continuará parado - e
não tera a mesma rapidez de tramitação que têm, por exemplo, os projetos de
fraude eleitoral que estão por aí. Parabenizo V. Exª por trazer o assunto mais
uma vez a debate.

À SR~ CRISTINA TAVARES - Agradeço a V. Ex~, o aparte, nobre De
putado Audálio Dantas.

Aliás, estamos contribuindo com o nobre Líder do PDS, que, hoje, no
plenário, solicitou quc fossem trazidos ao conhecimento da Nação os casos
de corrupção, para os quais o Sr. Ulysses Guimarães, Presidente Nacional do
PMDB, pede punição.

Na concessão para exploração de canais de rádio e televisão a lei exige o
preenchimento pelo candidato de certos requisitos administrativos, técnicos e
financeiros. Mas, preenchidos esses requisitos, como bcm disse V. Ex~ - que,
aliás. fez uma observação extremamente oportuna citando o seu projeto 
não é necessário retirar do Governo o poder de conceder, mas retoma o Le
gislativo a sua prerrogativa de legislar. O Governo pode conceder a quem de
sejar a exploração do serviço. E lhe é facultada ampla margem de arbítrio.
Foi o que aconteceu na recente redistribuição dos canais recuperados do gru
po dos Diários e Emissoras Associados. Foram preteridos, sem explicações
convincentes, concorrentes como Visão, Jornal do Brasil e Editora Abril, mais
comprometidos por tradição com valores jornalísticos liberais e, portanto,
mais independente em relação ao Governo.

O poder conferido ao Governo no campo da radiodifusão se manifesta
de forma clara e inequívoca no protecionismo das concessões, conforme de
monstra matéria publicada no Jornal do Brasil de 7-12-80, onde se verificou
que de 165 estações de rádio pesquisadas 137 estavam sob controle de indiví
duos ligados ao PDS: e de 23 estações de televisão 21 estavam sob controle de
pedessistas. A todos os partidos de oposição (quatro) cabia o controle de 28
cstações dc rádio e apenas 2 de televisão.

É esta política decidida por meia dúzia de iluminados tecnocratas e sob
pressão de interesses particularistas e antinacionais de grandes grupos a res
ponsável pelos descalabros da radiodifusão do Brasil.

A situação da televisão chegou a um ponto que merece séria reflexão.
Inaugurada em 1950, a televisão é hoje um instrumento poderoso. Existem
nada menos dc 12.700.000 receptores em preto e branco e 5.600.000 em cores,
que atingem uma audiência de 70 a 80 milhões de pessoas. O grau de concen
tração das verbas publicitárias no setor de televisão em detrimento do rádio,
jornais e revistas chegou a um ponto de gravidade. O Brasil gasta hoje em
publicidade cerca de 1 por cento de seu PIB (I% do PIB da décima economia
mundial), sendo quc 60 por cento dessa verba é aplicada em 108 estações de
televisão. Os 40 por cento quc sobram devem ser distribuídos a 1.200 emisso
ras de rádio e a centenas de jornais e revistas. O mais grave, no entanto, é que
uma úniea empresa de televisão, com 41 das lOS emissoras instaladas no País,
absorve uma grande parte das verbas para anúncios. Esta situação correspon-
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de a um virtual monopólio num setor onde a pluralidade de fontes é funda
mental para a existência da democracia na sociedade.

Ouço o Deputado Audálio Dantas, com muito prazer.

O Sr. Audálio Dantas - Apenas para acrescentar, dentro da ordem de
idéias que V. Ex' desenvolve, que todos verificamos, sob qualquer ângulo da
discussão, que a corrução aparece. V. Ex' citou a distribuição de verbas para
a televisão, e quero lembrar apenas, como mais um subsídio...

A SR' CRISTINA TAVARES - Ao Deputado Jorge Arbage.

O Sr. Audálio Dantas - ...ao Deputado Jorge Arbage, que o Banco do
Estado dc São Paulo - BANESPA, é o 49 maior anunciante deste País, seja
na televisão, seja em outros veículos impressos. Depois dele, em 179 lugar,
vem a Coca-Cola, a General Motors em 239, a Volkswagem em 99 lugar. E o
Banco do Estado de São Paulo, cuja função seria financiar a produção no Es
tado de São Paulo, anuncia - e como! - colocando como selo o nome do Sr.
Paulo Salim Maluf. Que significa isto se não corrupção?

A SR' CRISTINA TAVARES - Mais um subsídio para o Deputado
Jorge Arbage.

O Sr. Audálio Dantas - Por acaso o Banco do Estado de São Paulo é de
propriedade do Sr. Paulo Salim Maluf? Ele o utiliza como tal na distribuição
de empréstimos e favores, mas não é propriedade dele. Além do mais, está in
fringindo o Código Eleitoral em um ano eleitoral. S. Ex! é candidato e pro
move um verdadeiro festival de candidatos, diga-se de passagem, com distri
buição de bolas de futebol, camisetas etc., e faz isto não só com o Banco do
Estado de São Paulo, mas com todas as empresas do Estado. Isto não é cor
rupção?

A SR! CRISTINA TAVARES - Agradeço o aparte ao Deputado Au
dálio Dantas. É lamentável que o Deputado Jorge Arbage, tão ansioso em sa
ber e em nominar as denúncias de corrupção, não esteja ouvindo V. Ex' neste
momento.

É tão fundamental, dizia eu, que países como a Suécia criarm fórmulas
capazes de garantir a sobrevivência financeira de veículos, cujas vozes discor
dantes os colocam em difícil situação para viver de recursos publicitários, as
segurando assim a necessária pluralidade democrática.

Este modelo oligopólico corre o risco de se repetir no sistema de televi
são por cabo, cuja regulamentação o Governo persegue, sob pressão dos inte
resses de grandes grupos multinacionais de fabricantes de equipamentos e de
nacionais de televisão. Em primeiro lugar, exige-se discutir a prioridade da in
trodução da televisão por cabo num país que, para ficar apenas na área de co
municação, não nos estendendo a comparações nos setores de saúde e edu
cação, não dispõe de telefones para a maior parte da população. Sabe-se que
a televisão por cabo é uma inovação cara que, introduzida em escala comer
ciaI no México, serve programas de origem norte-americana a 60 mil privile
giados. Caso venha a ser implantada no Brasil, a televisão por cabo não deve
ria jamais repetir as distorções da televisão convencional, mas ser posta sob o
controle de organizações comunitárias sem fins lucrativos (fundações, entida
des de classe, cooperativas etc.) trabalhando para ajudar os esforços de desen
volvimento das comunidades.

A concentração da propriedade é seguida de perto pela concentração da
produção de programas tanto no rádio quanto na televisão, embora nesta em
maior escala. Empresas se especializaram na confecção e venda de programas
de rádio gravados em fitas cassetes a dezenas e centenas de emissoras. Os pa
cotes de programação, prontos, são simplesmente colocados no ar. Na televi
são, a concentração da produção assume proporções catastróficas, funcio
nando scgundo este princípio: o que ê bom para o Rio e São Paulo ê bom
para o Brasil. Mas será? O que é feito do resto do Brasil, que não é tão resto
assim, se considerarmos o Nordeste, toda a Amazônia, o imenso Centro
Oeste e todo o sul do País. Na Alemanha, a televisão revigorou e deu audiên
cia nacional a manifestações culturais das pequenas comunidades. No siste
ma de televisão da República Federal da Alemanha, todos os Estados têm di
'reito a um tempo na programação nacional, dependendo do número de re
ceptores que esse Estado possua. Desta forma, uma pequena cidade com forte
tradição dc movimento teatral ou de música, dentro de qualquer Estado, tem
a possibilidade de periodicamente dispor de público nacional pela televisão.
No Brasil, a televisão promove diariamente o modernismo e modismo de ai·
gumas camadas sociais do eixo Rio-São Paulo, à custa do massacre cultural
da maior parte do País. É como se este País, com sua riqueza e complexidade
cultural e social, com seus anseios, problemas e aspirações, não existisse.

Dentro desta mesma ordem de problema, coloca-se a questão da progra·
mação estrangeira. Condenada por diversos setores governamentais e mesmo
empresariais inJeressados em abrir para si uma nova fonte de lucros, a televi
são, no entanto, continua a se alimentar em fontes estrangeiras em termos de
filmes e de programação infantil. São centenas e milhares de filmes e dese-

nhos de origem estrangeira exibidos anualmente contra alguns poucos nacio
nais. Isto apesar de já há algum tempo o Governo ter anunciado providências
para estimular a produção nacional de filmes para a televisão. Mas o que é
que se está esperando? Não existe já acumulada uma produção nacional de
filmes capaz de abastecer por longo tempo a televisão? Não existe já uma
infra-estrutura de equipamentos, de técnicos, artistas e produtores capaz, se
mobilizada, de preencher as necessidades futuras da televisão? Por que, en
tão, a exemplo do cinema, não se cria uma lei de reserva de mercado, com
ampliação progressiva do tempo reservado à exibição de filmes nacionais?

Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado Ronan Tito.

O Sr. Ronan Tito - Nobre Deputada Cristina Tavares, V. Ex~ agora
aborda um tema da maior importância e faz uma crônica com toda a compe
tência como sói fazer sempre que adentra assunto que é especialista. Quanto à
televisão, poderíamos analisar também de outro enfoque. O que é que está
por trás disso tudo? Quem é que patrocina tudo isso? Poderíamos dizer que
existem dois tipos de patrocinadores: as multinacionais e o Governo. O Go
verno é, neste País, o grande patrocinador. E não interessa ao Governo,
nobre Deputada Cristina Tavares, o debate dos grandes temas nacionais, por
que, aí sim, eles ficariam no pelourinho e mostrariam ao povo brasileiro o
que este regime está fazendo há 18 anos. Então, o Governo está fazendo a sua
publicidade, através dos governos estaduais. através do Executivo, da União
e, com isso, domina todas as redes de televisão, não permitindo que os gran
des temas nacionais sejam debatidos. Minas Gerais, Estado pobre, em que o
Sr. Francelino Pereira ê o Governador, vê, nesta atual administração, apenas
uma obra sendo construída - um aeroporto - e mais nada. Contudo, o Sr.
Francelino Pereira está gastando um bilhão de cruzeiros, promovendo-se.

A SRA. CRISTINA TAVARES - Eis mais um subsídio para o nobre
Deputado Jorge Arbage.

O Sr. Ronan THo - É um moço do Piauí que recebeu do Sr. Geisel, por
gratidão daquele trabalho que fez, a "Capitania Hereditária" de Minas Ge
rais como donativo. E ele, agora, está fazendo anúncio para a televisão - e
pasme, nobre Deputada - não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Bra
sil. Quais as pretensões do meu Governador? Governador meu. não, Gover
nador "biônico". E ele tem uma competência tremenda. Elegeu-se Governa
dor com um voto e com duas frases: "ARENA, o Maior Partido do Ociden
te" e "Que País é Este?". Isso ê tudo que conheço da lavra do Sr. Francelino
Pcrcira, que. com isso, ganhou a "Capitania Hereditária" de Minas Gerais.
Era este o subsídio que queria trazer ao pronunciamento de V. Ex'

A SR~ CRISTINA TAVARES - Agradeço a V. Ex' o aparte.
Concluo. Sr. Presidente.
Outro problema de gravidade que deve ser colocado ê o progressivo dis

tanciamento do rádio e da televisão das finalidades que lhes são definidas por
lei. A lei estabelece, como finalidade primeira da radiodifusão, a educação e a
cultura, podendo assumir a função de promoção comercial e entretenimento,
desde que não se prejudiquem as primeiras. No entanto, na prática, estas fi
nalidades foram invertidas, com o endosso do Governo. Pois não foi o pró7
prio Governo quem criou um sistema de rádio e televisão chamado de Educa
tivo e uma lei obrigando as emissoras comerciais a transmitirem 5 horas se
manais de programas educativos, afirmando, assim, de maneira clara, que a
educação e a cultura não precisavam constar dos planos das emissoras comer
ciais, porque já tinham uma rede própria e horário especial para elas?

Diante do absurdo deste comportamento governamental não é de admi
rar, portanto, que o sistema de rádio e televisão, dedique a esmagadora maio
ria de seu tempo à transmissão de mensagens comerciais e programas de en
tretenimento, perdendo-se de vista as funções essenciais de informar e educar.
Esta circunstància somada à concentração da produção leva a absurdos como
os que hoje se verificam: reduzido tempo dedicado à informação em geral;
tempo mínimo ou inexistente dedicado à programação regional; subemprego
para profissionais, sendo que a este respeito as cifras chegam a ser espantosas:
um veículo como a televisão, que recebe 60 por cento das verbas publicitárias
do País que é a -décima economia do mundo, emprega apenas quatro a cinco
centenas de jornalistas, conforme revelam os dados publicados na edição
Mercado Brasileiro de Comunicação, da Secretaria de Imprensa e Divul
gação da Presidência da República. E, por outro lado, um sistema de rádio,
com 1.200 estações, com capacidade teórica de emprego para milhares de
profissionais, mas que pelas razões men'ilionadas e outras mais, vive em gran
de parte do expediente de recortar notícias publicadas nos jornais ou prepara
das pelas próprias assessorias de comunicação dos órgãos que deveria fiscali
zar.

Finalmente, sobre todos estes problemas, assiste-se periodicamente,
como ai':ora, ao recrudescimento da censura. O exemplo do recém-censurado
filme de Roberto Farias, "Pra Frente Brasil" é a marca mesmo dos limites da
abertura.
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Desde que cheguei a esta Casa, em 1978, à Comissão de Comunicação,
aguardamos o envio ao Congresso do Projeto de nova Lei de Radiodifusào e
correlatos. Os sucessivos adiamentos da remessa deste código são um claro
desrespeito a este pobre Poder, e indica a força das pressões que circulam nos
gabinetes do Ministério das Comunicações. Conscientes de sua importância e
da oportunidade que oferece para intervenções capazes de corrigir as dis
torções atualmente existentes, trago à consideração de meus nobres pares,
não o produto de minha elaboração pessoal, mas fruto de discussões longas e
amadurecidas no meio jornalístico, artístico em geral, musical e cinematográ
fico, todos com interesse direto e responsabilidades nítidas no destino do rá
dio e da televisão.

A Universidade de Brasília, através do Prof9 José Davi Salomão, tem de
batido, no Departamento de Comunicação, as sugestões que ofereço desta
tribuna.

Algumas destas sugestões foram aprovadas na Conferência Nacional de
Jornalistas de 1981, em Fortaleza. Outros partiram da Comissão Internacio
nal para o Estudo de Problemas de Comunicação, da UNESCO, integrada
por um grupo de autoridades de vários países e estão contidos em seu rela
tório aprovado pela Assembléia Geral da UNESCO, de 1980, em Belgrado.
Ei-Ias: transferência para o Congresso da responsabilidade de estabelecer
concessão para exploração do serviço de rádio e de televisão; reformulação
do Conselho Nacional de Comunicação, alterando-se sua composição atual
para dar maioria de representação aos setores da sociedade civil, inelusive os
trabalhadores nas comunicações e conferindo-lhe a responsabilidade de ela
borar a política nacional de comunicação; aumento da capacidade de pro
dução de materiais de râdio e televisão nacionais para diminuir a dependência
estrangeira. Neste sentido, estudar a possibilidade de constituição de um fun
do a partir da cobrança de taxa sobre o volume de publicidade para financia
mento à produção nacional; estimular o desenvolvimento de tecnologias
apropriadas (rádio e televisão de baixo custo) para áreas rurais de pequenas
cidades a serem usadas na produção de programas adequados ao desenvolvi
mento da comunidade; em caso de se considerar viável a implantação da tele
visão por cabo, privilegiar a criação de um sistema desvinculado de Estado e
dos interesses comerciais privados, sob a responsabilidade de grupos comuni
tários; criar reserva de mercado, a exemplo de cinema, para o filme de televi
sào com o aumento progressivo do número de dias de exibição obrigatória;
estabelecer medidas efetivas para garantir o emprego do rádio e da televisão
para fins educativos e informativos, no mesmo grau pelo menos para o entre
tenimento, de acordo, aliás, com as finalidades estabelecidas em lei; estudar
medidas capazes de reduzir a influência dos efeitos negativos da publicidade
sobre o conteúdo de rádio e da televisão; estudar medidas para impedir a con
centração de propriedade e de produção de programas, entre elas o estabele
cimento de limites legais de propriedade de canais e de programação, trans
mitida por uma emissora adquirida de uma fonte produtora; lutar pela proi
bição de participação nos lucros e na vida administrativa de uma emissora
por outra mais poderosa que lhe forneça programação, como hoje acontece
mediante o sistema de filiação; lutar pelo estabelecimento de percentuais
mínimos de produção regional; lutar pelo estabelecimento de percentuais
mínimos de programação jornalística e por percentuais mínimos de progra
mação jornalística regional; proibir a compra pelas emissoras de rádio e tele
visão de material jornalístico fornecido por agências noticiosas ou qualquer
outro veículo de comunicação referente a acontecimentos ocorridos na cidade
sede da emissora. (Palmas.)

Durante o discurso da SI"! Cristina Tavares. o Sr. Joel Ferreira,
Suplellte de Secretário. deixa a cadeira da presidência. que é ocupada
pelo Sr. Furtado Leite. ]"-Secretário.

Durallte o discurso da SI"! Cristina Tavares, o Sr. Furtado Leite,
l"-Secretário. deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Nelson Marchezan. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - Está findo o tempo desti
nado ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.
Comparecem mais os Srs.:

José Camargo
Simão Sessim
Jackson Barreto

Acre
Aluízio Bezerra - PMDB; Geraldo Fleming - PMDB; Nabor Júnior

- PMDB.

Amazonas

José Fernandes - PDS; Josué de Souza - PDS; Mário Frota 
PMDB.

Pará

Brabo de Carvalho - PMDB; Jader Barbalho - PMDB; João Menezes
- PMDB; Manoel Ribeiro - PDS; Nélio Lobato - PDS; Osvaldo Melo 
PDS.

Maranhão

Edson Vidigal - PMDB; João Alberto - PDS; Luiz Rocha - PDS;
Magno Bacelar - PDS; Nagib Haickel - PDS; Temístocles Teixeira 
PDS; Victor Trovão - PDS.

Piauí

Carlos Augusto - PMDB; Ludgero Raulino - PDS; Milton Brandão
- PDS: Pinheiro Machado - PMDB.

Ceará

Adauto Bezerra - PDS; Antônio Morais - PMDB; Cesário Barreto 
PDS; Claudino Sales - PDS; Cláudio Philomeno - PDS; Iranildo Pereira
- PMDB; Leorne Belém - PDS; Mauro Sampaio - PDS; Ossian Araripe
- PDS; Paulo Lustosa - PDS.

Rio Grande do Norte

Antônio Florêncio - PDS; Henrique Eduardo Alves - PMDB; João
Faustino - PDS; Wanderley Mariz - PDS.

Paraíba

Adernar Pereira - PDS; Álvaro Gaudêncio - PDS; Antônio Gomes 
PDS; Antônio Mariz - PMDB; Carneiro Arnaud - PMDB; Ernani Satyro
- PDS; Marcondes Gadelha - PDS; Wilson Braga - PDS.

Pernambuco

Airon Rios - PDS; Fernando Coelho - PMDB; Fernando Lyra 
PMDB; Geraldo Guedes - PDS; João Carlos de Carli - PDS; Joaquim
Guerra - PDS; José Carlos Vasconcelos - PMDB; Oswaldo Coelho 
PDS; Pedro Corrêa - PDS; Ricardo Fiuza - PDS; Sérgio Murilo 
PMDB; Thales Ramalho - PMDB.

Alagoas

Antônio Ferreira - PDS; Divaldo Suruagy - PDS; Geraldo Bulhões
PDS; Mendonça Neto - PMDB.

Sergipe

Celso Carvalho - PMDB; Francisco Rollemberg - PDS.

Bahia

Carlos Sant'Ana - PMDB; Elquisson Soares - PMDB; Fernando Ma
galhães - PDS; Francisco Pinto - PMDB; Henrique Brito - PDS; Hilderi
co Oliveira - PMDB; Horácio Matos - PDS; Jorge Vianna- PMDB; José
Amorim - PDS; Leur Lomanto - PDS: Marcelo Cordeiro - PMDB; Me
nandro Minahim - PDS; Ney Ferreira - PDS; Odulfo Domingues - PDS;
Raymundo Urbano - PMDB; Rômulo Galvão - PDS; Roque Aras 
PMDB; Stocssel Dourado - PDS; Ubaldo Dantas - PMDB; Wilson Falcão
- PDS.

Espírito Santo

Gerson Camata - PMDB; Luiz Baptista - PMDB; Max Mauro 
PMDB; Theodorico Ferraço - PDS; Walter de Prá - PDS.

Rio de Janeiro

Célio Borja - PDS; Daniel Silva - PMDB; Darcílio Ayres - PDS;
Délio dos Santos - PMDB; Edson Khair - PMDB; Florim Coutinho _
PTB; Hydekel Freitas - PDS; Joel Vivas - PMDB; Jorge Cury - PTB; Jor
ge Gama - PMDB; Jorge Moura - PMDB; José Frejat - PDT; José Maria
de Carvalho - PMDB; José Torres - PDS; Lázaro Carvalho - PMDB'
Léo Simões - PDS; Leônidas Sampaio - PMDB; Mac Dowell Leite de Cas:
tro - PMDB; Marcello Cerqucira - PMDB; Marcelo Medeiros - PMDB;
Márcio Macedo - PMDB; Miro Teixeira - PMDB; Osmar Leitão - PDS;
Oswaldo Lima - PMDB; Paulo Rattes - PMDB; Peixoto Filho - PMDB;
Rubem Dourado PMDB; Rubem Medina - PDS; Walter Silva 
PMDB.

Minas Gerais

Altair Chagas - PDS; Antônio Dias - PDS; Bias Fortes - PDS; Cas
tejon Branco - PDS; Christóvam Chiaradia - PDS; Delson Scarano 
PDS; Edgard Amorim - PMDB; Genival Tourinho - PMDB; Gcrardo Re
nault - PDS; Hélio Garcia - PMDB; Humberto Souto - PDS; Jairo Ma
galhães - PDS; Jorge Ferraz - PMDB; Jorge Vargas - PMDB: José Car
[os Fagundes - PDS; Júnia Marise - PMDB; Leopoldo Bessone - PMDB;
Luiz Baccarini - PMDB; Navarro Vieira Filho - PDS; Paulino Cícero de
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Vasconcelos - i:'DS; Renato Azeredo - PMDB; Ronan Tito - PMDB;
Sérgio Ferrara - PMDB; Sílvio Abreu Jr. - PMDB; Telêmaco Pompei 
PDS; Vicente Guabiroba - PDS.

Sào Paulo

Airton Sandoval- PMDB; Alberto Goldman - PMDB; Antônio Mo
rimoto - PDS; Antônio Russo - PMDB; Antônio Zacharias - PDS; Athiê
Coury - PDS; Aurélio Peres - PMDB; Baldacci Filho - PTB; Bezerra de
Melo - PDS; Caio Pompeu - PMDB; Cantídio Sampaio - PDS; Carlos
Nelson - PMDB; Erasmo Dias - PDS; Flávio Chaves - PMDB; Francisco
Leão - PDS; Francisco Rossi - PDS; Gióia Júnior - PDS; Horácio Ortiz
- PMDB; Jayro Maltoni - PDS; João Arruda - PDS; Jorge Paulo 
PDS; José de Castro Coimbra - PDS; Maluly Netto - PDS; Mário Hato
PMDB; Octávio Torrecilla - PDS; Pacheco Chaves - PMDB; Pedro Caro
lo - PDS; Ralph Biasi - PMDB; Ruy Silva - PDS; Samir Achôa 
PMDB; Santilli Sobrinho- PMDB; Valter Garcia - PMDB.

Goiás

Anísio de Souza - PDS; Brasilio Caiado - PDS; Fernando Cunha 
PMDB; Francisco Castro - PMDB; Hélio Levy - PDS; Iram Sa~aiva 
PMDB; Rezende Monteiro - PDS.

Mato Grosso

Bento Lobo - PMDB; Carlos Bezerra - PMDB; Gilson de Barros 
PMDB; Júlio Campos - PDS; Milton Figueiredo - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Leite Schimidt - PMDB; Levy Dias - PDS; Walter de Castro - PDS.

Paraná

Adolpho Fr~nco - PDS; Álvaro Dias - PMDB; Alípio Carvalho 
PDS; Antônio Annibelli - PMDB; Antônio Veno - PDS; Borges da Silvei
ra - PMDB; Braga Ramos - PDS; Ernesto Dall'Oglio - PMDB; Heitor
Alencar Furtado - PMDB; Hermes Macedo - PDS; Igo Losso - PDS; Lú
cio Cioni - PMDB; Mário Stamm - PMDB; Nivaldo Kruger - PMDB;
Norton Macedo - PDS; Osvaldo Macedo - PMDB; Paulo Marques 
PMDB; Pedro Sampaio - PMDB; Reinhold Stephanes - PDS; Vilela de
Magalhães - PTB; Walber Guimarães - PMDB.

Santa Catarina

Adhemar Ghisi - PDS; Esperidão Amin - PDS; Evaldo Amaral 
PDS; Francisco Libardoni - PMDB; Mendes de Melo - PDS; Nelson Mor
ro - PDS; Pedro Ivo - PMDB; Víctor Fontana - PDS; Walmor de Luca
- PMDB.

Rio Grande do Sul

Alceu Collares - PDT; Aldo Fagundes - PMDB; Alexandre Machado
- PDS; Cardoso Fregapani - PMDB; Cláudio Strassburger - PDS; Darcy
Pozza - PDS; Eloar Guazelli - PMDB; J;:mídio Perondi - PDS; Fernando
Gonçalves - PDS; Jairo Brum - PMDB; JorgeUequed - PMDB; Júlio
Costamilan - PMDB; Lidovino Fanton - PDT; Pedro Germano - PDS;
Rosa Flores - PMDB; Telmo Kirst - PDS; Túlio Barcellos - PDS; Victor
Faccioni - PDS.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - A lista de presença acusa
o comparecimento de 226 Srs. Deputados.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão
fazê-lo.

HARRY SAUER - Projeto de lei que exclui a utilização dos centavos
na moeda nacional.

JORGE ARBAGE - Requerimento para criação de Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a promover o levantamento, no País, da ação
deletéria produzida pela obcenidade e pela pornografia, nos meios de comu
nicação e de lazer.

- Projeto de lei que revoga o parágrafo único do art. 46 e altera are·
dação do item I do art. 75, da Lei n95.692, de Ii de agosto de 1971 (Lei de Di
retrizes e Bases do Ensino de 19 e 29 Graus).

- Projeto de lei que permite aos alunos carentes do ensino de 19 e 29
graus a acumulação de bolsas de estudo. e dá outras providências.

- Projeto de lei que altera a redação do § 29 do art. 14 da lei n95.692, de
11 de agosto de 1971, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases do Ensino de 19 e
29 Graus.

- Projeto de lei que altera a redação da letra "c" do § 39 do art. 14 da Lei
n" 5.692, de Ii de agosto de 1971.

EVANDRO AYRES DE MOURA - Projeto de lei que altera dispositi
vo da Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência So
cial).

OSVALDO MELO - Projeto de lei que estabelece norma geral de segu
rança em edifícios a ser adotada nos códigos municipais de obras e legislações
similares.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - Nos termos do artigo 86, §
39, do Regimento Interno, convoco a Câmara dos deputados para uma Ses
são Extraordinárai Matutina, 5"-feira, às 9 horas, destinada a trabalho das
Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - Concedo a palavra ao Sr.
Ronan Tito, na qualidade de Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro.

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Como Líder. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srb9s e Srs. Deputados, amanhã, 21 de abril, é o dia
em que se comemora, no Brasil, a Inconfidência Mineira, na pessoa de tira
dentes.

Ultimamente. até pela televisào, temos assistido a algumas propagandas
em que são usados o nome e a chancela de Tiradentes. Minas Gerais, todo
ano. usa comemorar esse evento distribuindo comendas às pessoas que segui
ram o espíritu de Tiradentes. Se não é assim, pelo menos deveria ser. Todo
ano, temos mais uma série de agraciados com a medalha da Inconfidência, a
medalha de Tiradentes.

Nesta altura da vida, nào vejo importância em dizer, por exemplo, que
Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746, na fazenda de Pombal, na anti
ga cidade de São João Del Rey, hoje Tiradentes.

Mas. apenas como referencial histórico, vamos-nos lembrar de que Tira
dentes se situou dentro do século XVIII e que, naqucla época, reinava na sede
do Império Dona Maria I. chamada, a Louca, que, em 1759, mandaria des
truir toda a indústria incipiente que existia no Brasil, principalmente os tea
res. Era o medo que a sede do Império tinha de que a colônia se tornasse forte
e independente. Por outro lado, também vale assinalar que a essa época, em
1750. 60, 70. nos idos do século XVIII, já escasseava o ouro, tão pródigo an
teriormente. Mesmo assim, em 1772, a Coroa de Portugal recebeu nada me
nos do que 25 mil quilos de ouro extraído na região de Ouro Preto. Mas dimi
nuía o nuxo de ouro para Portugal, que, a exemplo do que se faz hoje no Bra
sil, começou a exigir um percentua maior para ver se recobrava o quantum
que recebia antes - é o que acontece hoje com a ELETROBRÁS: houve uma
queda enorme de consumo de energia elétrica; então, para compensar a arre
cadação para pagamento dos juros da dívida externa, a ELETROBRÁS usou
do expediente de aumentar o custo do quilowatt-hora. E esse comparativo
que estou fazendo, do aumento da derrama, com o aumento do pagamento
de impostos, com o aumento do percentual, hoje, ou da cobrança do
quilowatts-hora pela ELETROBRÁS, é um paralelo, porque, estudar a His
tória apenas para decorar textos e para rememorar fatos sem encarná-los na
realidade, passa a ser uma coisa sem a menor importância, um conhecimento
de almanaque. A História é a mestra da vida: interessa-nos como um espelho
retrovisor em um automóvel, como diria MilIor Fernandes - olhamos para
trás para saber que velocidade podemos desenvolver à frente.

Então, o questionamento que pretendo fazer aqui, hoje, ao homenagear
Joaquim José da Silva Xavier, é o seguinte: estamos sendo fiéis ao espírito de
Tiradentes? As pessoas que se apropriaram da figura de Tiradentes, inclusive
esse sistema que vai para a televisào dizendo que estamos pondo em prática o
espírito de Tiradentes, é verdadeiro? Neste momento, é mister que façamos
uma pergunta a nós mesmos: por que morreu Tiradentes? qual a razão de sua
luta';' Por que levanta Tiradentes os conjurados de Ouro Preto? Por que os In
confidentes mineiros? Poderíamos dizer, em linguagem atualizada, que Tira
dentes morreu lutando contra a remessa de lucros para o exterior. Podemos e
temos obrigação de dizer que Tiradentes foi o homem que se preocupou com
a justiça social, pois verificamos nos seus encontros com os poetas e com os
conjurados em geral que ele estabelecia sempre o contraste entre o fausto em
que vivia a sede do Império e a miséria que se vivia na Colônia. Por que se lhe
dá mais importáncia. por exemplo, do que a Felipe dos Santos? Felipe dos
Santos, há 25 anos, já havia morrido lutando contra a arrecadação de impso
tos em Minas Gerais, contra o tributo do ouro, como Tiradentes, como To
más Antônio Gonzaga e Cláudio Manoel da Costa e tantos outros, inclusive
cinco sacerdotes - e, rememorando a História, podemos verificar que os sa
cerdotes já eram subversivos também.

O que são inconfidentes? São aqueles que não estavam de acordo com o
poder, com o status quo e por isso discordaram dele. Naquele tempo, levaram
o nome de inconfidentes; hoje. seriam subversivos. Então, vamos verificar
que havia nada menos do que cinco sacerdotes tidos como subversivos, por-
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que, já naquela época, e muito antes, lutavam pela justiça social e pela justiça
em gcral.

Eu perguntava qual a diferença entre o movimento que Felipe dos San
tos iniciara e o movimento que Tiradentes fez mais tarde ao lado dos ineonfi
dentes~ É que Felipe dos Santos apenas lutava contra a tributação sobre a mi
neração e Tiradentes e seus companheiros lutavam pela liberdade, lutavam
pela independéncia deste Brasil.

Ouço, com muito gosto, o aparte da nobre Deputada Cristina Tavares,
minha líder.

A Sr' Cristina Tavares - Nobre Deputado Ronan Tito, o registro que V.
Ex' faz sobre o 21 de abril nos leva a uma reflexão sobre a História, que não
foi cscrita apenas para ser decorada e repetida como fazem os papagaios. A
diferença entre um homem e um papagaio é que o homem dcve sabcr aquilo
que está dizendo e o papagaio repete aquilo que os seus senhores lhe ensina
ram a repetir. Seria o que hoje se chama de revanchista. O que o Tiradentes
de ontem e os revanchistas de hoje têm em comum é a qualidade de serem ho
mens e, para serem homens, têm de ser independentes, e, para serem indepen
dentes, devem contrariar os interesses que antes eram da Coroa Portuguesa e
hoje não sabemos de qüem são, porque, segundo o nobre Líder do PDS neste
Casa, estamos ainda a um passo da autodeterminação. Não sabemos quais
são os interesses que nos comandam neste Pais. Assim, nobre Deputado Ro
nan Tito, no momento em que me congratulo com V. Ex' pelo pronuncia
mento inteligente que faz nesta hora, eu lembraria que ontem eles enforcaram
Tiradentes e hoje querem atribuir a um partido de Oposiçào, ao partido de V.
Ex', ao meu partido, ao nosso Presidente, idêntico tratamento que deram a
Tiradentes, embora eles, amanhã, como papagaios, estejam homenageando
Tiradentcs.

O SR. RONAN TITO - Agradeço e incorporo o aparte da nobre Depu
tada Cristina Tavarcs, minha Líder, porque enriquece sobremaneira o meu
pronunciamento.

Mas, em Vila Rica, naquele tempo, existia a figura de Tiradentes, exis
tiam as figuras dos poetas. E devo lembrar também ao nobre Deputado Jorge
Arbage que naquela época foram tidos como subversivos elementos das
Forças Armadas: havia um Tenente-Coronel, Freire de Andrade e um
Sargento-Mor Luís Piza, que foram tidos como inconfidentes e julgados peri
gosos subversivos naquelc tempo. Agora, que sirva de estímulo aos nossos
companheiros, aos brasileiros de hoje, fardados, o exemplo cio Tenente
Coronel Freire de Andrade e do Sargento Luis Piza que, àquele tempo, embo
ra pertencessem ao Exército, e eram considerados subversivos por Sua Majes
tade D. Maria I, a Louca, por julgarem que o que a Coroa estava fazendo
com a Colônia era extremamente injusto. Tenho a certeza de que, nas fileiras
do Exército nacional, coronéis e sargentos, verificando a injustiça de que so
frem hoje os brasileiros também passem a ficar do lado do povo, seguindo o
exemplo daqueles inconfidentes.

Mas eu dizia, quando do aparte da nobre Deputado Cristina Tavares,
que não só a figura de Tiradentes ficou estigmatizada naquele 21 de abril: ou
tra figura também ficou marcada, a do Sr. Joaquim Silvério dos Reis. Joa
quim Silvério dos Reis é o outro lado da medalha. Quem foi ele'? Era um ho
mem que se preocupava com os subversivos, que os denunciava, era o "dedo
cluro" dos subversivos, era quem defendia o status quo daquela época, defen
dia a legalidade - a lcgalidade que era igual à injustiça. Tal como hoje. O in
teressante é que depois de os inconfidentes serem objeto de uma série de pena
lidades, muitos deles receberam, na primeira sentença, a pena de morte. Esta
depois foi comutada para prisão perpétua. Apenas Tiradentes foi enforcado
no campo da Lampadosa. Mas a profissão de "dedo duro" há tempos é mui
to rendosa. Não foi só Judas que recebeu 30 dinheiros, não. Joaquim Silvério
dos Reis - prestem atenção - foi chamado a Portugal e lá recebeu a comen
da do hábito da Ordem de Cristo. Prestem atenção, Joaquim Silvério dos
Reis recebeu o hábito da Ordem de Cristo, mais uma comenda de fidalgo da
Casa Real e mais uma pensão anual de 400 mil réis. De mancira que é bom es
clarecer: essas pessoas que ficam do lado de sistemas opressores, dos sistemas
injustos, muitas vezes o fazem por questões de interesse. É uma profissão ren
dosa a de "dedo duro", a começar por Judas. Naquele tempo 30 dinheiros re
presentava muito, e agora vem Joaquim Silvério dos Reis com 2 comendas e
400 mil réis. Aliás, ele era um do maiores devedores da Coroa e foi perdoado.
Não foi o SNI que inciou a profissão rendosa. Ficam a delatar c recebem um
alto salário por isso. Isso já foi inaugurado há muito tempo. Agora, é muito
bom que se entre para a História, mãe e mestra, para que ela justamente nos
mostre esses fatos evidentes.

Concedo o aparte a V. Ex', nobre Deputado Audálio Dantas, com muito
prazer.

o Sr. Audálio Dantas - Nobre Deputado, esse dia, apesar dcsta Casa es
tar vazia, está sendo extremamente rico em debates. V. Ex', ao homenagear a
figura de Tiradentes, nosso herói popular, herói do povo brasileiro, ressalva
muito bem quando diz que as homanagens tém duas formas de ser prestadas:
uma pelo povo. que V. Ex' representa neste momento; a outra, pelos homens
que se preocupam em distribuir medalhas. Veja bem V. Ex': Aqueles anos da
Inconfidéncia Portugal premia Joaquim Silvério dos Reis com uma medalha,
pensão, ou coisa parecida. Hoje neste País nós cvoluímos até: além dos dela
tores, este País anda a premiar bajuladores. Em São Paulo raro é o més cm
que não se dá um festival de medalhação. E quem são os contemplados? Já os
conhecemos. Crcio mesmo algumas pessoas de bem que acreditam no valor
desses crachás.

O SR. RONAN TITO - Os medalhadores precisam dessas pessoas de
bem para servirem de frontispício para tapear o povo. Mas a maioria são os
áulicos que V. Ex' cita,

O Sr, Audálio Dantas - É o que ocorre. Mas os bajuladores e os venais
que, segundo pressuposto do outorgante dos crachás, o Sr. Paulo Salim Ma
luf, seriam seus eleitores, num vago colégio eleitoral que votaria em 1984. Re
ceberam medalhas financiadas pelo povo de São Paulo. Veja V. Ex' que ab
surdo: ontem, Joaquim Silverio dos Reis: hoje, essas pessoas que neste mo
mento - foi o que eu disse ainda há pouco num discurso pronunciado desta
tribuna - estão saltitantes pelas ruas de São Paulo, e no Hotel Maksoud Pla
za tal como feito recentemente pelo ilustre Deputado do PMDB Wanderley
Macris. Vamos levantar esses gastos para que alguém nesta República tome
alguma providéncia contra o escândalo de, por exemplo, o Governador de
São Paulo gastar um bilhão 243 milhões de cruzeiros em pouco mais de 30
meses de desgoverno em São Paulo para fazer esse tipo de coisas: comprar ro
sas, mandar gente para o show do SargenteI1i, mandar o pessoal para o Mak
soud Plaza, pagar uísque, viajar para Portugal - para as colônias, se é que
ainda há colônias - Japão etc. Este escândalo chama-se "festival malufia
no". Perdoe-me V. Ex' pelo tempo tomado, mas apenas queria marcar esses
dois momentos trágicos na nossa História: um, Joaquim Silvério dos Reis, e,
hoje, os emedalhados do Sr. Paulo Salim Maluf.

o SR. RONAN TITO - Nobrc Dcputado, V. Ex' nào tem que pedir
desculpas porque V. Ex' estabelece aquilo a que me propus no principio do
meu discurso: um paralelo do que ocorria àquela época com o que ocorre ho
je. E se nós não fizermos este paralelo, se não pegarmos a História e começar
mos a estudar o que ela tem de útil para hoje, nós seremos - como disse mui
to bem a Deputada Cristina Tavares - papagaios, que repetem a liçào que o
chefe manda. E quantos papagaios temos nesta Casa, que repetem direitinho
aquilo que o chefe manda! ... Que falta de criatividade e de independência!
Por certo, nobre Deputado Audálio Dantas, devemos ressaltar uma coisa que
ficou patente entre OS medalhadores de hoje e os Silvérios dos Reis de ontem:
a falta de respeito ao dinheiro do povo. Porque não vejo, em nenhum mo
mento, esses medalhadores, sejam de Minas, de São Paulo ou qualquer um
ditadorzinho desses improvisados por esse sistema autoritário, que, felizmen
te. está chegando ao fim, à exaustão. E está chegando à exaustão pela podri
dão, pela podriqueira. por esse mar de lama que aí está.

Embora o Deputado Jorge Arbage se tenha especializado ultimamente
em defender corruptos, corruptores e torturadores, eles vão levar esse sistema
à exaustão, que, felizmente, está chegando.

O Sr. Jorge Arbage - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR, RONAN TITO - Com muito prazer.

O Sr. Jorge Arbagc - Nobre Deputado Ronan Tito, eu estava obser
vando com carinho peculiar o pronunciamento de V. Ex', que estava falando
sobre a figura histórica de um grande herói nacional, que foi Tiradentes. E
sentia na alma e no coração a beleza das colocações que V. Ex' fazia sobre a
vida e a morte de Tiradentes. Subitamente, V. Ex' tangencia...

O SR. RONAN TITO - Tangcneia, não, Deputado.

O Sr, Jorge Arbage - Desvia o rumo. Permita-me. V. Ex' concedeu-me
o aparte.

O SR. RONAN TITO - Infelizmente o meu discurso não mereceu de V.
Ex' a atenção devida. O que estou pretendendo, nobre Deputado, depois de
volvo a palavra a V. Ex', apenas para chamar a V. Ex' a atenção, é estabele
cer um paralelo histórico do que ocorrcu na época dos Inconfidentes, em
1792, e o que está acontecendo hoje, porque, se nós não estabelecermos esse
paralelo, seremos, como disse muito bem, a nobre Deputada Cristina Tava
res, apenas papagaios, apenas repetindo o que os patrões mandam. A história
é mestra. Ela nos ensina, à medida que nós comparamos o passado com o
presente. Devolvo a palavra a V, Ex'
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o Sr. Jorge Arbage - V. Ex~, agora me elucida e me dá exatamente o
motc para que prossiga no desdobramento do meu aparte. V. Ex~ faz um pa
râmetro entre a Inconfidência e certamente os dias atuais da política brasilei
ra. Nobre Deputado, em termos de civismo, de respeito à tradição histórica
deste País, V. Ex~ há de se convencer de que há uma seqüência, sem inter
rupções, entre o passado de Tiradentes e o que se faz hoje neste País sob a égi
de da Revolução de 1964.

O SR. RONAN TITO - Golpe de 1964.

O Sr..Jorge Arbage - Golpe no entendimento de V. Ex~ Então, o povo
golpeou a Revolução.

O SR. RONAN TITO - E a Revolução no entendimento de V. Ex~

O Sr. Jorge Arbage - Mas, Deputado Ronan Tito, V. Ex~ disse que o
Deputado Jorge Arbage estava defendendo corruptos e assassinos. Data ve
nia, não é verdade. Estou ao lado de V. Ex~, das Oposições, no combate aos
corruptos, aos assassinos, aos bandidos...

O SR. RONAN TITO - Aos torturadores ...

O Sr..Jorge Arbage - ... aos torturadores também .

O SR. RONAN TITO - Aos tcrroristas do Riocentro Muito bem! Só
tenho medo que V. Ex~ seja enquadrado na Lei de Segurança Nacional. (Pal
mas.)

O Sr. Jorge Arbage - ... desde que V. Ex~ aponte quem são os tortura
dores. quem são os assassinos, quem são os corruptos. Não fale ...

O SR. RONAN TITO - Eu vim falar sobre Tiradentes, não foi sobre
Silvério dos Reis. O papel que eu faço aqui não é de "dedo-duro" não, Depu
tado. V. Ex~s estão com o poder nas mãos e V. Ex~s sabem muito bem quem
são eles. Por favor. Deputado ...

O Sr. Jorge Arbage - Não fale de modo generalizado, porque não faz
justiça ao espírito cristão quc sei possuir V. Ex~ V. Ex~ é um homem que crê
em Deus. V. Ex~ é um homem que tcm uma formação cristã e moral das mais
condignas. Isso, Deputado Ronan Tito. tira-lhe o direito de fazer uma crítica
abrangente sem determinar quem são os assassinos, quem são os corruptos,
quem são os ladrões, quem são os torturadores. Veja V. Ex~ que não deve fa
zer acusações vagas.

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. Ex~ o aparte, nobre Deputado.
Agora, pediria a V. Ex g que me desse oportunidade de respondê-lo.

O Sr. Jorge Arbage - Estou respondendo o discurso de V. Ex~ Pois
bem. não estamos do lado dc cá defendendo cstcs tipos de marginais, não.
Agora, o que não aceitamos é a generalização...

O SR. RONAN TITO - V. Ex9 já disse isto e vou respondê-lo.

O Sr. Jorge Arbage - ... é dizer que a corrupção está no âmago da Ad
ministração Pública e não apontar onde. Porque o Governo, onde quer quc
aconteça um fato de corrupção, toma providência. O Governo do Presidente
Fiqueiredo é honesto e sério. A Revolução sempre tem ação sobre bandidos.
corruptos e torturadores. Todos eles foram punidos, e V. Ex' sabe disso mais
do que ninguém.

O SR. RONAN TITO - Não sei. Não sci de nenhum corrupto punido.

O Sr. Jorge Arbage - V. Ex~ sabe.

O SR. RONAN TITO - Agora vou responder a V. Ex~. Posso?

O Sr. Jorge Arbage - Vou concluir...

O SR. RONAN TITO - Ainda não concluiu?

O Sr. Jorge Arhage - Vou continuar ouvindo o discurso de V. Ex~ pe
dindo que se atenha à figura de Tiradentes. V. Ex~ está brindando esta Casa
com um discurso mangnífico, sobretudo porque a Nação brasileira ainda está
sensibilizada com os feitos do grande herói que se vai relembrar amanhã em
todo o território nacional. Quero continuar ouvindo o nobre Deputado Ro
nan Tito, eose homem de formação moral e cristã que todos admiramos, a fa
zer a apologia do grande herói da Pátria. que foi Tiradentes.

O SR. RONAN TITO - Se eu me ativer apenas à figura de Silvério dos
Reis, não farcijus a esses qualficativos todos que V. Ex~ mc atribui. se eu ficar
apenas a recitar os dados históricos: "Tiradentes nasceu no dia tal, na fazen
da Pombal. .." serei um papagaio repetitivo. Se, realmente, sou um homem de
conduta moral, de formaçào cristã como V. Ex~ diz, tenho a obrigação de de
nunciar os fatos qu..-: estào kvando o País ao desespero. tenho obrigação de
fazer um paralelo histórico c den unciar o maior de todos os engodos da His
tória, que foi o golpe de 1964.

Há 5% desta população brasileira com mais de 50% da renda deste Pâís.
Veja, Deputado, um dado da ONU: um terço da população vive na indigên
cia. Se eu não fizer isto, não tenho formação cristã...

O Sr. Jorge Arbage - Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. RONAN TITO - Espere um pouco, Deputado. V. Ex' me permi
ta, pois fez alguns questionamentos e devo responder. V. Ex~ acha que espíri
to cristão é apenas ir à missa aos domingos? V. Ex' acha que ser cristão é ape
nas apresentar o Dia de Nossa Senhora como feriado? Isto é seguir o espírito
de Cristo? Cristo foi um homem duro, duro com os fariseus, duro com os ven
dilhões do templo, lutou contra a injustiça e pela justiça. E ser cristão é pelo
menos amar a justiça e lutar por ela até o final.

Trocam-se apartes paralelos.

O SR. RONAN TITO - Aceito todos os apartes ao microfone.

O Sr. Jorge Arbage - Permite-me V. Ex'um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Jackson Barreto) - Solicito ao Plenário que
peça os apartes ao orador e só os dê se o orador conceder.

Agradeço aos nobres companheiros.

O SR. RONAN TITO - Então, nobre Deputado, veja bem o espírito
cristão e depois e espírito de Tiradcntes.

Mas eu dizia que temos de ver o espírito de Tiradentes, e agora é o golpe
de 64. Preste atenção, Deputado, porque o Estado mais empulhado deste País
é o de V. Ex~, e V. Ex' nunca vem aqui para defendê-lo. É o Pará e o Projeto
Grande Carajás sendo entregues ao capital estrangeiro, com isenção de Im
posto de Renda, e os Silvério dos Reis do Pará não são homens para vir aqui.
Lá não tem Tiradentes. Se precisarem, Minas exporta para lá, para defender
as riquezas paraenses. A entrega das minas de Carajás foi feita por este País e
pelo Estado de V. Ex~, e que V. Ex~não defende. V. Ex' não tem, por exem
plo, o espírito de Tiradentes. Lá estou vendo apenas os Silvério dos Reis...

O Sr. Jorge Arbage - Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. RONAN TITO - Já ouvi muito V. Ex~ Ouço agora o Deputado
Tareísio Delgado.

O Sr. Jorge Arbage - Aí v. Ex~ me tira o direito de defesa.

O SR. PRESIDENTE (Jackson Barreto) - A palavra está com o Depu
tado Tareísio Delgado, e solicito quc V. Ex~ aguarde o aparte.

O Sr. Tarcísio Delgado - Nobre Deputado Ronan Tito, faz V. Ex' mui
to bem em ir à tribuna, no dia de hoje, falar sobre Tiradentes, pois amanhã é
dia 21 de abril, e era preciso que a Oposição resgatasse a memória de Tiraden
tes nesta hora, neste dia, neste momento. E V. Ex~ o faz muito bem,
resgatando-a das injúrias, do escárnio a que está sendo levada no dia de hoje.
Olhe bem, Excelência, Tiradentes. que é, sem dúvida alguma, um dos maio
res, senão o maior, vultos da nossa História, pelo seu patriotismo, pela sua
entrega total, até da sua vida, na defesa das nossas riquezas. Por isso tornou
se um homem compromissado com a Históra do Brasil, eom o global deste
País e, realmente, é um nome e um vulto respeitado por toda a gente brasilei
ra. Pois bem. Olhe o escárnio, Excelência: os donos do golpe de 64 usam a
memória de Tiradentes...

o SR. RONAN TITO - E sua figura.

O Sr. Tarcísio Delgado - ...como se fosse esse golpe o consenso do Bra
sil. Tanto não é que estamos aqui para contestar. E, se existisse um brasileiro
a contestar, não poderia a memória de Tiradentes ser usada por esse golpe e
por essa Revolução. Nos horários nobres dos meios de comunicação, na tele
visão, usam a imagem e a figura de Tiradentes para querer comprometê-lo
com um golpe de Estado que está a infelicitar a nação brasileira, e que esta
mos todos os dias a contestar, embora na melhor das hipótescs, nobre Depu
tado, ainda que quciramos argumentar com os situacionistas - admitamos
que não representamos a maioria da nação brasileira, mas certamente repre
sentamos uma camada considerável da Nação. Não se pode usar a memória
de um vulto histórico como Tiradentes para atender apenas ao desejo de um
grupo. ainda que esse grupo seja a maioria, porque essa memória histórica é
de toda a nação brasileira. Estamos aqui para dizer que não falam pela me
mória de Tiradentes, porque ela compromete toda a Naçào, e os detentores
do poder hoje não representam toda a Nação. V. Ex', como orador, e nós,
como aparteantes, devemos dizer que todos representam uma parcela da
Nação. e não podem usar para escárnio a memória desse grande vulto que
nos toca tanto, e t.ant.o mais a nós, de Minas Gerais, que nos orgulhamos de
ter ali Ouro Preto. a antiga Vila Rica, onde a cabeça de Tiradentes foi exposta
e gasta pelos ares e pelos ventos das alterosas terras mineiras. E, nesta hora,
mais do que qualquer outro Estado, nós, mineiros, temos que dizer: "Não fa
lem por Tiradentes. Não usem indevidamente a memória do grande vulto". E
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V. Ex! está na tribuna para recompor a História, para repô-la no seu devido
lugar para resgatar a memória de Tiradentes.

o SR. RONAN TITO - Muito obrigado, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Jackson Barreto) - Esta Presidência lembra ao
nobre orador de que seu tempo já se encontra esgotado.

O SR. RONAN TITO - Peço a tolerância da Mesa para ceder apenas
um pequeno aparte à Deputada Lúcia Viveiros.

O SR. PRESIDENTE (.Jackson Barreto) - Esta Presidência tolerará
mais dois minutos.

O SR. RONAN TITO - Obrigado, Sr. Presidente.
Antes de conceder o aparte a V. Ex!, Deputada Lúcia Viveiros, gostaria

de dizer o seguinte: Tiradentes morreu porque riquezas minerais brasileiras
estavam sendo roubadas para Portugal. O que queria dizer, naquele momen
to, ao nobre Deputado Jorge Arbage, é que estão roubando Carajás inteira,
entregando-a às multinacionais, que gozam de insenção de Imposto de Ren
da, e pegando financiamentos a peso de ouro para fazer ferrovia,. Estão en·
tregando os minérios, através das ferrovias, nos portos. E estão também fa
zendo os portos. Quer dizer, os entregadores de hoje são muito mais incom
petentes que os entregadores de ontem, porque antigamente os colonizadores
abriam estradas em São Paulo para retirar madeira de São Paulo ou faziam a
Transparaná para buscar a madeira do Paraná. Agora, nós fazemos a ferro
via para mandar os nossos minérios para lá. Mas não é o Pará todo - e eu
quero aqui fazer uma ressalva -, porque sei que aquele Estado tem os melho
res e mais patriotas brasileiros. E gostaria de homenageá-los todos através da
figura de um grande amigo e de um grande brasileiro, que é Jader Barbalho,
que será o futuro Govcrnador do Pará.

Concedo o aparte a V. Ex!, Deputada Lúcia Viveiros.

A Sr' Lúcia viveiros - Serei breve, Deputado, porque tenho pouco tem
po. Mas já que o nobre colega se referiu ao Pará e à sua triste situação, devo
dizer que sou um testemunho vivo dessa triste situação. Não sei se o nobre co
lega sabe, mas fui a fundadora do MDB do Pará, com cinco mil e trezentas
mulheres. Portanto, represento a verdadeira oposição paraense. E, naquela é
poca, entreguei a esse moço, que V. Ex' citou, o Diretório Municipal. Mas na
hora de fundar, naquele período pós-Revolução de 1964, esse moço e seus fa
miliares não tiveram coragem, jogaram a chave do antigo PSD em cima da
mesa e disseram que não havia mais condição de se fazer a Oposição no Pará.
Então, saí para as ruas, para os subúrbios e fundei, com 5.300 mulheres, o
MDB do Pará, e nele coloquei esse moço a que V. Ex! se referiu. Logo depois,
esse moço começou a fazer as arbitrariedades a que estava acostumado. Eu
não sabia, porque se soubesse não o haveria colocado bionicamente no Dire
tório Municipal do MOR Então, foi assim que eu, democraticamente - por
que esta é a minha maneira de ser -, quis novamente ficar com a situação,
indo para uma eleição democrática do Diretório Municipal do MDB. Con
corri com esse moço que agora pretende acabar com o nosso Estado, porque
se trata de um irresponsável, ...

O SR. RONAN TITO - Não é Carajás, nobre Deputada?

A Sr'. Lúcia Viveiros - ...despreparado, incompetente, que inclusive me
expulsou quando eu queria, democraticamente, concorrer às eleições do Dire
tório Municipal do MDB. Este moço nos expulsou, chamando as mulheres...

O SR. RONAN TITO - V. Ex' está muito brava.

A Sr' Lúcia Viveiros - V. Ex' citou o nome desse moço e disse que o Pa
rá estava numa triste situação.

O SR. RONAN TITO - Mas isso não dá a V. Ex' o direito de fazer um
discurso paralelo.

A Sr' Lúcia Viveiros - Esse moço me expulsou com 5.300 mulheres,
chamando-nos de corja de mulheres desclassificadas ...

O SR. RONAN TITO - Não estamos tratando de uma questão paro
quial.

A Sr' Lúcia Viveiros - ... e os homens de amolecados. Quero dizer a V.
Ex~, já que se referiu a Carajás, que um dos Deputados, que agora é amigo
dessc moço, é um dos que tem o voto no famigerado Projeto n9 133/80, que
quer transformar Carajás em Território Federal. Lá está o voto em separado
dele, dizendo que é ótima a indenização de Estado mutilado. E ele é amigo de
Jader Barbalho, e ele está agora no PMDB. Quero dizer que se estou aqui no
PDS agora é porque represento a verdadeira oposição, a oposição séria do
Pará, que está no PDS.

O SR. RONAN TITO - V. Ex~ está com complexo à-toa. Ninguém acu
sou V. Ex~ de nada.

A Sr' Lúcia Viveiros - Tiradentes, como Jesus, era apologista da justiça
e da liberdade. A justiça e a liberdade estão em qualquer lado, no lado onde
estão a justiça e a liberdade e não ao lado onde determinadas pessoas querem
que esteja. E para encerrar, quero dizer a V. Ex' que ninguém poderá deter a
verdadeira vitória da justiça e da liberdade, porque estas são o espírito. e o
espirito é o fogo do fogo.

O SR. RONAN TITO - Deputada Lúcia Viveiros, só não vejo por que
V. Ex~ fica com tanto complexo, a dar explicações, porque deixou o PMDB
para ir para o PDS. Ninguém pediu a V. Ex~ explicação disso. V. Ex' tem o
direito de ir para o PDS.

A Sr~ Lúcia Viveiros - V. Ex~ se referiu ao Pará e disse que o Estado es
tava numa triste situação. V. Ex! é que está com complexo e não quer ouvir a
verdade paraense. Desafio a V. Ex' para dizer se o que estou falando não é a
verdade.

O SR. PRESIDENTE (Jackson Barreto) - O orador que está na tribu
na não permitiu o aparte. Peço a V. Ex', dc acordo com o Regimento da Ca
sa, que permita que o nobre orador conclua seu pronunciamento.

A Sr~ T"úcia Viveiros - Eu me rendo. mas quem está com complexo não
sou eu.

O SR. RONAN TITO - Nobre Deputada, estou respondendo ao aparte
de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Jackson Barreto) - Peço ao orador que conclua,
uma vez que seu tempo está esgotado.

O SR. RONAN TITO - Nobre Deputada, gostaria de dizer a V. Ex'
que V. Ex' não precisa ter complexo. V. Ex' tem direito de ir para o PDS.
Acho que V. Ex' está se sentindo até muito bem lá. Não precisa dar expli
cações. Aliás, não as pedi em momento algum. Estávamos falando de Tira
dentes, de riquezas minerais, da economia nacional, e não de assuntos paro
quiais.

Sr. Presidente, para encerrar, eu gostaria apenas de deixar registrado que
o grupo dos inconfidentes traçou um plano, e isso é que o diferenciou funda
mentalmente de outros movimentos, como o de Felipe dos Santos etc. O pla
no traçado por Tiradentes e os Inconfidentes foi o seguinte: mudança da capi
tal, de Vila Rica para São João Del Rey; criação de uma universidade. Todo
subversivo gosta de escola, quer que o povo seja escolarizado, conscientizado.
Tiradentes também era dessa idéia. A universidade foi fundada somente em
1824, porque - e este País não é sério mesmo - o Príncipe Alberto vinha da
Europa visitar o Brasil c disse que queria visitar a universidade. Não havia
universidade, nós fundamos uma para recebê-lo. Mas, já naquele tempo,
nobre Presidente, Tiradentes queria fundar uma universidade. Queria tam
bém fábrica de pólvora, ferro e manufaturados e desenvolver a mineração.
Alvarenga Peixoto já defendia, naquela época, a tese da libertação dos escra
vos, embora fosse possuidor de duzentos escravos. Este era o lema dos incon
fidentes, dos conjurados de Minas Gerais: "Libertas quae sera tamem" -li
berdade ainda que tardia.

Esse movimento de 1964, que tripudia sobre a liberdade, e que a ras
gou...

O Sr. Jorge Arbage - Não apoiado.

O SR. RONAN TITO - ... se apropriou indevidamente da imagem de
Tiradentes e vem para a televisão conspurcá-la, para dizer que está cumprin
do os desígnios de Tiradentes. Não é verdade. Aqui fica o nosso mais veemen
te protesto contra a usurpação da imagem de Tiradentes.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Nelson Marchezan,
Presidente. deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Jackson Barreto, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (.Jackson Barreto) - Concedo a palavra ao Sr.
Jorge Arbage, na qualidade de Líder do Partido Democrático Social.

O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Como Líder. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em crônica divulgada pelo
Correio Braziliense, do dia 16 do corrente, procedente de Lisboa, a acadêmica
Dinah Silveira de Queiroz assinala, literalmente:

"Nos tempos da literatura clássica, as partes do corpo. que de
veriam ser cobertas, eram chamadas de "a suas vergonhas"."

Nesse sentido a expressão se encontra na famosa carta de Pero Vaz de
Caminha. sobre a nudez dos nossos índios.

Prossegue a cronista:

"'Acontece que hoje essa exprcssão não faz mais sentido. Elas
são exibidas como caso do grupo de declamadores que recitou poe-
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mas em estado de nudez num triste arremedo de bustos avantajada
mente femininos por determinados "gays·'.

Quem está do lado de fora, e apanha qualquer revista do tem
po do carnaval, tem uma impressão de choque. Ano após ano as au
dácias vão surgindo. Evidentemente, quando famílias inteiras fogem
do carnaval sabem o que estão fazendo. Elas estão procurando ao
mesmo tempo distrair os filhos e impedi-los de entrar também "na
onda" execrável de uma perversão que, felizmente, já foi apontada
pelo Presidente da República. quando falou nesse aspecto da desin
tegração moral, atacando, inclusive, a pornografia dos filmes eróti
cos.H

Essa preocupação do Presidente da República decerto impressionou fa
voravelmente todas as pessoas que ainda tém um pouco de recato e sabem
que a marca da decadênica das mais antigas civilizações se registrou pela de

. composição dos costumes. de Sodoma e Gomorra. da Babilônia à Roma anti
ga.

Daí li justeza da observação daquela ilustre escritora:

"Justamente colocado a meio do seu Governo, o Presidente
João Figueiredo teve a coragem de desagradar os que acham que a
exibição da nudez é prova de civilização: que os filmes pornográfi
cos são belas e verdadeiras lições sobre o sexo. tirando dessa si
tuação uma espécie de véu invisível: o da hipocrisia.

Dir-se-á que essa dramatização poderia ter vindo da parte de
nossa Santa Igreja Católica. a qual me filio até a morte.

É verdade que, em honra das preocupações da Igreja, existem
em muitos lugares os retiros espirituais: que a quaresma oferece oca
sião para arrepentimento dos desvarios; mas será preciso, como o
fez de certo modo o Presidente da República, uma repreensão. Não
culpemos só os nossos fotógrafos que acolheram flagrantes desabo
nadorcs. Além de estar dentro da sua profissão, representam, aque
les que a documentam pela imagem, as tendências de uma época."

Evidentemente, ainda é, no Brasil, uma minoria - infelizmente com os
mais desenvolvidos instrumentos de comunicação - que faz da pornografia
um meio de vida. À alegação de que isso se faz sem maldade, responde aquela
escritora:

"Os que defendem essa situação de agravo aos nossos costumes
poderão dizer que isso é feito sem maldade. Aí está uma hipocrisia
na qual não embarcarei. As festas carnavalescas não serão prejudi
cadas, se se usar de um mínimo e normal decoro, que sempre lhe fi
zeram a floria da beleza, e existia até há uns trés anos.

Assim como a pornografia, que em nada resolveu ou resolverá
os problemas do cinema brasileiro - o público está engulhando
com ela. O carnaval não melhorou com exibições de taras. Creio
que algumas pessoas poderão divergir, afirmando que na Europa
existem praias para nudistas e outras coisas. E eu diria que sim."

Como Dinah de Queiroz. outras pessoas, nos meios literários, artísticos.
universitários. religiosos, confessam sua repugnância por esse exibicionismo
sexual, que pretende transformar nossa juventude num pelotão de voyers, en
carando o sexo como finalidade, 'quando se trata de um instrumento de pro
pagação da espécie, embora a própria Igreja não considere este o seu fim ex
clusivo.

Ouvirei V. Ex'. Deputado Ronan Tito, com muita honra.

O Sr. Ronan Tito - Deputado Jorge Arbage, a pornografia desenfreada
neste País de anos para cá é subproduto do sistema. Quem financiou as por
nochanchadas a mancheias? Quem saiu por aí censurando filmes que questio
navam a verdadeira situação e a política nacionais e liberando todas as por
nochanchadas? Foi este sistema capitalista, voraz, instalado no Brasil, e que
tem, como subproduto, a pornografia. De maneira que V. Ex!, como um dos
criadores disso, deve estar neste momento admirando sua criatura. Na verda
de, o Governo estabeleceu o PROMORAR e não deu conta do recado, e todo
mundo está na rua da amargura. Agora pretende lançar o PROMORAL. Va
mos ver se pelo menos esse prevalece, Deputado. Mas, na verdade, não nos
podemos esquecer. de maneira nenhuma, de que isso que estamos vendo aí é
subproduto do sistema, é conseqüência de tudo que foi desencadeado pelo
golpe de 1964. uma vez que esse sistema tudo podia e tudo pode. V. Ex~ me
lançou um repto, ainda há pouco, para que eu apontasse os subversivos, os
corruptos deste País. Mas, veja bem, quando se tratava de atentados da es
querda, o sistema policial deste regime não deixou de desvendar nenhum, to
dos foram descobertos e punidos os seus autores; mas os atentados de direita,
que somam mais de 100, até agora não foram solucionados. É nisso que dá,
Deputado. o Exército e esse sistema colocarem-se como parte e árbitro ao
mesmo tempo. Como o Presidente Figueiredo podia punir o I Exército do

Rio de Janeiro? Todos nós sabemos que a bomba do Riocentro teve origem
no Exército. Todo '0 povo sabe disso. É querer passar atestado de burrice
para os brasileiros dizer que ninguém sabe onde se originou o atentado do
Riocentro. Ao mesmo tempo em que o Governo deveria ser árbitro, ele era
parte. porque todos os dois vêm do mesmo Exército. Mas, repito, a pornogra
fia desenfreada, as pornochanchadas que estão por aí são subproduto do sis
tema que V. Ex" patrocina.

O SR. JORGE ARBAGE - Nobre Deputado Ronan Tito, espero que
V. Ex'. com a psicose que parece demonstrar contra o sistema de governo
brasileiro. não o acuse também de responsável pelo conflito que possa acon
tecer nas ilhas Malvinas...

O Sr. Ronan Tito - Mas o espírito militar é o mesmo.

O SR. JORGE ARBAGE - V. Ex! procura, de certo modo, tangenciar
o orador para um tema que me parece da maior seriedade...

O Sr. Ronan Tito - A mim também parece.

O SR. JORGE ARBAGE - 0.0 para debater na hora presente. V. Ex~ faz
uma acusação muito séria e muito grave, e lamento que não a tivesse feito du
rante o andamento do Inquérito Policial-Militar, instaurado sob os auspícios
do I Exército. no Estado do Rio de Janeiro.

O Sr. Ronan Tito - Fizemo-Ia aqui, na CPI da Tortura.

O SR. JORGE ARBAGE - V. Ex' declara que a bomba do Rioccntro
saiu do Exército.

O Sr. Ronan Tito - Mas todo mundo sabe disto, é fato público.

O SR. JORGE ARBAGE - V. Ex' me perdoe. todo mundo é um con
ceito generalizado. Eu não sei e não acredito.

O Sr. Ronan Tito - Os maiores cegos são aqueles que não querem ver.

O SR. JORGE ARBAGE - Nobre Deputado Ronan Tito, não sei disso
e não acredito que, no Exército de Caxias, na Aeronáutica de Santos Du
mont, na Marinha de Tamandaré, haja monstros, haja torturadores, homens
que possam conspirar contra os direitos humanos.

O Sr. Ronan Tito - Wladmir Herzog morreu de quê. acidente?

O SR. JORGE ARBAGE - V. Ex' focaliza outro episódio, objeto de
apuração policial e judicial. Ora, se não se apurou nada, se não se chegou a
nenhum resultado positivo ou negativo com relação à morte do jornalista
Herzog, V. Ex' não tem, absolutamente, o direito de pressupor tenha sido
uma forma de sofismar a verdade ou de manter o controle sobre o Poder Ju
diciário. para que a verdade mio viesse à tona. Não, Deputado Ronan Tito.
Posso garantir a V. Ex" que essa tese de atribuir atos de terrorismo aos milita
res da ativa ou mesmo da reserva não deixa de ser uma farsa, até porque não
se provou, em nenhum momento, até hoje, que o caso do Riocentro tenha
tido a origem imaginada pelos homens das oposições, muito antes de ser apu
rado pelo inquérito policial e judicial.

O Sr. Ronan Tito - Quero corrigir minha expressão quando generalizei
para todo o Exército. Não é, de maneira nenhuma. O Exército brasileiro é
composto, na sua quase totalidade, de homens da maior idoneidade, do
maior patriotismo, homens probos.

O SR. JORGE ARBAGE - Em conceito de civismo não há maioria
nem minoria. As Forças Armadas são íntegras, posso assegurar a V. Ex~

O Sr. Ronan Tito - Mas, Deputado, se dissermos que Wladmir Herzog
não morreu torturado nas dependências do 11 Exército, estamos negando a
História. Se não era responsabilidade do Comandante, o Presidente Geisel te
ria extrapolado as suas funções. Porque o que fez S. Ex'? Saiu daqui e lá foi
demitir o Comandante do TI Exército, por considerar-se de responsabilidade
daquele general as mortes de Manuel Fiel Filho e de Wladmir Herzog nas de
pendências do TI Exército.

A Sra. Cristina Tavares - Entre outras.

O Sr. Ronan Tito - E fez muito bem o General Geisel. Se não fizesse is
so, estaria pactuando com a tortura e a morte daqueles homens dentro do 11
Exército. Eu queria ressalvar apenas que não é o Exército como entidade,
mas algumas pessoas que lá estão que denigrem a imagem do Exército.

O SR. JORGE ARBAGE - A demissão do Comandante do II Exército,
data venia, não foi um fato determinado em função de comprovação de que o
operário Manuel Fiel Filho e o jornalista Herzog tivessem sido vítimas de tor
turadores militares. O Presidente Geisel decidiu, por uma norma de rotina,
afastar o Comandante. Não porque tivesse sido comprovado o seu envolvi
mento.
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A Sra. Cristina Tavares - Deputado Jorge Arbage, concede-me um
aparte?

O Sr. Ronan Tito - Isso é negar a História.

O SR. JORGE ARBAGE - Não é negar a História. Pergunto a V. Ex';
o resultado do inquérito na Justiça comprovou isso?

A Sr; Cristina Tavares - Deu ganho de causa à viúva de Wladmir Her-
zag.

O SR. JORGE ARBAGE - Ganho de causa é uma coisa.

A Sr~ Cristina Tavares - A União foi responsabilizada.

O Sr. Andálio Dantas - A União foi condenada pela prisão ilegal, se
qüestro e morte do Jornalista Wladmir Herzog. E V. Ex! sabe muito bem dis
so.

O SR. JORGE ARBAGE - A União foi condenada, tudo bem. Mas eu
pergunto: o inquérito que apurou o fato concluiu ter sido o II Exército?

A Sr~ Cristina Tavares - Dcputado Jorge Arbage, a Oposição respeita
V. Ex'

O Sr. Audálio Dantas - V. Ex' conhece o pronunciamento da Justiça.
Aquele inquérito interno, como eu disse há pouco no meu discurso, foi con
testado ponto por ponto por 1004 jornalistas deste País, entre eles Prudente
de Morais Neto. homem da maior dignidade, e até hoje não foi respondido.

O SR. JORGE ARBAGE - Deputado Audálio Dantas, o direito de
contestação num país democrático é prerrogativa do cidadão. Qualquer cida
dão pode contestar, e vejo V. Ex's contestarem aqui diariamente o sistema de
governo que aí está. Mas quero dizer a V. Ex's que nem sempre na contes
tação está caracterizada a culpa que a Oposição aponta contra o Governo.

Deputados Ronan Tito e Audálio Dantas, eminentes Líderes do PMDB
nesta tarde, o Comandante do I Exército, general Marcondes Filho - retor
nando agora ao problema da bomba do Riocentro.

O Sr. Andálio Dantas - Já não é comigo.

O SR..JORGE ARBAGE - ... homem íntegro, tão logo ocorreu o fato,
envolvendo o capitão e o sargento subordinados à sua jurisdição, autorizou
de imediato a instauração de inquérito policial militar, que teve curso normal
c desaguou na Justiça Militar. Veja V. Ex! que não houve nenhum segredo,
não houve nenhuma intenção de controlar a ação dos magistrados na Justiça
Militar.

O Sr. Ronan Tito - E por que, então, foi substituído o Coronel Job?

O SR. JORGE ARBAGE - Substituições sào atos de rotina. Se V. Ex~
considerar a substituição de um oficial das Forças Armadas como um fato
vinculado a esse tipo de violência, irá concluir que o Exército, a Marinha e a
Aeronáutica estào sempre apurando ocorrências dessa natureza.

A Sr' Cristina Tavares - Permite-me?

O SR. JORGE ARBAGE - Já darei o aparte a V. Ex'

A Oposição tem de se compenetrar desta realidade: as Forças Armadas
do Brasil, historicamente, sempre se inspiraram nos bons ensinamentos de
seus patronos.

Eu servi. nobre Dcputado Ronan Tito, ao Exército brasileiro e vi, na ca
serna. o quc é o sentimento dc ordem, de disciplina e de civismo. Ali não são
gerados monstros. Não se pode atribuir, de sã consciência, a responsabilidade
por atos dessa natureza aos que lutam pela tranqüilidade da Pátria, garantem
a sua soberania, lutam pela sua segurança, na certeza de que é com fulcro nes
sa segurança que o Presidente da República vai poder conquistar o grande
troféu de transformar o Brasil numa grande democracia.

Ouço V. Ex', nobre Deputada Cristina Tavares.

A Sr' Cristina Tavares - Deputado Jorge Arbage, gostaria de registrar,
neste momento, que o coronel que presidiu o inquérito do Riocentro - cujo
encaminhamento toda a Nação repudia, inclusive pela existência de um in
quérito paralelo - está agora recebendo medalha no Itamaraty, numa home
nagem a Tiradentes. Gostaria de registrar também que o Deputado Ronan
Tito, no seu brilhante pronunciamento, demonstrou ter a história a possibili
dade de ser atualizada. Mas, Deputado, não são apenas os militares que tra
balham para este País: os trabalhadores que ganham salário mínimo também
o fazem, e com muito sacrifício, acredite. Outra observação gostaria de fazer
ao discurso de V. Ex', que inicia falando sobre a pornografia. Há pouco eu
também fiz um pronunciamento sobre publicidade e demonstrei que I% do
Produto Interno Bruto, exatamente os mesmos recursos gastos com o Poder
Legislativo, é utilizado pelo Governo Federal com publicidade. E as publici
dades são prioritárias, Deputado Jorge Arbage, para aqueles órgãos de co
municação de massa que divulgam a pornografia. De maneira 'que não há sin-

ceridade quando o partido de V. Ex' e o Presidente da República fazem uma
cruzada pela moral, porque é com o dinheiro do Orçamento, é com o dinhei
ro do Governo Federal - dinheiro que não vai para a educação, para a saú
de, para a agricultura, para socorrer os nordestinos flagelados, dinheiro que
não vai para o Nordeste atender às solicitações insistentes do Dcputado Mil
ton Brandão - que se financiam os órgãos de divulgação que mais publicida
de dão à pornografia. Pergunto a V. Ex': qual o órgão de imprensa que sofreu
restrições nas suas verbas de publicidade pelo fato de estar divulgando porno
grafia? E pergunto a V. Ex~ se não foi no período mais duro da repressão nes
te País, quando a censura funcionava com grilhões, que floresceu, justamente
naquela ocasião, a pornochanchada que V. Ex' hoje condena? Nós também
condenamos a pornochanchada, mas é preciso descer às raízes, às origens pe
las quais essa degeneração está ocorrendo no Brasil. E finalmente, um comen
tário sobre as Ilhas Malvinas. Na verdade, tem V. Ex! razão. O sistema mili
tarista, fascista da Argentina é responsável pelo conflito; e as origens daquelc
Governo ilegítimo e militarista são as mesmas origens do que temos aqui no
Brasil.

O SR. JORGE ARBAGE - Nobre Deputada Cristina Tavares, se bem
entendi sua colocação, percebi que V. Ex~ diz que o Governo está promoven
do gastos com os órgãos de divulgação, nesta cruzada cívica contra a porno
grafia.

A Sr' Cristina Tavares - Não foi isso o que eu disse. Declarei quc as ver
bas de publicidade do Governo Federal são dadas aos órgãos publicitários
quc mais veiculam a pornografia. Eles são premiados com os gastos governa
mentais.

O SR. JORGE ARBAGE - A retificação de V. Ex' vem no momento
oportuno. É possível, Deputada Cristina Tavares, que ocorra esse fato. Mas
seria isso, no meu entender, uma distorção daqueles que são subsidiados pelo
Governo para a divulgação dos fatos relacionados com a Administração
Pública Federal e desviam os rumos desse objetivo para se situarem na divul
gação da pornografia. Mas veja V. Ex' que o Presidente João Figueiredo per
cebeu esse mesmo fato quc V. Ex' acaba de relatar. E não foi sem razão que,
ao comemorar seu 39 aniversário de Governo, num pronunciamcnto oportu
no, cheio de civismo, marcado por um sentimento espiritual e cristão, concla
mou a Nação a promover essa cruzada cívica de preservação dos valorcs mo
rais e espirituais, que são tradições histórica da família brasileira. Hoje, De
putada Cristina Tavares, apresentamos um requerimeto de constituição de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as razões dessa li
cenciosidade no País.

A Sra. Cristina Tavares - Bem sabe V. Ex' experimentado parlamentar,
que não há tempo suficiente para convocar uma CPI nesta legislatura. De
maneira que o gesto de V. Ex' é pura demagogia.

O SR. JORGE ARBAGE - Aceito o entendimento de V. Ex', mas, data
venia, sou forçado a repeli-lo, porque, ao propor a CPI, não o fiz sem atentar
antes para a responsabilidade que tenho como autor do requerimento. V. Ex!
talvez, por estar apenas numa legislatura ao mcu lado, enquanto aqui perma
neço em duas. não conheça a minha persistência na luta quc tenho encctado
nesta Casa em defesa das boas causas que interessam à Nação e ao povo bra
sileiro.

A Sra. Cristina Tnvares - Conheço de longo tempo V. Ex', Deputado
Jorge Arbage, mas não há tempo regimental para a convocação de uma CPI
V. Ex' sabe disso.

O SR. JORGE ARBAGE - Deputada Cristina Tavares, são cento e vin
te sessões. Há tempo suficiente. Mas se V. Ex~ disser que o trabalho podc ser
frustrado pela ausência dos componentes da Comissão, aí me curvo ao seu
entendimento. Todavia, jamais isso ocorrerá pela ausência de qucm está pro
pondo a CPI. Até mesmo - vejo o que vou asseverar a V. Ex! - que isto im
plique prejuízo da minha campanha política, permanecerei aqui trabalhando
para concluir meu trabalho. Acima de qualquer outro interesse pessoal, De
putada Cristina Tavares, coloco, porque sou católico e cristão, o interesse da
família deste extraordinário País.
Concedo um aparte ao Deputado Milton Brandão.

O Sr. Milton Brandão - Deputado Jorge Arbage, ingressava no recinto
desta Casa, quando V. Ex' pronunciava palavras a respeito do comportamen
to das Forças Armadas. principalmente do nosso Exército. Estou inteiramen
te solidário com as afirmações de V. Ex' Entendo que o grande Exército de
Caxias. que foi justamente aquelc quc com maior realce, com maior destaque,
simbolizou o sentimento das nossas Forças Armadas, tem-se comportado
sempre, durante toda a História política do nosso País, com isenção, com im
parcialidade. O procedimento das Forças Armadas, atualmente,
manifestando-se através das suas principais figuras, são de todo apoio às ati-
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tudes tomadas pelo Presidente Figueiredo no sentido de oferecer ao País uma
ampla liberdade política, uma democracia plena, para a qual estamos mar
chando. Ainda ontem, acompanhando o Governador do Estado do Piauí,
juntamente com a bancada federal daquele Estado no Senado e na Câmara,
comparecíamos ao Palácio do Planalto para fazer comunicação ao Sr. Presi
dente da República da escolha do nome do jovem e ilustre Deputado Hugo
Napoleão para candidato do nosso Partido ao Governo do nosso Estado,
ouviamos de S. Ex' a declaração de que não interferiu em nenhum caso de es
colha dos candidatos aos governos dos Estados; que coube justamente ao
partido essa escolha, e a convenção decidiria, finalmente, sobre ela. Expres
sou S. Ex~ as suas congratulações, manifestando que o Governo ficaria im
parcial quanto às escolhas, não apontando nenhum nome. Isso foi mais uma
demonstração de que o Presidente da República está cumprindo rigorosa
mente os seus princípios políticos, com as suas afirmações democráticas. Ao
lado dessas declarações de S. Ex' já consubstanciada em muitos pronuncia
mentos, temos o apoio das Forças Armadas que, disciplinadamente, adotam
a bandeira da democracia. Se o Exército, a Marinha e a Aeronáutica receas
sem qualquer inquérito no futuro OI! no presente que pudesse comprometê
los nos seus trabalhos, nas suas dccisoes, nos seus inquéritos, elcsjamais esta
riam. de maneira tão aberta, desfraldando a bandeira em prol da democracia.

O SR. JORGE ARBAGE - Nobre Deputado Milton Brandão, agra
deço a V. Ex' o magnífico aparte com que brindou este orador. Disse bem V.
Ex' sobre a vocação democrática das nossas Forças Armadas. Historicamen
te elas sempre se posicionaram ao lado da legalidade, da liberdade e do Esta
do de Direito. Houve um hiato, em 1964, quando uma minoria submissa aos
caprichos de um governo irresponsável tentou quebrar o princípio da discipli
na dcntro da caserna.

O SR, PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Mesa comunica ao nobre
orador que, infelizmente, o seu tempo já está encerrado e pede-lhe que con
cJua o pronunciarÍlento.

O SR. JORGE ARBAGE - Vou concluir, Sr. Presidente.
Pois bem, naquele histórico momento, as Forças Armadas do Brasil,

aliadas ao sentimento maior da Nação, saíram das casernas e foram às ruas,
ombro a om bro com o povo brasileiro, assegurar o processo de ordem, de paz
e de tranqüilidade, que sempre foi o anseio de toda essa grande Nação. E,
nestes 18 arjOS, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o exemplo que nos têm dado
as Forças Armadas e seus integrantes, principalmente os seus eminentes che
fes militares, não tem sido outro senão o de ajudarem, com a maior c a me
lhor contribuição possível. a ingente tarefa a que se propôs o Presidente João
Figueiredo de implantar, neste País, uma democracia modelar e de colocar o
Brasil entre as grandes potências do mundo civilizado. Este é o papel das
Forças Armadas, Sr. Presidente. E posso assegurar, com tranqüilidade, que,
enquanto' o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estiverem de permanente
atalaia na defesa da ordem e da segurança, esta Nação cominhará sob os
auspícios do Governo do Presidente João Figueiredo, para que se consuma a
promessa do ideário de março de 64, que é exatamente os de transformar este
País numa democracia.

Segundo a Teologia Moral, o pudor é uma paixão boa, destinada a pre
parar a virtude da castidade. Para Santo Tomás de Aquino, trata-se da vergo
nha suscitada por pensamentos e ações vis, intimamente ligada à temperança.
Dinamismo emotivo regular da conduta, o pudor se inspira no temor de in
correr em ações ou situações que envergonhem. Virtude imperfeita, situa-se
ao nível da conduta pré-moral, procedendo menos do amor do que do temor,
manifestando-se, na ordem passional, por via de conflitos e violência interna.

Para os moralistas, o pudor deve ser regressivo, devendo transformar-se
de pudor-respeito, até sua integração final na virtude da castidade.

Tal a noção de pudor na Teologia Moral, como a aceitaram os tomistas e
todos os doutores da Igreja, visando, na ordem prática, a preservar os costu
mes sociais e a conduta dos indivíduos da imoralidade c do amoralismo.

A defesa do pudor pessoal e da moralidade pública contra os avanços da
pornografia se faz, nas sociedades organizadas, por intermédio da censura
aos costumes.

Mas é preciso não confundir a censura de interesse da moralidade públi
ca com aquela de finalidade política, mais em defesa dos governantes do que
do próprio Estado.

O profeta Jeremias repeliu a censura, quando o livro que ditara a Baruch
foi mutilado pelo Rei Joaquim. O certo é que, na antiguidade clássica, a cen
sura se aplicou esporadicamente, mas, mesmo assim, vemos, na estatuária
grega, a famosa folha de parra cobrindo "as vergonhas" das estátuas, en
quanto, na pintura clássica, se evitava o realismo cru da forma humana despi
da, quando não usados os véus da vestimenta - o manto diáfano da fantasia
sobre a nudez forte da verdade - utilizadas poses especiais dos modelos, que

sugeriam o erotismo e a sensualidade, sem, no entanto, significar a pornogra
fia.

Na Grécia, filósofos e teatrólogos, como Aristóteles, Esquilo e Eurípe
des, sentiram a presença da censura, enquanto na Roma republicana esta era
uma função pública exercida com certo rigor, tendo notabilizado homens
como Catão, cuja presença na História se deve muito mais ao fato de ter sido
o censor.

Se a arte dramática permitia, na Grécia antiga, um certo grau de licença,
era censurada, embora não se tenha muita documentação da censura literária
na Hélade e no Impí:rio Romano. Sabe-se, no entanto, que o poeta Ovídio foi
desterrado pelo Imperador Augusto, sob a alegação ostensiva de "dissolução
e dissipação", que talvez, no caso, disfarçassem uma censura política.

Na Igreja Católica, a maior preocupação com o problema da imoralida
de e da pornografia encontra sua primeira Constituição no ano 95, depois de
Cristo, com o Papa São Clemente, proibida aos cristãos a leitura dos livros
dos gentios, vistas as Escrituras como toda a necessária satisfação de curiosi
dade do crente. Em 446, o Papa Leão I mandava queimar livros condenados,
depois, no decorrer da Idade Média e da própria Idade Moderna, a Igreja
passou a indexar os livros proibidos. No período medieval, aplicava-se a cen
sura prévia e, em 1586, todos os livros publicados na Inglaterra deviam ter
autorização do Arcebispo de Canterbury. Só em 1693 a censura punitiva
substituiria a censura prévia na Inglaterra, hoje adotada, no entanto, em
vários países, abandonando o campo religioso e concentrando-se no político.
O Estado não mais se mantinha atento à blasfêmia e à heresia, mas punia cri
mes ideológicos, considerados atentatórios não aos bons costumes, mas à se
gurança estatal.

No século XVII, Milton, Spinoza, Voltaire e Locke se revelavam contra
a censura, e, cm 1640, abolia-se, na Inglaterra, o vigor da censura régia, quan
do Milton escreveu sua "Areopagítica", expondo as arbitrariedades inerentes
à censura literária.

Restabelecida, em 1695 voltava a desaparecer na" Grã-Bretanha, não se
renovando a Lei de Licência. Enquanto isso, nas nações católicas, vigorava a
censura governamental. No fim do século XVIII era a liberdade de imprcnsa.
nos Estados Unidos, estatuída em plenitude, não apenas como uma idéia ou
farrapo de papel.

Entretanto. nunca deixou de existir, nos países civilizados, a censura a
obscenidade, dominante nos três últimos séculos, atê que uma onda de licen
ciosidade começou a varrer o mundo - principalmente os países nórdicos, a
França, a Alemanha e a Itália - depois do último conflito mundial. Aqui as
sume papel da mais relevante importância a atuação da Igreja Católica, em
defesa dos costumes c da moralidade pública.

Em muitos países, essa ação de vigilância não é exercida diretamente
pelo Estado, que, no entanto, encoraja os grupos privados e .as associações
particulares à defesa dos costumes contra a licenciosidade.

Assim, em 1802 se fundava em Londres a "Sociedade Inglesa para a Su
pressão do Vício", que teve instituição análoga em Nova Iorque, além da
"Sociedade de Defesa e Proteção da Nova Inglaterra".

Os Estados Unidos podem ser apontados como o país que tem o maior
número de leis - tanto federais como estaduais - policiando a obscenidade.
O 'Tarif Act" de 1842 já proibia a importação de objetos obscenos, e, entre
1920 e 1950, atinge-se o ponto culminante da luta contra a imoralidade, por
instrumenos legais, naquele país.

A história da censura na Inglaterra e na França apresenta uma certa si
militude com o chamado puritanismo norte-americano, ocorrendo o mesmo
com leis belgas, italianas, alemãs c holandesas, enquanto as nações escandi
navas se caracterizam por extrema permissividadc, tendo sido realizada, na
década passada, uma exposição mundial de pornografia na Dinamarca.

Quase tão grave quanto a obscenidade, no entanto, é a incompetência da
censura. Uma obra literária só pode ser profundamente examinada, na forma
e nas intenções, por um critico competente; só um teatrólogo tem competên
cia para julgar uma peça de teatro, pois, no texto. ele vê o gesto e descobre a
malícia possível nas entrelinhas; um filme não pode ser julgado por quem,
além de sólida formação moral, tenha formação artística e intelectual para
penetrar-lhe o íntimo sentido de cada cena.

Decerto a censura é necessária, mas composto o seu conselho federal por
artistas, literatos, jornalistas, professores,' ministros das diversas religiões,
vinculada ao Ministêrio das Artes ou da Cultura, talvez mesmo ao da Comu
nicação Social, cuja exigibilidade é cada vez maior no mundo moderno. Críti
cos de formação universitária, cada qual dominando plenamente seu "me
tier" e sua especialidade.

A incompetência dos censores é que gerou movimentos contra a censura
e continuará a produzi-los. Uma das primeiras cruzadas contra ela, no mun
do contemporâneo, foi a do norte-americano Morris Ernst, que, compilando



2222 Quarta-reira 21 DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1982

extensa e bem classificada lista de obras censuradas, entre elas encontrou os
grandes clássicos do mundo, de Homero a Shakespeare, de Cervantes a WiI
de, de Flaubert, o magnífico artista de "Salambô", a Whitman, de Baudelaire
a Hugo, de Verlaine a Zola.

No Brasil a história não será diferente; no século passado, até a leitura
da Bíblia se proibia, por causa talvez do Cântico dos Cânticos, onde se encon
tram as mais belas páginas eróticas da história da humanidade c nenhuma
vírgula obscena.

Não podemos fugir à constatação de que a censura está inserida no cam
po das idéias, expressas pela palavra oral ou escrita, pelas imagens picturais,
na escultura, no desenho, no cinema, na televisão, até nos posers de propa
ganda oficial, que hoje tanto abusam da nudez feminina e já começam, a
especializar-se, também, na nudez masculina, julgando-a apreciada por meia
humanidade, ou seja, todo o sexo feminino.

Supõe a censura que certas idéias e imagens - não esqueçamos princi
palmente a dança - não devem ser manifestadas, por perigosas à segurança
social ou aos bons costumes.

Há dezenas de justificativas falhas do exercício da censura pela autorida
de civil ou eclesiástica ou militar; mas uma delas é fundamental, estabelecida
sob bases firmes: aquela que faz desse instrumento um dique à "ação anti
social" na comunicação humana: assim, a pura pornografia deve ser censura
da.

Nesse ponto, assinala o sociologo Henry J. Abraham:

"Impõe-se aqui uma distinção decisiva: já não estamos tanto
no âmbito das idéias como no campo das ações, e neste campo pode
ser desejável, inclusive para o Ocidente, traçar uma linha - como
de fato se faz - entre a liberdade de expressllo e o direito da socie
dade no sentido de estabelecer um rainimo normativo para o com
portamento exterior. Como, onde e por quem deva ser traçada essa
linha" constitui-se no dilema peculiar em que se encontram aqueles
que amam e estimam a preciosa tradição de uma liberdade dentro
da ordem."

Se a normatividade penal deve ser maduramen~e estudada pelo Poder
Legislativo, cumpre ao Executivo escolher os mais capazes para o exercício
da censura. Porque também dos exageros da ação do censor pode surgir uma
reação negativa correspondente, quando a obscenidade se disfarçara,
iludindo-lhe a vigilância e provocando, na sociedade, principalmente na ju
ventude, irreparáveis danos morais.

Já seria tempo de termos vinculado ao Ministério da Educação e Cultura
um conselho federal de arte, com poderes, também, para o exame moral das
obras - escritas, faladas, televisismadas, cinematizadas, da dança ao canto,
da poesia à música - para evitar-se sua desastrosa repercussão corntra os cos
tumes, principalmente nó seio da juventude.

Talvez a onda de imoralidade no País não configure uma exceção no pIa
no mundial; a partir da década de 1950, aumentou no mundo artístico e lite
rário a pcrmissividade, enquanto, nos últimos dez anos, o movimento edi~o

rial brasileiro - livros, revistas, jornais, posters, pulicídade - se multiplicou
e nunca se viram, como hoje, tantos periódicos, tantos filmes e novelas, tan
tos romances e tantos textos, tantas ilustrações e fotografias que transforma
ram a revista Play Boy numa espécie de evangelho - evidentemente negativo
- da perversão social, utilizado o sexo como seu mais importante instruml:n
to.

Quando o Chefe da Nação vem a público, alarmado, advertindo a
N ação contra a licenciosidade imperante, é preciso que nós, os legisladores,
dotemos o Executivo dos instrumentos necessários à sua ação antideletéria e '
que ele, por sua vez, saiba entregá-los aos maís cultos, aos mais capazes, aos
mais equilibrados, evitando-se os céticos, os materialistas, os que confundem
os excessos da pcrmissividadc com a verdadeira liberdade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Jorge Arbage, o Sr. Jackson Barreto.
Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência. que é ocupada
pelo Sr. Furtado Leite. [v-Secretária.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Vai-se passar à votação da ma
téria que está sobre a mesa e a constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -

Votação, em primeira discussão, do projeto de Lei n9 I.076-A
de 1979, que extingue o quadro de provisionados de que trata o item
III da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil); tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, e técnica legislati
va, com Substitutivo. (Do Sr. Luiz Leal) - Relator: Sr. Natal Gale.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Comissão de Constituição e
Justiça, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos o
seguinte

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam vedados, exceto quando se tratar de transferência de sede

da atividade profissional, novas inscrições no Quadro de Provisionados da
Ordem dos Advogados do Brasil, a partir da data da publicação desta Lei.

Art. 29 O caput e o parágrafo único do art. 87, o caput c o § 19 do art.
89, o art. 91, o ClIput e a alínea "a" do parágrafo único do art. 92, o caput do
art. 94, o item I do parágrafo único do art. 96, o art. 99, do parágrafo único
do art. 100, o art. 102, o § 5" do art. 119, a alínea "r' do art. 132 e o § 19 do art.
141 da Lei n" 4.215. de 27 de abril de 1963, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 87. São deveres do advogado e do provisionado:

Parágrafo único. Aos estagiários aplica-se o disposto em to
dos os itens deste artigo, exceto os de n9s XX e XXI;

Art. 89. São direitos do advogado e do provisionado:

§ I" Aos estagiários aplica-se o disposto nos itens I (com as
restrições do art. 72, parágrafo único, in fine), lI, III, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIIT, XIX e XXI do art. 87";

Art. 91. No Estado onde houver serviço de Assistência Judi
ciária mantido pelo Governo, caberá à Sessão ou subseção da Or
dem a nomeação de advogado ou de provisionado para o necessita
do, depois de deferido o pedido em juízo mediante a comprovação
do estado de necessidade.

Art. .92. O advogado ou o provisionado indicado pelo Ser·
viço de Assistência Judiciária, pela Ordem, ou pelo Juiz, será obri
gado, salvo justo motivo, a patrocinar gratuitamente a causa do ne
cessitado até final, sob pena de censura e multa, nos termos desta
Lei (arts. 103, item XVIII, 107 e 108).

Parágrafo único. . .
a) ser advogado ou provisionado constituído pela parte con

trária ou pessoa a ela ligada, ou ter com estas relações profissionais
de interesse atual:

Art. 93, Será preferido para a defesa da causa o advogado ou
o provisionado que o interessado indicar, com declaração escrita de
que aceita o encargo.

Art. 94. A gratuidade da prestação de serviço ao necessitado
não obsta a percepção, pelo advogado ou pelo provisionado, de ho
norários quando:

ArL 96. . , .
Parágrafo único. . , .
I - quando o advogado ou o provisionado for nomeado pela

Assistência Judiciária, pela Ordem, ou pelo Juiz, salvo nos casos do
art. 94:

Art. 99. Se o advogado, ou o provisionado, fizer juntar aos
autos, até antes de cumprir-se o mandado de levantamento ou pre·
catório, o seu contrato de honorários, o juiz determinará lhe sejam
estes pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo
constituinte, salvo se este provar que ja as pagou.

§ I" Tratando-se de honorários fixados na condenação, tem o
advogado, ou o provisionado, direito autônomo para executar a
sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando
este for necessário, ser expedido em seu favor.

§ 2" Salvo aquiescéncia do advogado, ou provisionado, o
acordo feito pelo seu cliente e a parte contrária, não lhe prejudica os
honorários, quer os convencionais, quer os concedidos pela setença;

Art. 100. ..,.,., ,., .
Parágrafo único. A ação, tendo em vista a cobrança de hono

rários, pelos advogados, ou pelos provisionados, obedecerá ao pro
cesso de execução regulado no Livro \I do Código de Processo Civil,
desde que ajustados mediante contrato escrito, ou arbitrados judi
cialmente em processo preparatório, com a observância do disposto
no arl. 97, devendo a petição inicial ser instruída com instrumento
de mandato, como presunção da prestação do serviço contratado.
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Art. 101. O advogado. ou o provisionado. subestabelecido
com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a inter
venção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento.

Parágrafo único. Devem ambos, subestabelecente e subesta
belecido. acordar-se. previamente, quanto à remuneração quc lhes
toca. com a intervenção do outorgante.

Ar!. 102. O advogado, ou provisionado, credor de hono
rários e despesas feitas no desempenho do mandato tcm privilégio
especial sobre o objeto deste.

Ar!. 119. . .
~ 59 O advogado. ou o provisionado. poderá sustentar oral

mente a defesa em segllida ao voto do relator, pelo prazo de vinte
minutos, prorrogável a critério do presidente do Conselho.

Art. 132. . .
f) deveres e dir~itos dos advogados e dos provisionados";

Art. 141. .
~ IQ Os advogados e os provisionados pagarão anuidades em

cada uma das Seçõcs em que se inscrevercm."

Art. 29 Ficam revogados os arts. 51, 52, 54, IX e 74 da Lei n94.215, de
27 de abril de 1963.

Art. 3" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Furtado J"eite) - Os Srs. que o aprovam quei-
ram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Em conseqüência, está prejudicado o projeto
A matéria aprovada volta à Comissão de Constituição e justiça para re

dação em 2' discussão.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -

Discussão única do Projeto de Lei n9559-A, de 1979, que acres
centa dispositivos à lei n94.380, de 21 de agosto de 1964; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas; e, das Comis
sões do Interior e de Economia, Indústria e Comércio, pela apro
vação, com adoção da emendas da Comissão de Constituição e Jus
tiça. (Do Sr. Evandro Ayres de Moura) - Relatores: Srs. Walter de
Prá, Afro Stefanini c Hélio Duque.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Há sobre a mesa e vou subme
ter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex~ o adiamento da discussão do

Projeto n9 559-Aj79 por 10 sessões.
Sala das sessões, 20 de abril de 1979. - Jorge Arbage.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Os Srs. que o aprovam quei-
ram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado
Em conseqüência, o projeto sai da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -

Discussão única do Projeto de Lei n9 1.899-A, de 1979, que dá
nova redação ao § 29 do art. 69 da Lei n" 605, de 5 de janeiro de 1949,
que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de
salário, nos dias feriados civis e religiosos; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; c, das Comissões de Saúde e de Trabalho e
Legislação Social, pela aprovação. (Do Sr. José de Castro Coimbra)
- Relatores: Srs. Roque Aras, Rosemburgo Romano e Júlio Cam
pos.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Não havendo oradores inscri
tos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Lei,te) - Vou submeter a votos o

PROJETO N9 1.899-A, DE 1979

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O § 29 do art. 69 da Lei n9605, de 5 de janeiro de 1949, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 69 .

§ 29 A doença será comprovada mediante atestado médico,
fornecido por médico legalmente habilitado para o exercicio da pro
fissão. ou por cirurgião-dentista, quando a doença for na sua área
de atuação."

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Os Senhores que o aprovam
queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai à Redação Final.
Está prejudicado o Projeto n9 3.868/80, anexado.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -

Discussão única do Projeto de Lei n9 1.944-A, de 1979, que in
clui os Prefeitos e Vereadores municipais entre os segurados da Pre
vidência Social, e dá outras providências; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho e Legislação So
cial, pela aprovação. com Substitutivo; e, da Comissão de Finanças,
pela aprovação. (Do Sr. Carlos Nelson) - Relatores: Srs. Jorge Ar
bage, Edson Khair e Athiê Coury.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Não havendo oradores inscri
tos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Comissão de Trabalho e Le
gislação Social, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a
votos o seguinte

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A Lei n93.807, de 26 de agosto de 1960, passa a vigorar com as

seguintes alterações:
Primeira: É acrescentado o seguinte item ao art. 59:

"art. 59 .

V - Os-Prefeitos e Vereadores municipais."

Segunda: O § 59 do art. 69 é reescrito com a seguinte redação:

"Art. 69. . .
§ 59 Equiparam-se à empresa. para fins de Previdência Social,

as Prefeituras municipais, "relativamente aos Prefcitos e Vereado
res. o trabalhador autônomo que remunerar serviços a ele prestados
por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a so
ciedade civil, de direito ou de fato, prestadora de serviços."

Terceira: O item I do art. 76 passa a ter redação subseqüente:

"art. 76. . .

I - a remuneração efetivamente percebida, a qualquer título,
pelos segurados referidos nos itens I, 11 e V do artigo 59. até o limite
de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Fur,tado Leite) - Os Senhores que o aprovam
queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Vou submeter a votos o

PROJETO N" 1.944-A, DE 1979

O Congresso Nacional decreta:
Art.19 É acrescido o seguinte item ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de

agosto de 1960, com a redação dada pelo art. 19 da Lei n95.890, de 8 de junho
de 1973:

"V~ o Prefeito e o Vereador municipais que não estiverem su
jeitos a outro regime de previdência."

Art. 29 Para o custeio da Previdência Social, de que trata esta lei, o Pre
feito e o Vereador municipais são equiparados a, respectivamente, diretor e
membro de conselho de administração de sociedade anônima.

Parágrafo único. A Prefeitura municipal descontará dos subsídios do
seu Prefeito e de seus Vereadores a contribuição dos mesmos e fará seu reco-
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Ihimento no prazo legal, juntamente com a quantia por ela devida na qualida
de de ente equiparado 11 empresa.

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor em 19 de janeiro de 1980.
Art. 49 São revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Os Senhores que o aprovam
queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.
Vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -

Primeira discussão do Projeto de Lei n9 1.923-A, de 1979, que
determina a inclusão de texto educativo sobre o vício de fumar, nos
livros didáticos, e dá outras providências; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; da Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação; e, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
pela aprovação, com substitutivo, contra o voto em separado do Sr.
João Arruda. (Do Sr. Daso Coimbra) - Relatores: Srs. José Frejat,
Daniel Silva e Igo Losso.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Não havendo oradores inscritos,
deelaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a
votos o seguinte

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Será obrigatória a inclusão de textos educativos sobre os riscos

do tabagismo nos Programas de Saúde constantes dos currículos plenos dos
estabelecimentos de 19 e 29 graus.

Art. 29 A obrigatoriedade contida no artigo anterior deverá ser obser
vada em todos os Programas de saúde editados a partir da vigência desta Lei.

Parágrafo único. As edições existentes que não contenham o exigido te
rão um prazo de 5 (cinco) anos para circulação e venha, após o que serão re
colhidos.

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Os Srs. que o aprovam quei
ram permanecer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Vou submeter a votos o

PROJETO N9 1.923-A, DE 1979.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os livros didáticos destinados ao ensino de 19 e 29 graus, além

da matéria curricular, conterão textos elucidativos, de combate e advertência
sobre os riscos do tabagismo.

Art. 29 O Poder Público fiscalizará as edições de livros didáticos, proi
bindo a circulação c venda dos que não observarem as condições estabeleci
das no art. 19 desta Lei.

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Os Srs. que o aprovam quei-
,iam permanecer corno estão (Pausa.)

Rejeitado.
Vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Nada mais havendo a tratar,
vou levantar a sessão.

Deixam de comparecer os Senhores:

Ceará

Paes de Andrade - PMDB.

Rio Grande do Norte

Pedro Lucena - PMDB.

Pernambuco

Carlos Wilson - PMDB.

Bahia

Rogério Rego - PDS.

Rio de Janeiro

Fclippc Penna - PMDB; Pedro Faria - PMDB.

Minas Gerais

Aécio Cunha - PDS; Homero Santos - PDS; Juarez Batista 
PMDB; Newton Cardoso - PMDB.

São Paulo

Adalberto Camargo - PDS; Cardoso de Almeida - PDS; Henrique
TurneI" - PDS; Salvador .Tulianelli - PDS.

Goiás

José Freire - PMDB: Siqueira Campos - PDS.

Mato Grosso do Sul

Ruben Figueiró - PMDB.

Paraná

Antônio Mazurek - PDS; halo Conti - PDS.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS: João Linharcs - PMDB.

Rio Grande do Sul

Carlos Chiarelli - PDS.

VII - O SR. PRESIDENTE (Furtado IJeite) - Levanto a sessão desig
nando para a Ordinária da próxima 5~-feira, dia 22, a seguinte

ORDEM DO DIA

TRAMITAÇãO
EM PRIORIDADE

Discussão
1

PROJETO DE RE'80LUÇAO N,o 269, DE 1981

Discussão única do Projeto de Resolução n.o 269, de 1931, que
autDriza o Senhor Deputa-do Antônio Morimoto a participar de
missão cultural no exterior. (Da Mesa) - Relator: Sr. Oarlos
Wilson.

2
PROJlETO DE RJE8OIl1UÇAO N.o 27{), DE 1981

Discussão única do Projeto de Resolução n.o 270, de 1981, que
autoriza o Senhor Deputado Carlos Augusto a participar de missão
,cultural no exterior. (Da Mesa) - Relator: Sr. Carlos Wilson.

3

PROJE~O DE RESOLUÇlí.O N.o 271, DE 1981

Discussão única do Projeto de Resolução n.O 271, de 1981, que
autoriza o Senhor Deputado C!b.ristiano Dias Lopes a participar de
missão cultural no exterior. (Da Mesa) - Relator: Sr. Carlos
Wilson.

4

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 272, DE 1981

Discussão única do Projeto de Resolução n,o 272, de 1981, que
autoriza o Senhor Deputado Diogo Nomura a participar de missão
cultural no exterior. (Da Mesa) - Relator: Sr. Carlos Wilson.

GRANDE EXPEDIENTE

Oradores:

1 - Benedito Marcilio

2 - Hildérico Oliveira
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* Inscrições automáticas para o mês de maio, nos termos da
Resolução n.o 3'7, de 19'79

DATA DIA DA SEMANA NOME

3 Segunda-feira Alberto Goldman
Waldir Walter

4 Terç,a-feira Walter de Prá
Marcello Cerqueira

5 Quarta-feira Paulo Studart
Albérico Cordeiro

6 Quinta-feira Peixoto Filho
José de Castro Coimbra

Cantídio Sampaio

PDS

NOME

Homenagem
Homenagem à memória do ex-Depu
tado Federal João Baptista Luzardo.

Paulo Guerra
Osvaldo Melo

Homenagem
Homenagem à memória do ex-Depu
tado Federal Benedito cerqueira.
Geraldo Fleming
Aurélio Peres
Tidei de Lima
Erasmo Dias

VICE-LíDERES

Jairo Magalhães
Josias Leite
Joacil Pereira
Alcides Franciscato
.Alvaro Valle
Júlio Martins
Nelson Morro
Ruy Bac,elar
Saramago Pinheiro
Paulino Cicero de Vasconcellos
Ney Ferreira
Adolpho Franco
Nasser Almeida

Líder

DATA DIA DA SEMANA

26 Segunda-feira

27 Terça-feira

28 Quarta-feira

29 Quinta-feira

30 Sexta-feira

Hugo Mardini
Alípio Carvalho
Bonifácio de Andrada
Claudino Sales
Edison Lobão
Hugo Napoleão
Jorge Arbage
Ricardo Fiúza
Djalma Bessa
Siqueira Campos
Carlos Alberto
Carlos Chiarelli
Gióia Júnior

ORDINARIA

8

PROJE'DO DE LEI N~.o 429-A, DE 1979

Primeira discussão do Projeto de Lei n.o 429-A, de 1979, que
dispõe sobre o s·eguro-desemprego; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e, das Comissões de Trabalho e Legislação So
cial e de Finanças, pela rejeição d-este e aprovação do de n.o 693/79,
anexado. (Do Sr. .Alvaro Dias) - Relatores: Srs. Marcello Ger
queira, Nilson Gibson e Vicente Guabiroba.

Votação
5

PROJETO DE iUEI N.o 1.078-3, DE 1979

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 1.078-B,
de 1979, que dá nova redação ao art. 6.0 do Código de Processo
Penal, tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação com substitutivo. Parecer ao Substitutivo de Ple
nário: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e, no mérito, pela re'jeição. (Do Sr. Marcelo Médeiros) 
Relator: Sr. Brabo de Carvalho.

Discussão
6

PROJETO DE LEI N.o 1.953-A, DE 1979

Discussão única do Proj eto de Lei n.o 1. 953-A, de 1979, que
altera a redação de dispositivo da Lei n.O 4.330, de 1.0 de junho
de 1964; tendo pareceres: da Comissão de C'onstituição e Justiça,
pela constitucionalidade e juridicidade, com emendas; e, da Co
missão de Trabalho e Legislação SOcial, pela aprovação, com ado
ção das emendas da Comissão de Constituição e Justiça. (Do Sr.
Antônio Zacharias) - Relatores: Srs. Nilson Gibson e João Alves.

"I

PROJE'I1O DE LEI N.o 5.2'83-A, DE 1981

Discussão única do Pro~eto de Lei n.o 5.283-A, de 1981, que
dispõe sobre o desmembramento dos Conselhos Federal e Regionais
de Biomedicina e de Biologia; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e
tê,cnica legislativa; e, da Comissão de Trabalho e Legislação Social,
pela aprovação. (Do Sr. Salvador Julianelli) - Relatores: Srs. Go
mes da Silva e Francisco Rollemberg.

9

PRiO.ToETO DE LEI N.o 1.975-A, DE 1979

Primeira discussão do Projeto de Lei n.o 1.975-A, de 1979, que
dispõe sobre a criação de Delegacia do Banco Nacional da Habi
tação no Estado do Acre; tendo parecer,es: da Comissão de Gons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade e técnica legislativa,
com emenda; da Comissão de Economia, Indústria 'e Comércio,
'Pela aprovação, contra o voto em separado do Sr. João Alberto; c,
da Comissão de Finanl}as, pela aprovação. (Projeto de Lei n.O

1.9'75, de 1979, que se referem os pareceres.) (Do Sr. Amílcar de
Queiroz) - Relatores: Srs. Marcello Gerqueira, João Arruda e José
Mendonça Bezerra.

Avisos

Vice-Líderes (escala em Plenário)

Claudino Sales
Júlio Martins
Siqueira Campos
Carlos Alberto
Gióia Júnior
Nelson Morro
Bonifácio de Andrada
Carlos Chiarelli
Edison Lobão
Ney Ferreira
Alvaro Valle
Djalma Bessa
Ricardo Fiúza

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SECRETARIA GERAL DA MESA

Hugo Napoleão
Jorge Arbage
Joaci! Pereira

Relação dos Deputados Inscritos no Grande Expediente
Abril11982

PMDB

DATA DIA DA SEMANA NOME
Líder Odacir Klein

22

23

Quinta-feira

Sexta-feira

Benedito Marcilio

Hildérico Oliveira

Nabor Júnior

Modesto da Silveira

Vice-Líder,es (escala em Plenário)

Peixoto Filho
Carlos Cotta
Adhemar Santillo
Pedro Ivo
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Líder

Vice-Lideres

4.a-feira

5.a -feira

6.a-feira

Líder

Vice-Líderes

5.a-feira

Líder

Vfce-Líderes

5.a-feira

6.a -feira

Líder

VIce-Lideres

2.a -feira

4.a-feira

S.a-feira

6.a -feira

Pl\IDB

Odacir Klein

(e"cala. em Plenário)

Marcel10 Cerqueira
Álvaro Dias
Audálio Dantas
Cristina Tavares

Carlos Sant'Ana
Osvaldo Macedo
João Linhares
Pimenta da Veiga
JQrge Vianna

Walber Guimarães
Walter Silva
Israel Dias-Novaes
Antônio Mariz
Ralph Biasi

Louremberg Nunes Rocha
Brabo de Carvalho
Iranildo Pereira
João Menezes

PDT

Alceu Collares

(escala em Plenário)

Magnus Guimarães

Magnus Guimarães

Magnus Guimarães

Magnus Guimarães

Magnus Guimarães

PT

Airton Soares

(escala em Plenário)

Freitas Diniz

Freitas Diniz

Freitas Diniz

Freitas Diniz

Freitas Diniz

PTB

Jorge Cury

(escala em Plenário)

Vilela de Magalhães

Vilela de Magalhães

Vilela de Magalhães

Vilela de Magalhães

Vilela de Magalhães

CPI - DISTORÇÕES EXISTENTES NA COMERCIALIZAÇÃO
DOOAFÉ

Reunião: 11-5-82
Hora: 10:00 h
Pauta: Comparecimento dos Srs. José de Paula Mota Filho,

Diret,()r de Produção do mc; José Carlos Jordão da Silva, Presi
dente do Sindicato Rural de Itirapuã e do jornalista Dirceu
Martins Pio.

* * *
CPI -SOBRE MAJORAçõES DAS TARIFAS

Reunião: 29-4-82
Hora: 10:00 h
Pauta: Apreciação do Relatório do Subgrupo de Transporte

Coletivo Urbano.

CONGRESSO NACIONAL

1

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 73/81

"Acrescenta dispositivo ao Título V das Disposições GeraiS e
Transitórias da Constituição Federal, destinando investimentos
federais ao Nordeste." Autor: Senador Humberto Lucena.

Comissão Mista
Presidente: Deputado Elquisson Soares
Vice-Presidente: Deputado Josias Leite
Relator: senador Moacyr Dalla

Prazo
Até dia 26-4-82 - no Congresso Nacional.

2
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 74/81

"Destina 12% do orçamento da união à educação, e determina
outras providências." Autora: Deputada Júnia Marise.

Comissão Mista
Presidente: Senador Adalberto Sena
Vice-Presidente: Senador Jutahy Magalhães
Relator: Deputado Antônio Pontes

Prazo
Até dia 26-4-82 - no Congresso Nacional.

3

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 75/81
"Acrescenta mais um parágrafo ao art. 98 da COnstituição

Federal, estabelecendo a gratificação natalina aos servidores pú
blicos." Autor: Deputado Osvaldo Macedo.

Comissão Mista
Presidente: Deputado Juarez Furtado
Vice-Presidente: Deputado Hélio Campos
Relator: Senador Lenoir Vargas

Prazo
Até dia 3-5-82 - no Congresso Nacional.

4

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N,o 76/81

"Altera dispositivos da Constituição Federal, constantes do
Capítulo VI - Do Poder Legislativo - e do Capítulo VII - do
Poder Executivo." Autor: Deputado Epitácio Cafeteira.

Comissão Mista
Presidente: Senador Leite Chaves
Vice-Presidente: Senador Bernardino Viana
Relator: Deputado Adolpho Franco

Prazo
Até dia 3-5-82 - no Congresso Nacional.

5
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 77/81

"Só permite modificação relativa a matéria eleitoral até um
ano antes dos pleitos aos quais se destina." Autor: Dep. Caio Pom-
peu. .
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Comissão Mista
presidente: Deputado Aldo Fagundes
Vice-Presidente: Deputado Osmar Leitão
!Relator: Senador Aloysio Chaves

Prazo
Até dia 10-5-82 - no Congresso Nacional.

6
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 73/81

"Cria a Procuradoria Geral do Povo, órgão constitucional des
tinado à fiscalização dos Atos do Poder Executivo, inclusive os da
administração indireta, à investigação das violações à lei e à pre
servação dos direitos fundamentais do cidadão." Autor: Dep. Men
donça Neto.

Comissão Mista
Presidente: Senador Lázaro ;Sarboza
Vice-Presidente: Senador Jutahy Magalhães
Relator: Deputado José Alves

Prazo
Até dia 10-5-82 - no Congresso Nacional.

7
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N.o 79/81

"Dá nova redação ao § 6.0 do art. 21 da Constituição Federal."
(Imposto si glebas rurais) - Autor: Deputado Nabar Júnior.

Comissão Mista
Presidente: Deputado Ruben Figueiró
Vice-Presidente: Deputado Antônio Mazurek
Relator: Senador Benedito Canelas

Prazo
Até dia 17-5-82 - no Congresso Nacional.

8

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITurÇAO N,o 80/81
"Acrescenta § 5.0 ao art. 62 da Constituição FederaL" (30%

dos recursos pl nordeste), Autor: Deputado Paulo Lustosa.

Comissão Mista
Presidente: Senador Mauro Benevides
Vice-Presidente: Senador Aloysio Chaves
Relator: Deputado Igo Losso

Prazo
Até dia 17-5-82 - no Congresso Nacional.

9

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 81/81
"Altera a redação do § 2.0 e suprime o § 3.0 do art. 17 da

Constituição." (Estabelecendo a eleição direta do Governador do DF
e dos Governadores dos Territórios.) Autor: Deputado Paulo Guerra.

Comissão Mista
Presidente: Deputado Alfredo Marques
Vice-Presidente: Deputado Leorne Bel.em
Relator: Senador Benedito Canelas

Prazo

Até dia 24-5-82 - no Congresso Nacional.

10
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITGIÇAO N,o 32/31

"Assegura ao Vereador servidor p~bl~co federal, estadual ou
municipal, da administração direta ou mdlreta, enquanto no exer
cício do mandato a intocabilldade das vantagens do cargo, emprelifo
ou função, e proíbe sua transferência." Autor: Deputado correa
da costa.

Comissão Mista

presidente: Senador Pedro Simon
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista
Relator: Deputado Júlio Martins

Prazo
Até dia 24-5-82 - no Congresso Nacional.

11

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N,o 83/81

"Restabelece eleições diretas para prefeitos dos municípios
que especifica, cria a representação política do Distrito Federal e
dá outras providências". Autor: Deputado Maurício Fruet.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Epitácio Cafeteira
Vice-Presidente: Deputado Nllson Gibson
Relator: Senador Almir Pinto

Prazo

Até dia 31-5-82 - no Congresso Nacional.

12

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.OB 1 E 2/82

"Dá nova redação ao artigo 206 e seus parágrafos." Autores:
Senador Bernardino Viana e Deputado Ruy Côdo.

Comissão Mista
Presidente: Senador Mauro Benevides
Vice-Presidente: Senador Moacyr Dalla
Relator: Deputado Marcelo Linhares

Prazo

Até dia 7-6-82 - Prazo no Congresso Nacional.

13

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N,o 3/82

"Acrescenta parágrafo ao art. 153 da Constituição Federal."
(é privativa de brasileiro a aquisição da propriedade de imóvel
nual por usucapião especial). Autor: Seno Jutahy Magalhães.

Comissão Mista
Presidente: Deputado Arnaldo Schmitt
Vice-Presidente: Deputado Gomes da Silva
Relator: Senador Bernardino Viana

Prazo
Até dia 14-6-82 - Prazo no Congresso Nacional.

14

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 4/32

"Dispõe sobr,e inelegibilidade por parentesco". Autor: Dep,
Roenato Azeredo.

Comissão Mista
Presidente: senador Orestes Quércia
Vice-Presidente: Senador Lenoir Vargas
Relator: Deputado Leorne Belem

Prazo
Até dia 14-6-82 - Prazo no Congresso Nacional.

15
PROPOSTA DE EMENDAS A CONSTITUIÇãO N.oa 5, 6, E 7/82

"Alteram o artigo 39 da Constituição Federal, elevando para
500 o número de Deputados Federais." Autor.es: Deputados Aroldo
Moletta, Evandro Ayres de Moura e Antônio Amaral.

Comissão ~Iista

Presidente: Deputado Olivir Gabardo
Vice-Presidente: Deputado Isaac Newton
Relator: Senador Moacyr Dalla

Prazo
Até dia 14-6-82 - Prazo no Congresso Nacional.
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16

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N,o 8/82

"Dá nova redação ao § 4.0 do art. 175 da Constituição Federal."
(Lei Especial, dispondo também, sobre assiSJtência à velhice.) Autor:
Seno Jutahy Magalhães.

Comissão Mista

Presidente: Itamar Franco
Vice-Presidente: Lourival Baptista
Relator: Waldmir Belinatl

Prazo
Até dia 14-6-82 - Prazo no Congresso Nacional.

17

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 9/82

Dá nova redação ao § 1.0 do art. 32 da Constituição Federal.
(Imunidades parlamentares p/ os membros do Congresso Nacional,
estando ou não, no exercício de seus mandatos.) Autor: Dep. José
Alves.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Eloar Guazelli
Vice-Presidente: Deputado Gomes da Silva
Relator: Senador Raimundo Pal'ente

Prazo
Até dia 14-6-82 - Prazo no Congresso Nacional.

18

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.D 10/82

"Assegura aposentadoria à mãe de pessoa excepcional ou ao
responsável :egal que a substitua, alterando a redação do item XIX,
art. 165 do texto constitucional." Autor: Dep. Thales Ramalho.

Comissão Mista
Presidente: Senadora Laélia Alcântara
Vice-Presidente: Senador Aderbal Jurema
Relator: Deputado Salvador Julianelli

Prazo
Até dia 22-4-82 - Apresentação do parecer, pela Comissão;
Até dia 21-6-82 - Praw no Congresso Nacional.

19

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO N.o 11/82

Estabelece prazo ao Presidente da República a cumprir a ins
tituição do seguro-desemprego, acrescentando artigo ao Capítulo
das Disposições Gerais e Transitórias da Constituição. Autnr: Dep.
Carlos Wilson

Comissão Mista
Presidente: Deputado Carlos Santos
Vice-Presidente: Deputado Osmar Leitão
Relator: Senador Benedito Canelas

Prazo

Até dia 22-4-82 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 21-6-82 - Prazo no Congresso Nacional.

20

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 12/82

"Acrescenta parágrafo único ao art. 85 da Constituição Fe
deral." (Acordos, convênios ou contratos, firmados por Ministros
de Estado, no exterIor, devam ter aprovação, para entrar em vigor,
do Congresso Nacional.) Autor: Deputado AntonIo Carlos de Oli
veira.

Comissão Mista

PresIdente: Senador Lázaro Barboza
VIce-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Deputado AdalbBrto Camargo

Prazo

Até dia 28-4-82 - Apresentação do parecer, pela Comissão;

Até dia 28-6-82 - Praw no Congresso Nacional.

21

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 13/82

"Altera a redação do artigo 60 e ~crescenta artigo à Consti
tuição Federal." (Despesa pública obedecerá à lei orçamentárIa,
que a discriminaxá por Estado e Território.) Autor: DeP. José
Carlos Vasconcelos.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Nivaldo Kri.iger
Vice-Presidente: Deputado Sebastião Andrade
Refator: Senador João Calmon

Prazo

Até dia 28-4-82 - Apresentação do pal'ecer, vela Comissão;

Até dia 28-6-82 - Prazo no Congresso Nacional.

22

PROPOSTA DE EJ.\.1:ENDA ACONSTITUIÇAO N.o 14/82

"Altera a redação do art. 169 da Constituição Federal, deter
minando o monopólio da União na comercialização de álcool car
burante no território nacional." Autor: Dep. Sílvio Abreu Jr.

Comissão Mista
Presidente: Senador Leite Chaves
Vice-Presidente: Senador Raimundo Pal'ente
Relator: Deputado Odulfo Domingues

Prazo
Até dia 29-4-82 - A~esentação do parecer, p,ela Comissão;
Até dia 28-6-82 - Prazo no Congresso Nacional.

23

PROPOSTA DE E!ME,NDA À CONSTITUIÇÃO N.o 15/82

"Revoga a alínea "a" do ~ 3.0 do art. 147 da Constituição da
República Federativa do BrasiL" (Eliminando a proibição cons
titucional de voto dos analfabetos). Autor: Seno Orestes Quércia.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Roberto Freire
Vice-Presidente: Deputado Oswaldo Coelho
Relator: Senador Helvidio Nunes

Calendário
Dias 14, 15, 16, 17,,18, 19, 20 e 22-4-82 - Apresentação das

emendas, perante a Oomissão.

Prazo
Até dia 11-5-82 - Apresentação do parecer, pela Comissão;
Até dia 10-8-82 - Prazo no Congresso Nacional.

24

PROJETO DE RESOLUÇãO N.o 1-CN/81

Dele-ga poderes ao Presidente da República, criando um parque
alcoolquímico no litoral do Estado do Piauí. (Oriundo da Proposta
de Delegação Legislativa n.O 1/80,)

25

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 1-CN/82

Delega poderes ao Presidente da República p/elaboração de
lei, criando a Secretaria Especial p/ Assuntos da Região Amazô
nica - SEARA. (Oriundo da Proposta de Delegação Legislativa
n,o 7180, que tramitou em conjunto com as de n.os 4 e 5/80.)

26

PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o 4/79

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de lei, criando o Ministério da Produção Animal, e
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determinando outras providências". Autor: Deputado Ruben Fi
gueiró.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Geraldo Fleming
Vice-Presidente: Deputado Genésio de Barros
Relator: Senador Benedito Canelas

27

PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o 5179

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de leI, dispondo sobre o desdobramento do Ministério
das Minas e Energia, em Ministério das Minas e Ministério de
Energia." Autor: Deputado Horácio Ortiz.

Comissão Mista

Presidente: Senador Itamar Franco
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Deputado Carlos Sant'Ana

28

PROPOSTAS DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.os 6, 7 E 8179

"Propõem delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de lei dispondo sobre a criação do MInistério da Mu
lher e da Criança e do Ministério da Família e do Menor". Autores:
Deputada Lúcia Viveiros, Senador Lázaro Barboza e Deputada
Júnia Marise, respectivamente.

Comissão Mista

Presidente: Deputada Júnia Marise
Vice-Presidente: Deputado Leur Lomanto
Relator: Senador Almir Pinto

29

PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o 3/80

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
criacão do Ministério do Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras
prov·idências". Autor: Deputado Sérgio Murilo.

Comissão Mista

Presidente: Senador Marcos Freire
Vice-Presid-ente: Senador Bernardino Viana
Relator: Deputado Nelson Morro

30

PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o 6/80

"Propõe delegação de poderes ao Senhor Presidente da Repú
blica para a elaboração de lei dispondo sobre a reestruturação dos
Ministério da Saúde e da Previdência e Assistência Social". Autor:
Deputado Carlos Sant'Ana.

Comissão Mista

Presidente: Senador Adalberto Sena
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Deputado Túlio Barcelos

31

PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o 1, DE 1982

Propõe delegação de poderes ao Senhor Presidente da Repú
blica para elaboração de lei dispondo sobre a criação do Ministé
rio do Abastecimento.

Comissão Mista
Presidente: Deputado Francisco Libardoni
VicB-Presidente: Deputado Júlio Martins
Relatnr: Senador Lenoir Vargas

32

PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o 2, DE 1982

Propõe delegação de poderes ao Senhor Presidente da Repú
blica para elaboração de lei criando em cada unidade da federação
um "Centro de Treinamento e Educação de Trânsito".

Comissão Mista
Presidente: Senador Leite Chaves
Vice-Presidente: Senadora Eunice Michiles
Relator: Deputado Nasser Almeida

33

PROJE'J:'O DE LEI N.o 3-CN/82

"Dispõe sobre filiação partidária em caso de incorporação de
partidos políticos, e dá outras providências." Autor: Poder Exe
cutivo. (Mensagem n.o 86/82-PE, n.o 6/82-CN.)

Comissão Mista

Presidente: Senador Lourival Baptista
Vice-Presidente: Senador Bernardino Viana
Relator: Deputado Jorge Arbage

Prazo

Prazo no Congresso - dia 23-3-82 ao dia 3-5-82.

34

PROJETO DE LEI N.o 4-CN/82

"Dispõe sbbl'e a fixação do valor das anuidades e taxas devidas
aos órgãos fiscalizadores de exercicio profissional." Autor: Poder
Executivo (Mens. n.o 89/82-PE e ll-CN/82).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Amadeu Geara
Vice-Presidente: Senador Aderbal Jurema
Relator: Deputado Nilson Gibson

Prazo

Prazo na Comissão - até dia 26-4-82;
Prazo no Congresso - até dia 2-4-82 ao dia 14-5-82.

35

MENSAGEM N.o 4-0N/82

"Submete à deUberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n,o 1.887, de 29 de outubro de 1981, que "altera a
legislação l"IeIativ,a ao imposto de renda de pessoa fisica." Autor:
Poder Executivo (Mens. n.O 470/81).

Comissão Mista

Presidente: Senador Roberto S:lJturnino
Vice-Presidente: senador Bernardino Viana
Relator: Deputado Honorato Vianna

Prazo

Até dia 7-5-82 - no Congresso Nacional.

36

MENSAGEM N.o 7-0N/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n,o 1.888, de 6 de novembro de 1981, que "acrescenta
parágrafo ao art. 2.° do Decreto-lei n,o 1.874, de 8 de julho de
1981, e dá outras providências." Autor: Poder Executivo (Mens.
n.o 526/81).

Comissão Mista

Presidente: Deputado A:cir Pimenta
Vice-Presidente: Deputado Antônio Gomes
Relator: Senador Bernardino Viana

Prazo

Até dia 27-5-82 - no Congresso Nacional.
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37

MENSAGEM NP 8-CN/82

"Submete à delibera-cão do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.O 1.889, de ·12 de novembro de 1981, que "cancela
débitos para com as autarquias federais -e dá outras providências".
Autor: Poder Executivo (Mens. n.O 527/&1).

Comissão Mista

Presidente: Senador Affonso Camargo
Vice-Presidente: Senador Raimundo Parente
Relator: Deputado Manoel Ribeiro

Prazo

Até dia 27-5-82 - no Congresso Nacional.

38

MENSAGEM N.o 9-CN/82

"Submete à de~iberacão do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.O 1. 890, de í5 doe dezembro de 1981, que "autori~a o
Poder Executivo a abrir, em favor do Ministério da Educaçao e
Cultura. do Ministério dos Transportes, dos Encargos Gerais da
União, do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvim~nto Urbano;
créditos adicionais de Cr$ 10. 9i}2. 872.000,00 para o flm que espe
cifica." Autor: Poder Executivo (Mens. n.o 2/82).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Luiz BacBarini
Vioo-Presidente: Deputado Guido Arantes
Relator: Senador José Lins

Prazo

Até dia 27-5-82 - no Congresso Nacional.

39

MENSAGEM N.o 10-CN/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n.O 1.891, de 15 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre a
obr.ig~toriedade do uso de borderôs e ingressos padronizados, de
emlssao da EMBRAFILME, pelas sa-as exibidoras nacionais." Autor:
Poder Executivo (Mens. n.o 3/82) .

Comissão Mista

Presidente: Senador Mendes Canale
Vice-Presidente: Senador Moacyr Dalla
Relator: Deputado Antônio Pontes

Prazo
Até dia 27-5-82 - no Congresso Nacional.

40

MENSAGEM N.o 12-CN/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.O 1.892, de 16 de dezembro de 1981, que "estimula a
capitalização das empresas mediante isenção de imposto de renda
sobre lucros decorrentes da alienação de imóveis e de participações
societárias, e dá outras providências." Autor: Poder Executivo
(Mens. n.O 4/82).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Iturival Nascimento
Vice-Presidente: Deputado Nasser Almeida
Relator: Senador Jutahy Magalhães

Prazo
Até dia 26-4-82 - na Comissão Mista;
Até dia 3-6-82 - no Congresso Nacional.

41

MENSAGEM N.o 13-CN/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o te:~to do
DeBreto-lei n.o 1.893, d'e 16 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre

a adocão de medidas de incentivo à arrecadação Federal, e dá
outras~providências." Autor: Poder Executivo (Mens. 11.° 5/82).

Comissão Mista

Presidente: Senador Alberto Silva
Vice-Presid.ente: Sena.dor Passos Pêrto
Relator: Deputado Oswaldo Coelho

Prazo

Até dia 26-4-82 - na Comissão Mista;

Até dia 3-6-82 - no Congresso Nacional.

42

MENSAGEM N.a 14-0N/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.o 1.894, de 16 de dezembro de 1981, que "instituí
incentivos fiscais para empresas exportadoras de produtos manu
faturados e dá outras providências." Autor: Poder Executivo (Mens.
n.o 6/82).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Sérgio Ferrara
Vice-PlJesid'ente: Deputado Adriano Valente
Relator: Senador Lourival Baptista

Prazo

Até dia 26-4-82 - -na Comissão Mista;
Até dia 4-6-82 - no Congresso Nacional.

43

MENSAGEM N.o 15-CN/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.o 1.895, de 16 de deze:l'1bro de 1981, que "altera dis
positivos da Lei n.O 6.468, de 14 de novembro de 1977, modificada
pelos Decretos-leis TI.os 1. 647, de 18 de dezembro de 1978 e 1. 706,
de 23 de outubro de 1979, que dispõe sobre a tributação simpli
ficada para pequenas e médias empresas, e dá outms providências."
Autor: Poder Executivo (Mens. n.o 7/82).

Comissão Mista

Presidente: Senador Gastão MüJi1er
Vice-Presidente: Senador Lenoir Vargas
Relator: Deputado Milton Brandão

Prazo

Até dia 26-4-82 - na Comissão Mista;
Até dia 4-6-82 - no Congresso Nacional.

44

MENSAGEM N.o 16-CN/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.O 1.896, de 17 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre
a utilização de instalações e serviços de&tinados a apoiar e tornar
segura a navegação aérea e dá ()utras providências." Autor: Poder
Ex€cutivo (MBOlS. n.o 8/82).

Comissão Mista

Presidente: Deputa,do José Costa
ViCe-Pl'esidente: Deputado Gomes da Silva
Rela·tor: Senador Jutahy Magalhães

Prazo
Até dia 26-4-82 - na Comissão Mista;

Até dia 4-6-82 - no Congresso Nacional.

45

MENSAGEM N.O 17-'CN/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.O 1.897, de 17 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre
a composição da CategOlia Direção Superior do Grupo Direção e
Assessoramento superiores, do Quad1'O' Permanente do Ministério
Público Federal, e dá outras providências." Autor: Poder Executivo
(Mens. p.o 9/82).
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Comissão Mista

Presidente: Senadora Laélia Alcântara
Vice-Presidente: Senador José Lins
Relator: Deputado Antônio Gomes

Prazo

Até dia 26-4-82 - na Comissão Mista;

Até dia 4-6-82 - no Congresso' Naciona-l.

46

MENSAGEM N.o 1S-CN/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.O 1.898, de 21 de dezembro de 1981, que "prorroga o
prazo de vigência de incentivos fiscais previstos na legislação do
Imposto de Renda." Autor: Poder Executivo (Mens. n.o 10/82).

Comissão Mista

Presidente: Deputado José Carlos Vasconcelos
Vice-Presidente: Deputado Hélio Campos
Relator: Senador José Lins

Prazo

Até dia 3-5-82 - na Comissão Mista;
Até dia 11-6-82 - no Congresso Nacional.

47

MENSAGEM N.o 19-CiN/82

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.O 1.899, de 21 de dezembro de 1981, que "institui
taxas relativas agropecuárias de competência do l'v1inistério da
Agricultura, e dá outras providências." Autor: Poder Executivo
(Mens. n.O 11/82).

Comissão Mista

Presidente: Senador Leite Chaves
Vice-Presidente: Senador Passos Pôrto
Relator: Deputado Igo Losso

Prazo
Até dia 3-5-82 - na Comissão !Mista;
Até dia 11-6-82 - no Congresso, Nacional.

48

VETO PARCIAL - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 237/81
(MENSAGEM N.o 39/82-PE - N,o 5/82-CN)

"Altera a Lei Complementar n.o 5, de 29 de abril de 1970, que
estabelece, de acordo com a Emenda Constitucional n.O 1, de 17
de outubro ae 1969, artigo 151 e seu parágrafo único, casos de
inelegibilidade, e dá outras providências."

Comissão Mista.
Presidente: Deputado Pimenta da Veiga
Vice-Presidente: Deputado Afrisio Vieira Lima
Relator: Senador Aderbal Jurema

Prazo
Prazo no Congresso - dia 12-3-82 ao dia 28-4-82.

49

VETO TOTAL - PROJETO <N,0 1.849/76
(MENSAGENS N.os 21-CN/82 E 130/82-PE)

"Estabelece norma sobre a documentação exigida aos candida
tos, em concursos públicos."

Comissão Mista.

Presidente: Deputado João Gilberto
Vice-Presidente: Deputado Nilson Gibson
Relator: Senador Bernardino Viana

Prazos

Até dia 3-5-82 - Apresentação do Relatório pela Comissão;
Prazo no Congres8Q - Do dia 13-4-82 ao dia 28~5-82.

51)

VETO TOTAL -PROJETO N.o 1.100175
(MENSAGENS N.os 20-0N/82 E 129/B.2-BE)

Altera a redação do art. 687 da Lei n.O 5.869, de 11 de ja
neiro de 1973 (Código de Processo Civil). (Mensagem n.O 20/82,-GN).

Comissão Mista

Presidente: Senador Saldanha Derzi
Vice-Presidente: Senador Raimundo Parente
Relator: Deputado Gomes da Silva

Prazo no Congresso Nacional - até 27-5-82.

VIII - Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.

ERRATA

ATA DA 2~ REUNIÃO DA MESA, 24-3-82

Republique-se, por haver saído com incorreções no DCN nQ 30, de 31-3-
82. pág. 1623:

Na primeira coluna, 14' linha, onde se lê:

" ... Dá o testamento de sua dedicada e eficiente atuação na 4'
Secretaria da Câmara..."

Leia-se:

" ... Dá o testemunho de sua dedicada e eficiente atuação na 4'
Secretaria da Câmara..."

Na segunda coluna. 19' linha, onde se lê:

" ... I) Auxílio-financeiro. Adiamento de auxílio-financeiro ao
Deputado Pedro Ivo, no valor correspondente a US$ 6.000,00 (seis
mil dólares), para tratamento especializado no National Institute of
Health, em Bethesda-Maryland, nos Estados Unidos da América..."

Leia-se:

" ... 1) Auxílio-financeiro. Adiantamento de auxílio-financeiro
ao Deputado Pedro Ivo, no valor correspondente a US$ 6.000,00
(seis mil dólares), para tratamento especializado no National Insti
tute of Health, em Bethesda-Maryland, nos Estados Unidos da
América..."

Discurso proferido pelo Deputado Ruy Côdo, na sessão ves
pertina de 18-3-82.

O SR. RUY CÔDO (PMDB - SP.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
tabagismo pode ser considerado "a epidemia do século". E, enquanto comba
tido ou restringido nos países mais adiantados, entre. nós é estimulado. Basta
lembrar que até mesmo nas Armas da República figura um ramo de fumo,
como símbolo da riqueza nacional.

O falecido Senador Robert Kennedy, na I Conferência Mundial sobre o
Tabaco e a Saúde, realizada em Nova Iorque, em 1967, reconhecia textual
mente que "Os cigarros já teriam sido banidos há' muitos anos, não fosse o
tremendo poder econômico de seus produtores. Se o poder econômico da in
dústria de cigarros fosse minúsculo, como é o da indústria da maconha, o uso
de cigarros já teria sido, seguramente, considerado ilegal, e sua venda sujeita
a graves penalidades, como representando um sério perigo para a saúde".

No entanto, não obstante o consenso dos governos de inúmeros países
desenvolvidos e de todas as instituições científicas que condenam o vício de
fumar, no Brasil as autoridades públicas, justamente a quem cabe o dever de
defender a saúde do povo, são as primeiras a até defender o aumento do con
sumo do fumo, já que este propicia a maior receita arrecadada através do IPI.
Seria, então, de indagar se igualmente não se deveria oficializar o lemocínio
ou o uso de tóxicos, a fim de se obter maior arrecadação tributária.

Infelizmente, o Governo ainda não se conscientizou de que receita não é
lucro, nem tampouco se deu ao trabalho de realizar pesquisa para verificar
quanto a Previdência Social gasta nos serviços de assistência médica, com
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exames e no tratamento dos diversos tipos de câncer que afetam os fumantes,
que exigem cirurgias dispendiosas, poliquimioterapias e radioterapias; das
bronquites crónicas e enfisemas, que demandam gastos com respiradores,
CTI etc; ou dos infartos, que levam a pontes de safena, coronariografias etc.
Sem se falar nos dias de trabalho que se perdem em conseqüência de doenças
provocadas ou agravadas pelo fumo e pela perda de vidas, muitas vezes pre
maturamente.

Nos Estados Unidos, onde existem realmente estatísticas. calcula-se que
são perdidos. por ano. 81 milhões de dias de trablaho em conseqüéncia do há
bito de fumar.

O Brasil. no entanto, continua a ser um país de contrastes. Enquanto o
Ministro da Saúde anunciava a criação de grupo de trabalho encarregado de
elaborar um plano de combate ao hábito de fumar, basicamente amparado
em campanhas de esclarecimento a serem desenvolvidas nas escolas, repar
tições públicas, locais de diversão, ambientes fechados e instituições médicas
- o que, por si só, não é muito animador, pois, em outros governos, outros
grupos foram criados sem que apresentassem qualquer resultado concreto
na 11 Convenção Nacional da Indústria do Fumo, realizada este ano, o Dire
tor da CACEX, Benedicto Moreira, prometia a oitenta representantes do se
tor quc. a partir de 1982. o Governo financiará a formação de grandes tra
dings para assegurar ao fumo vendas ainda maiores.

Por outro lado. no ano passado tivemos um aumento só no consumo de
cigarros da ordem de 4%, quase o dobro do crescimento de nossa população,
ao passo que, nos Estados Unidos, o maior consumidor de cigarros do mun
do. essa taxa é de I % ao ano, acompanhando apenas o aumento da popu
lação. Para este ano, espera-se, apesar das sucessivas elevações no preço dos
cigarros. um aumento no consumo da ordem de 3,5%.

Segundo o Dr. Mário Rigatto, ex-Vice-Reitor e Professor da Escola de
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador e titu
lar do Conselho Nacional de Pesquisas e Presidente da Fundação de Amparo
à Pesquisa Estadual, "é uma falsa verdade a afirmação de que o Brasil obtém
lucro com a fumicultura. Ao contrário, o País perde anualmente milhões de
cruzeiros em conseqüéncia do tabagismo, que leva milhares de pessoas a re
correrem à Previdência Social para consultas médicas, internações hospitala
res, pensões para viúvas e órfãos de vítimas de incêndios causados pelo cigar
ro. É também uma falsa verdade a afirmação de que o fumo é uma riqueza
nacional. Ao contrário, embora seja uma lavoura de certa importância e em
pregue centenas de milhares de trabalhadores, a fumicultura pode scr facil
mcnte substituída no Brasil pela plantação de produtos alimentares".

Vale registrar aqui a matéria dojornal O Estado de S. Paulo. do dia 29 de
setembro de 1981, transcrevendo o relatório da Comissão Coordenadora do
Programa Nacional contra o Fumo, da Associação Médica Brasileira:

"A PRESCRIÇÃO DO FUMO PELA RECEITA FEDERAL

A Comissão Coordenadora do Programa Nacional Contra o
Fumo da Associação Médica Brasileira, pelos profs. José Silveira,
Mário Rigatto. José Rosemberg, Jayme Santos Neves e Dr. Anto
nio Pedro Mirra, acaba de concluir informação à comunidade brasi
leira do seguinte teor:

"Os órgãos mais representativos da imprensa nacional infor
mam que o Secretário da Receita Federal, uma das mais altas auto
ridades do Ministério da Fazenda, como o objetivo de elevar a arre
cadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, convocou a
Brasília os dirigentes da Reynolds, da Philipp Morris, da Souza
Cruz e da Sudan.

Reunidos em seu gabinete no 79 andar do Ministério da Fazen
da, S. Ex~ sugeriu que promovessem uma campanha publicitária
maciça, a fim de aumentar o consumo de cigarros no País.

Tanto quanto sabemos, é a primeira vez na História que um go
ver~o recomenda a propaganda de cigarros e estimula o seu consu
mo.

Enquanto 40 países proíbem terminantemente a sua propagan
da. o Brasil, só o Brasil, a incentiva. E conta, e anuncia e diz porque:
elevar para 255 bilhões de cruzeiros a arrecadação do IPI até o fim
do exercício.

Quando um dos homens fortes do sistema econômico adotado
no País reúne as muItinacionais do tabaco, as multinacionais do
câncer - como, com maior propriedade, as define Edmundo B1undi
- e recomenda publicamente maior propaganda para maior consu
mo de cigarros, alguma coisa de grave está acontecendo.

Porque não é sequer admissível que se possa, conscientemente,
sacrificar a saúde de 120.000.000 dc brasileiros, em busca de um pre
tenso benefício para os cofres da Nação.

Economistas ou tecnocratas, tão altamente situados, não po
dem argüir ignorância, Não podem desconhecer os pronunciamen
tos sucessivos da Organização Mundial de Saúde, os relatórios do
Secretârio de Saúde dos Estados Unidos, as acusações do Real Co
légio Médico Britânico e dos congressos internacionais ou a Carta
de Salvador, o Programa Nacional contra o Fumo da Associação
Médica Brasileira e as recomendações da Conferência Brasileira an
titabagismo, que lhes foram diretamente encaminhados,

A Organização Mundial de Saúdc assegura: "O controle do há
bito de fumar cigarros fará mais pela saúde do homcm e sua expec
tativa de vida do que qualquer outra ação da medicina preventiva".

"0 tabagismo ê, reconhecidamente. o maior problema de saúde
pública do mundo moderno".

Julius Richmond, do serviço de saúde dos Estados Unidos,
afirma: "O fumo é a principal causa de câncer de pulmão tanto para
os homens como para as mulheres", e Joseph Califano, do mesmo
departamento, diz: "O fumo é a maior causa previsível de morte nos
Estados Unidos".

"Sete grandes inquéritos prospectivos asscguram que o tabagis
mo é responsável, pelo mcnos. por 25 causas de óbito e, muito espe
cialmente. o infarto do miocárdio, o câncer do pulmão. a bronquite
crànica e o enfisema.

Por outro lado, o excesso de fumo não apenas mata como tam
bém incapacita. Nos Estados Unidos, 11.000.000 de casos de enfer
midades respiratórias foram assinalados, em decorrência do uso de
cigarros, o que determinou, no mesmo ano, uma ausência ao traba
lho superior a 77.000.000 de dias.

Diz a Carta de Salvador: "estimada a mortalidade conseqüente
ao uso moderado do fumo, em 100.000 óbitos por ano, fácil será cal
cular que. caso não venham a ser tomadas pelo Governo rigorosas
medidas coercitivas, morrerão prematuramente, até o fim deste sé
culo, mais de 2 milhões de brasileiros".

Por outro lado, devemos ressaltar que o Brasil é signatário das
conclusões da 33~ Conferência Mundial de Saúde, realizada em
maio de 1980, que recomendam: "intensificar (ou iniciar onde não
houver) campanhas contra o tabagismo, firmar uma estratégia de
controle, adotar medidas educacionais e proibir a publicidade dos
produtos do tabaco, além de apoiar a ação da Organização Mundial
de Saúde no campo do tabagismo e saúde".

A Associação Médica Brasileira não se pode calar neste mo
mento. Calar é concordar, participar, comprometer-se.

Os pretensos benefícios apurados pelo Estado na taxação dos
cigarros não alcançam 50% das despesas que o tabagismo condicio
na. E, mesmo que o superassem, como diz muito bem Mário Rigat
to. "o Brasil não pode vender a saúde e a vida de seus filhos para
melhorar suas finanças. E já deu provas seguras desta sua política
social, pois aboliu a escravatura e interditou o jogo, cujos proventos
seriam bcm mais consideráveis".

Já cstá suficientemente comprovado, pela experiência de vários
países, aplicável ao Brasil, que, para um cruzeiro arrecadado pelo
Ministério da Fazenda na taxação do fumo, os Ministros da Saúde e
da Previdência Social irão gastar 2 cruzeiros, para cobrir as trágicas
conseqüências das enfermidades fumo-dependentes.

Melhor que nós, os homens do Ministério da Fazenda deviam
saber que uma coisa é "receita" a outra coisa é "lucro".

Mas eles. lamentavelmente, esquecem que o maior capital de
um país é o scu capital humano.

À Associação Médica Brasileira cabe, neste momento, a res
ponsabilidade de encaminhar ao Governo essas deliberações da
União Internacional contra a Tuberculose e da Organização Mun
dial de Saúde:

a) "A Comissào de enfermidades respiratórias da Union, reu
nida em Bruxelas, firmou a seguinte deliberação: a comissão expres
sa sua profunda inquietude frente à expansão das atividades comer
ciais da indústria do tabaco, visando incrementar o consumo do ci
garro nos países em via de desenvolvimento".

b) "O Comitê de peritos da Organização Mundial de Saúde
chama a atenção sobre o fato de que não se pode obter nenhum pro
gresso válido a menos que os governos estejam dispostos a defender
os interesses da Saúde Pública e não os das empresas privadas do ta
baco".

E finalmente, ante a evidéncia triste desses fatos, solicitar às
mais altas autoridades do País sua preciosa atenção e sua firme de-
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terminação, a fim de impedir que uma polítca econômica, tão fria e
insensível, venha a comprometer mais tarde a saúde da própria
Nação."

Concedo o aparte ao nobre Deputado Dario Tavares.
O Sr. Dario Tavares - Nobre Deputado Ruy Côdo, quero louvar a ini

ciativa de V. Exg de trazer a debate nesta Casa mais um assunto de tamanha
importância. V. Ex' tem tido iniciativas que merecem o nosso aplauso e o
nosso louvor. Quando todas as organizações médicas do mundo ou todas as
organizações responsáveis condenam o tabagismo, o Governo brasileiro o es
timula, porque. dominado pelo cápitalismo selvagem, não tem no homem o
centro de suas preocupações, mas no lucro a meta objeto de todas as suas
preocupações. As incoerências que há na conduta do Governo brasileiro nos
fazem pensar que estamos vivendo sob a influência do alinhamento plane
tário, que vem provocando na mentalidade de nosso Governo verdadeira po
roroca mental, verdadeira confusão mental. Como há a pororoca no Amazo
nas. pelo conflito das águas do oceano com as águas do rio-mar, temos o con
flito da mentira com a verdade, da promessa com a realidade. Por isso, Sr.
Deputado. animei-me a oferecer a V. Ex' este meu aparte porque esse seu tra
balho é de suma importância para o nosso povo, e só uma administração to
talmente incoerente poderia ter a conduta de estimular o tabagismo, venden
do a saúde do povo brasileiro.

O SR. RVIY CÔDO - Quero orgulhosamente registrar o aparte de V.
Ex'. como médico que é, conhecedor profundo desses problemas. Nesta hora,
todos os médicos congressistas devem unir-se em campanha, a exemplo do
que está fazendo o Senador Lourival Baptista. no Senado, quase que sozinho.
Mas um dia. se Deus quiser. nela haveremos todos de nos engajar. Dou o
aparte ao Deputado Jorge Arbage.

O Sr. Jorge Arbage - Deputado Ruy Côdo, conheço a seriedade do
cómportamento de V. Ex' nessas duas legislaturas em que me encontro no
Congresso NacionaL Tenho muito em comum com V. Ex'. Ainda ontem, des
sa tribuna, V. Ex' enumerava um grande elenco de trabalhos, de que é autor,
contra a licenciosidade, a pornografia e todos aqueles pressupostos que aten
tam contra os princípios morais, cristãos e espirituais da família brasileira.
Sigo a mesma linha de conduta de V. Ex', deste outro lado da fronteira parti
dária, o PDS; e mc solidarizo com V. Ex', nesse pronunciamento, fazendo mi
nha a sua veemência contra a liberalidade que se pratica neste Paí~ em favor
da divulgação do tabagismo. Mas não podemos atribuir culpa ao Governo
por essa liberalidade sem ferir o princípio do bom senso e da justiça. O papel
de restringir esse abuso é específico do Poder Legislativo brasileiro. Não te
nho conhecimento, até agora, de que o Presidente da República tivesse, em
algum instante, vetado um projeto de lei de iniciativa do Congresso Nacional
opondo restrições ao fumo ou a qualquer outro tipo de vício que deve ser
combatido com a veemência com que V. Ex~ o faz agora. Portanto, e"stou soli
dário com V. Ex~ e me coloco ao seu lado nesta campanha que considero alta
mente salutar e patriótica, para que esta Casa do Povo brasileiro assuma a
iniciativa de adotar uma legislação bem restritiva, submetendo-a à sua delibe
ração, e vamos, aí, sim, testar o comportamento do Governo. Mas, podemos
adiantar a V. Ex' que neste particular o Governo jamais vetaria um projeto
dessa natureza, porque o fumo e a pornografia são duas desgraças comuns
que estão destruindo os valores desta estremecida Pátria.

O SR. RUY CÔDO - Agradeço o aparte a V. Ex', Deputado Jorge Ar
bage, Vice-Líder do Partido do Governo, que me honra sobremaneira com a

"sua intervenção. O fato é que neste instante tramitam neste Congresso três
projetos de nossa autoria, dos quais um, lamentavelmente, já foi arquivado,
justamente porque proibia a propaganda dê cigarros e bebidas nas televisões,
rádio e outros meios de comunicação. É vergonhoso, SI. Deputado! Sinto as
co, nojo, quando ligo a televisão e, ao lado de meu filho e de minhas filhas, de
minha esposa vejo que o cidadão, para ser homem, precisa estar com um ci
garro na mão.

Sr. Presidente, apresentei o Projeto n9 1.575/79 a esta Casa na certeza da
sua aprovação, diante de tanta afronta que se faz contra a juventude, insti
gando, violentando seus bons costumes, chegando mesmo às raias do absur
do, intimando-os ao uso desbragado do cigarro. Lamentavelmente, para tris
teza nossa e do País, a propositura foi arquivada. Ao lê-lo, V. Ex', nobre De
putado Jorge Arbage, há de se lembrar dele e também de pedir sua reapresen
tação.

Mas, nobre Deputado Jorge Arbate, o aparte de V. Ex' realmente me
alegra, porque vejo nele uma participação efetiva, já concordando com 05

ideais preconizados no trabalho que abordo.
Mas veja V. Ex' que temos muito a corrigir nessa sociedade que camba

leia a todo instante, às vezes sem sorte, num verdadeiro descompasso, preju
dican90 o mais importante desta Nação que é a juventude.

O Presidente da República, a quem aplaudo no terceiro ano de seu man
dato, vem a público convocar o povo brasileiro para uma cruzada contra a
pornografia. Somos contra qualquer tomada de posição do Presidente da Re
pública no sentido de fechar a abertura relativamente aos meios de comuni
cação, mas o apoiamos com relação à pornografia. Sugerimos, inclusive, que
se crie uma Subcomissão da Comissão de Educação para examinar todos es
ses projetos, inclusive aquele da proibição de propaganda de bebidas e cigar
ros na televisão, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos há dez anos.

Tenho também, nobre Deputado, o Projeto de Lei n9 2.106, de 1979, que
"proíbe o fumo nas salas de aula, auditórios e bibliotecas dos estabelecimen
tos de todos os graus e modalidades de ensino", e outro, desta sessão legislati
va, que em scu art. 19 dispõc sobre a obrigatoriedade da distinção de salas es
peciais para os fumantes, durante a realização do concurso vestibular.

Sr. Presidente, a CPI que vou requerer dentro em pouco dependerá des
ses projetos. Adernais, tramitam nesta Casa 35 proposições de brilhantes De
putados. O próprio Deputado José de Castro Coimbra, do meu Estado, num
gesto maravilhoso, entendendo qne o problema é nacional, já que solicitei a
criação da CPI, com as assinaturas regimentais, entregou-me as assinaturas
que já havia recolhido nesse mesmo sentido, para serem anexadas às demais.
Por esse gesto importante, cumprimento o ilustre Deputado, que é médico e
se tem batido com denodo nesta Casa contra o tabagismo.

Nobre Deputado Jorge Arbage, pelas suas palavras, tenho certeza de que
o Congresso Naciona\' unido, haverá de resolver este problema magno, até
porque essa vergonha nacional não pode ser atribuída somente ao Presidente
da República, mas a todos nós, já que esses projetos deverão ser aprovados
pelo Congresso. Não devemos ficar responsabilizando o Presidente da Re
pública tão-somente; o Governo tem aqui maioria para aprovar e
transformá-los em lei, se assim desejar.

Veja V. E)(~ o que diz a ABIFUMO;

"A INDÚSTRIA BRASILEIRA DO FUMO É CAMPEÃ
MUNDIAL NO PAGAMENTO DE IMPOSTOS.

A qualidade dos cigarros brasileiros é hoje comparável à dos
melhores do mundo, o mesmo ocorrendo com o fumo em folhas
produzido no País. Mesmo assim, o brasileiro não está entre os po
vos com maior consumo per capita no mundo, ficando abaixo, por
exemplo, de americanos, japoneses, argentinos e poloneses. En
quanto no ano passado nos Estados Unidos foram produzidos 606
bilhões 300 milhões de cigarros. a produção brasileira atingiu no
mesmo período a 142,7 bilhões de unidades. Segundo dados do Go
verno e da Indústria, esta produção deve sofrer este ano uma queda
de 4%. O Tobacco Research Council, diz que o Brasil ocupa em
todo o mundo um modesto 109 em termos de consumo por pessoa
adulta, o que abrange cerca de 60% da população."

Todos os jornais têm combatido, tém lutado contra o fumo; o O Estado
de S. Paulo, a Folha de S. Paulo, o Jornal do Brasil, o O Globo, enfim, toda a
imprensa.

Diz o Jornal do Brasil:

"Receita exige de fábricas maior venda de cigarros"

Brasília - A Secretaria da Receita Federal sugeriu aos fabri
cantes de cigarros que promovam uma maciça campanha publici
tária para aumentar as vendas e, em conseqüência, elevar a arreca
dação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para Cr$
250 bilhões, até o final do ano.

Em reunião realizada em Brasília no início da semana, os fabri
cantes de cigarros - R. J. Reynolds, Philipp Morris, Souza Cruz e
Sudan - foram advertidos de que, caso as vendas não aumentem,
será elevada a participação do imposto, hoje de 71,4% em cada
maço de cigarros.

Recado

Até o final do primeiro semestre deste ano, a arrecadação do
IPI-fumo cresceu 105% em relação ao mesmo período do ano passa
do, com um recolhimento de Cr$ 86 bilhões 107 milhões 373 mil,
contra Cr$ 41 bilhões 937 milhões 372 mil em 1980. A Secretaria da
Receita Federal sugeriu aos fabricantes que promovam uma maciça
campanha publicitária para aumentar as vendas, porque não haverá
reajuste imediato nos preços.

O recado da Secretaria da Receita Federal foi dado na quarta
feira pela manhã, quando o Secretário Francisco Dornelles reuniu
dirigentes das quatro empresas em seu gabinete, no sétimo andar do
Ministério da Fazenda. Ele foi bastante claro; ou a arrecadação au
menta ou o Governo avança sobre os fabricantes.
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Dados do Fisco indicam que do total de IPI arrecadado pela
União, em 1980, os cigarros contribuíram com 33,7% (Cr$ 101 bi
lhões 532 milhões 039 mil), num aumento de 78% em relação a 1979,
quando foram recolhidos CrS 56 bilhões 935 milhões 738 mil. De
cada maço de cigarros, 17,6% ficam com a indústria e 71,4% com o
Governo, atravês dc IPI, ICM, PIS e selo de controle.

Somente o IPI representa 66,6% de cada maço, sendo uma das
maiores fontes de receita para o Governo federal. Com os 17,6% que
lhes resta, a indústria do fumo tem que arcar com os custos de pro
dução, pagamento de salários e encargos sociais, Desta forma, a ad
vertência do Governo representa uma grave ameaça às empresas, já
que não foi garantido um novo reajuste.

Tradicionalmente, os reajustcs nos prcços dos cigarros são fei
tos nos mês de abril e outubro. No entanto, somente este ano os ci
garros tiveram seus preços aumentados três vezes, duas das quais
fora da previsão da Secretaria da Receita Federal - em janeiro 
de 40% - e em junho - de 30%. O aumento de abril foi de 30% e o
acumulado no ano chega a 136,6%.

Este fato não chega a constituir surpresa, pois os cigarros ainda
representam a principal fonte de arrecadação do IPI. O pico do IPI
dos cigarros foi atingido em 1977, quando representou 37,2% do to
tal arrecadado no ano (CrS 27 bilhões 669 milhões 604 mil). De lá
para cá, entretanto, a participação vem caindo devido ao controle
de preços adotado pelo Governo, que acaba por influir na arreca·
dação.

Quando foram divulgados os dados de arrecadação referentes
ao primeiro quadrimestre do ano, a Secretaria da Receita Federal
observou que no caso especifíco do IPI do fumo, o recolhimento so
freu as seguintes repercussões: inelasticidade na procura, volume de
vendas, que só aumentou 3,6% de janeiro a abril e os preços tabela
dos.

Assim, a advertência feita pela SRF aos fabricantes não tem
outro objetivo senão o de reforçar a arrecadação do IPI, este ano.
Embora a arrecadação esteja caminhando dentro do previsto 
apesar do crescimento do primeiro semestre, de 105%, ter sido infe
rior à inflação de 117,3% no período de 12 meses - a Secretaria da
Receita Federal quer compensar - através do IPI - quedas maio
res na elevação do recolhimento de outros impostos.

O IPI é o segundo imposto mais importante em termos de arre
cadação para o Governo. E, apesar das influências negativas que o
IPI tem sofrido, é o tributo que apresenta maiores condições de se
aproximar da taxa de inflação. A explicação é de que, atualmente, a
maioria dos setores tem seus preços determinados pelo mercado.

Do total recolhido de IPI, apenas sete produtos representam
80% da arrecadação - fumo, veículos, bebidas, aparelhos mecâni
cos, aparelhos elétricos, ferro e perfumaria. No ano passado, a arre
cadação foi influenciada pelo controle dos preços, mas compensada
pelo aumento da produção. Este ano, a situação mudou: a produção
é menor mas os preços estão liberados, o que deve manter o recolhi
mento em níveis normais."

Diz o "O Estado de S. Paulo":

"A OMISSÃO OFICIAL NA LUTA CONTRA O FUMO:

Projetos de longa tramitação e quase sempre arquivados; cam
panhas anunciadas a cada novo ministro e nunca postas em prática;
nenhuma interferência do Ministério da Saúde ou da Educação para
a realização de programas de informação pública sobre os efeitos
nocivos do cigarro. Esta ê a realidade brasileira o combate ao furna
nas instituições públicas, apesar de o ministro Waldyr Arcoverde,
da Saúde, anunciar a formação de um grupo de trabalho para estu
dar o problema e propor um novo plano de combate ao fumo.

Na verdade, as campanhas contra o tabagismo, que começa
ram a acontecer no Brasil há poucos mais de quatro anos, foram
sempre promovidas por entidades particulares, recebendo apoio es
porádico de algumas secretarias de Saúde como a do Paraná, Rio
Grande do Sul e São Paulo.

Do mesmo modo, entre os 100 países membros da Organização
Mundial de Saúde, 70 não têm qualquer legislação sobre o assunto e
30 já promulgaram medidas limitadas ao consumo excessivo de ci
garros. O Brasil, por sua vez, espera aprovação de proje[os de lei
que, entre outras providências, exigem eliminação da propaganda
de cigarro na televisão e a inscrição na embalagem do cigarro: "Cui
dado, fumar é prejudicial à saúde."

Será que só nós ê que não vemos que essa desgraça acaba com a saúde do
povo brasileiro? Eu fumei até os 38 anos e tenho conhecimento de causa do
mal que esse vício faz. Por isso, larguei de fumar. É o testemunho que trago a
esta Casa.

Tem o aparte o nobrc Deputado Antônio Russo.

O Sr. Antônio Russo - Nobre Deputado, a intenção que nos animava,
ao solicitar o aparte ora concedido, era congratular-nos com V. Ex' pela se
riedade e oportunidade do seu pronunciamento. Mas, lamentavelmente, a
partir do aparte da Liderança do Governo, o discurso de V. Ex' perdeu com
pletamente a seriedade. Ficou um trabalho caricato. É que o Governo consi
dera supérflua a água mineral, aumenta a sua tributação para que ela não seja
consumida e declara, no mesmo ato, o cigarro corno artigo de primeira neces
sidade, assim como a bebida, nacional ou estrangeira. A Liderança do Gover
no, com o maior cinismo, depois que o Governo que ela representa declarou à
Nação, estarrecida, que a água mineral é produto supérfluo e que tem de ser
taxada violentamente e que o cigarro é artigo de primeira necessidade, ainda
ousa erguer o topete e dizer que a culpa pelo desmando, pela exagerada pro
moção do cigarro, a culpa pela propaganda que faz desse meio criminoso de
minar a saúde do povo brasileiro pertence exclusivamente ao Congresso Na
cional, que não dá ao Presidente da República instrumentos legislativos que
lhe permitam coibir esses tipos de abusos. E é o Sr. Presidente da República,
o Executivo, que, tendo todos os instrumentos nas mãos, protege de maneira
escandalosa os fabricantes de cigarro, a ponto até de lançar campanhas esti
mulando mais o seu consumo, porque entende que a arrecadação auferida
com os cigarros, de uma parte, é peça importante do orçamento público e, de
outra, porque essa indústria tem contribuído poderosamente para a formação
da riqueza nacional. Por isso, merece a sua proteção, ao ponto de ser conside
rada, num ato oficial, mais prejudicial à saúde do brasileiro a àgua mineral do
que o cigarro, do que a cachaça e do que o uísque.

O SR. RUY CÓDO - Eu agradeço ao Deputado Antônio Russo, o
aparte, futuro prefeito da cidade de São Caetano do Sul. V. Ex' está realmen
te engajado nessa luta contra o cigarro. Tenho certeza de que V. Ex', chegan
do a Prefeito de São Caetano do Sul, haverá de organizar uma campanha de
combate ao fumo, a exemplo da Prefeitura da cidade de São Vicente, que ins
tituiu a "Semana Antitabagista" naquela cidade, que vai do dia 8 a 14 de
abril. Numa carta que me foi encaminhada, essa Prefcitura solicita ao Con
gresso Naeional que aprove projetos no sentido de eliminar da televisão e de
outros meios de comunicação as propagandas de cigarro que já existem nos
Estados Unidos.

Desejo, Sr. Presidente, que V. Ex' faça constar dos Anais desta Casa o
ofício que passo a ler da "referida Prefeitura:

Em 18 de junho de 1980.
"Exmº. Sr.
Deputado Ruy Côdo
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Ciente do interesse de Vossa Excelência pela matéria, encami
nho à sua apreciação o Projeto de Lei de minha autoria, que institui,
no Município, a "Semana de Combate e Prevenção do Tabagismo e
Alcoolismo", apresentado na Sessão Ordinária do dia 12 do corren
te.

O objetivo desta é solicitar de Vossa Excelência apoio para a
iniciativa, uma vez que, dada a presente situação, em que a atuação
das grandes multinacionais, por meio de maciça propaganda, vêm
logrando aumentar consideravalmente o contingente de fumantes e
alcoólatras, parece-me que, em defesa da saúde da população e da
soberania da Nação brasileira, devem-se erguer todas as vozes.

Certo de poder contar com o seu apoio, subscrevo-me
Cordial e atenciosamente. - Elias Maciel de Abreu, Verea

dor."

Deputado Jorge Arbage, concedo novamente o aparte a V. Ex', depois
de ler uma declaração do médico José Rosemberg, que, conhecida pelos fu
mantes, tenho certeza, vai levá-los a deixar de fumar.

Os males do fumo são inúmeros. E apenas para exemplificar, citaremos a
seguir alguns dados.

Os cigarros matam cinco vezes mais do que os acidentes de tránsito e o
fumo já matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial e as guerras da
Coréia e do Vietnã juntas.

O Prof. José Rosemberg, em seu livro "Tabagismo, Sério Problema de
Saúde Pública", adverte:

"As investigações experimentais, clínicas e epidemiológicas,
divulgadas através de cerca de 40 mil publicações, relatórios oficiais,
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congressos científicos, etc., concordam unanimemente quanto aos
prejuízos para a saúde causados pelo uso do tabaco. Este é incontes
tavelmente responsável pelo aumento da prevalência do câncer do
pulmão, da bronquite crônica, do enfisema pulmonar e de corona
riopatias, assim como de outras doenças, destacando-se: vasculopa
tias, úlceras do estômago e duodeno e câncer da língua, da laringe,
do esôfago, do pâncreas e da bexiga. Conseqüentemente, os fuman
tes sofrem mortalidade global maior que os abstêmios; ocorre, en
tão, nos primeiros, uma diminuição da expectativa da vida média,
tanto mais acentuada quanto mais cedo se começa a fumar e quanto
maior a quantidade diária de cigarros consumidos. Também está
comprovado ser o fumo do tabaco, inalado durante a gravidez, cau
sador de maior incidência de aborto, de recém-nascidos com peso
inferior ao normal, de prematuridade, natimortalidade e mortalida
de neo-natal; os reflexos nocivos de estendem ao desenvolvimento
psicomental das crianças. Há evidência de que o tabagismo materno
e até paterno pode aumentar o risco de anomalias congênitas nos fi·
lhos." (Obra citada, pág. 9.)

Quando um fumante dá uma tragada, uma coluna de fumaça entra em
seu organismo, a qual é composta por dezenas de gases que ocupam 90% de
seu volume e cerca de 2.000 substâncias, que podem variar conforme o tipo
do tabaco, a região, o modo como é cultivado e em função dos processos de
'seu preparo, variações de temperatura e modo de fermentação.

Dessas partículas, destaca-se a nicotina (que estimula o vício e afeta o
trabalho do coração), o benzopireno (principal agente cancerígeno do fumo,
entre outros 26), amino-aromáticos (que podem ser agentes do câncer na be
xiga), isoprenóides do tabaco (que dão gosto ao fumo), metais (em torno de
20, do arsênio ao cádmio).

Ouço V. Ex>

O Sr. Jorge Arbage - Nobre Deputado Ruy Côdo, tinha solicitado a V.
Ex> uma ligeira interferência para dizer que me considero muito mais privile
giado do que V. Ex', que dcclarou haver fumado até a idade de 38 anos. Te
nho o privilégio de nunca ter dispendido um centavo com a Souza Cruz, pois
nunca fumei, graças a Deus. Mas o nobre Deputado Antônio Russo tangen
ciou, e, a pretexto de contestar a liderança do PDS, terminou por contcstar V.
Ex>, que faz um discurso sério, com a clarividência do Parlamentar sério que
é. Realmente, não se pode culpar o Governo por esse problema, porque a ini
ciativa há de ser do Congresso Nacional. Lamento que o Deputado Antônio
Russo, no seu tangenciamento, se atirasse frontalmente contra o pronuncia
mento que V. Ex> faz neste momento.

O SR. RUY CÔDO - Muito obrigado a V. Ex> pelo aparte.
Estou exibindo agora uma fotografia que o O Estado de S. Paulo traz de

S. Ex., o Presidente da República, acendendo um cigarro. Quer dizer que S.
Ex' é useiro e vezeiro em se apresentar à frente das câmaras de televisão acen
dendo cigarros, estimulando, desta maneira, o vício do fumo. Inclusive S. Ex.
teve que parar um pouco o cigarro por causa daquele lamentável enfarte.

O Sr. Samir Achôa - Nobre Deputado Ruy Côdo, quero parabenizá-lo
pelo brilhante discurso e pela oportuna abordagem de tema tão interessante
para o povo brasileiro. Hoje, antes de vir ao plenário, tive a satisfação de re
ceber do Deputado José de Castro Coimbra um pedido para que eu apusesse
a minha assinatura num pedido de constituição de uma comissão parlamen
tar de inquérito. Depois eu soube que V. Ex> jâ havia antecipadamente colhi
do assinaturas com cste mesmo objetivo. Nobre Deputado, lembro a V. Ex> a
ousadia de determinados fabricantes de cigarros, como ficou demonstrado
em Curitiva. A Prefeitura local, com o intuito de proteger a p"opulação, resol
veu estabelecer uma publicidade aproveitando-se, o que é normal - e não é
defeso por lei alguma - de uma propaganda de cigarro para fazer a contra
propaganda: "Leve vantagem em tudo; leve vantagem para sua saúde." Isto é
uma bolada de publicitário. Bastou isso para que caísse o consumo de cigar
ros em 10%. A ousadia da multinacional é tão grande que foi às barras dos
tribunais processar a Prefeitura de Curitiba. Isto é um absurdo, uma demons
tração inequívoca de ousadia daqueles que infelicitam a Nação e que V. Ex.
tão bem crítica no seu pronunciamento. Parabenizo V. Ex'

O SR. RUY CÔDO - Muito obrigado a V. Ex', Deputado Samir
Achôa.

Ouço, agora, o Deputado José de Castro Coimbra, que é também um an
titabagista de escol nesta Casa e um lutador emérito desta causa.

O Sr..José de Castro Coimbra - Nobre Deputado Ruy Côdo, como sabe
V. Ex' e todos os Srs. Deputados, às vezes trabalhamos, paralelamcntc, ncsta
Casa, pois, enquanto eu colhia assinaturas para a instalação de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar os males, as causas
e as conseqüências do tabagismo na população brasileira, também V. Ex' de-

senvolvia o mesmo trabalho. Tive a felicidade de conversar com V. Ex', hoje,
e de saber que já havia conseguido as 140 assinaturas necessárias para consti
tuir essa CPI. De modo que, neste momento, com muita satisfação, quero en
grossar a lista das 140 assinaturas, passando às suas mãos aquclas que eu já
havia conseguido. Quc nós, juntos, possamos fazer uma Comissão Parlamen
tar de Inquérito forte, para levarmos efetivamente ao Presidente da Repúbli
ca a opinião deste Congresso, e que parta de S. Ex~ uma legislação sobre o as
sunto. Existem mais de 30 projetos nesta Casa que tratam do assunto e ficam
passeando de uma Comissão para outra. Há necessidade de que as Lide
ranças do Governo assumam o compromisso de que os estudos resultantes
desta CPI sejam encampados pelo Governo e um projeto de Ici seja encami
nhado a esta Casa, este sim, com prazo dc 45 dias, para que possamos atuali
zar a nossa legislação e proteger a saúde da nossa população.

O SR. RlJY CÔDO - Sr. Presidente, primeiramente quero agradecer ao
nobre Deputado José de Castro Coimbra o aparte e a concessão da sua assi
natura, para ajuntá-Ia às minhas 140. Tenho certeza de que essa CPI será ins
talada.

Continuo, Sr. Presidente.
E assim prossegue o relatório do Profcssor José Rosemberg, a parte im

portante, fundamental para compor nosso trabalho, que objetiva a compo
sição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os
males causados pelo fumo à saúde e seu custo social, bem como os motivos
por que o Brasil não cumpriu a recomendação da 33> Conferência Mundial
dc Saúde.

Na fase gasosa, destacam-se o monóxido de carbono (que provoca dis·
túrbios cardiovasculares); a amônia (um dos gases que lesam os cílios do pul
mão e dão pigarro); o cianogênio (outro agente destruidor dos cílios do pul
mão); a nitrosamina (agente cancerígeno, achado em diversas composições);
o acetonitrilo (produzido durante a tragada-cancerígeno); a hidrazina (can
cerígeno, um dos 600 derivados do nitrogênio do fumo), além de 18 outros
gases tóxicos prejudiciais à saúde.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o tabagismo, todavia, não afeta apenas
àquele que fuma, mas até em maior grau, no tocante à ingestão de nicotina,
aos que estão próximos aos fumantes, ou seja, os fumantes involuntários ou
passivos, que sofrem também sérios prejuízos à sua saúde.

Segundo advertência da Fundação Antônio Prudente, mantenedora do
Hospital do Câncer, em São Paulo, a fumaça do cigarro afeta o não-fumante
quase tanto quanto ao fumante; o fato de inalar a fumaça do vizinho apressa
as batidas do coração, aumenta a pressão arterial e eleva no sangue o nível do
óxido carbônico; a fumaça que sobe de um cigarro e paira no ar contém mais
alcatrão e nicotina do que a que é inalada; a quantidade de óxido de carbono
existente no sangue do não-fumante dobra, quando este sc acha numa sala
mal ventilada e cheia de fumaça de cigarro. Mesmo depois de deixar a sala, a
nocividade do carvão inalado involuntariamente ainda permanece dc 3 a 4
horas no seu organismo; o não-fumante é forçado a respirar a fumaça que
sobe da extremidade do cigarro aceso, assim como a que é exalada pelo fu
mante; pesquisadores descobriram que as moléstias pulmonares são duas ve
zcs mais comuns em crianças cujos pais fuma (sobretudo perto delas), em
comparação com aquelas cujos pais não fumam dc modo algum; cerca de 2
milhões de americanos sensíveis à fumaça do tabaco sofrem crises de asma
mesmo não sendo fumantes, provocadas pela fumaça de cigarros fumados no
ambiente.

Portanto, há necessidade premente de se assegurar o direito dos não
fumantes, em especial quando crianças. As medidas restritivas advogadas nas
campanhas antitabagistas objetivam, antes de punir os fumantes, fazê-los
compreender quc sua liberdade de fumar tem uma limitação - a de não feri
rem o sagrado direito dos não-fumantes de respirarem ar isento de poluição
do fumo do tabaco, pior que da própria atmosfera.

Recentemente, o Dr. Adib Jateme, Secretário de Saúde de São Paulo, ad
vertia:

"O que assistimos em nosso País sobre a promoção do fumo
deveria merecer a mais firme crítica do Governo e das autoridades
sanitárias. Não podemos concordar que a propaganda conclame a
população jovem para a aquisição de um vício, porque ela não tem
mentalidade de prevenção e não se vai preocupar com um problema
que só começará a mostrar suas conseqüências mais de 15 anos de
pois."

Entretanto, apesar da intensificação das denúncias dos males do fumo
realizadas entre nós, deparamo-nos com uma triste realidade: em dez anos,
cerca de 50 projetos apresentados no congresso com o objetivo de restringir o
tabagismo, ou foram rejeitados ou arquivados, ou tramitam morosamente; as
campanhas anunciadas pelas autoridades públicas não se concretizam, não
há praticamente qualquer interferência dos Ministérios da Saúde e da Edu-
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cação com vistas à efetivação de programas de informação pública sobre os
efeitos nocivos do cigarro, apesar de o Brasil ser signatário da 3J' Conferên·
cia Mundial de Saúde, realizada em maio de 1980, que recomendou "intensi·
ficar, ou iniciar onde não houver, campanhas contra o tabagismo: firmar uma
estratêgia de controle; adotar medidas educacionais e proibir a publicidade
dos produtos do tabaco, além de apoiar a ação da Organização Mundial de
Saúde no campo do tabagismo e saúde".

É verdade que algumas campanhas contra o tabagismos vêm-se realizan
do de uns poucos anos para cá, mas são encetadas invariavelmente por enti
dades particulares, reccbendo apoio esporádico de algumas Secretarias de
Saúde, como as dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio
de Janeiro.

"Bom mesmo ê não fumar" - slogan da campanha da Associação Para
naense de Combate ao Fumo, de cujo Simpósio tive a honra de participar,
conforme convite que transcrevo abaixo, além de recortes do jornal Folha de
·S. Paulo, de 28 de agosto de 1981 e do jornal O Estado de S. Paulo, de 27 de
setembro de 1981, que passo a ler:

"Deputado Rui Côdo:
Convidamos V. Ex' para estar em Curitiba segunda-feira, dia

24, às 20h30min. A Associação de Combate ao Fumo vai iniciar,
nesse horário, no Auditório do Edificio Humberto de Alencar Cas
tello Branco, o Seminário "Fumo e Saúde" com uma reunião de
Deputados e Senadores. O objetivo é fixar uma posição comum, vi
sando votar uma legislação que limite c elimine a publicidade dos
meios eletrônicos e obrigue os meios impressos a ostentarcm um
aTiso sobre a relação entre o fumo e doenças como câncer, enfisema
e enfarte. Outros detalhes sobre a reunião podem ser obtidos com os
Deputados halo Conti e Igo Losso, da bancada do Paraná na Câ
mara dos Deputados. Atenciosamente Jayme Zlotnik, Secretário
Geral da Associação Paranaense de Combate ao Fumo."

"CURITIBA: A MAIOR REAÇÃO CONTRA O FUMO

"O que aconteceu com Curitiba?"
Primeiro, a cidade testa e experimenta cigarros de todas as

marcas. E acolhe de braços abertos, com tanta hospitalidade que
chegou a despertar os discursos irados dos políticos da oposição,
uma poderosa indústria do fumo. Depois, faz amplas e sonoras
campanhas contra o cigarro. Por um longo período, serviu (e ainda
serve) de laboratório para o lançamento de novos produtos - cigar
ros, refrigerantes, guaraná de garrafa transparente, verde, coca-cola
em lata, sapatos, roupas, embalagens de todos os tipos e tamanhos
-, ganhando por isso a imagem de cidade consumista. Em seguida,
lança-se com entusiasmo em campanhas (as duas greves do fumo)
bem ao estilo do chamado contraconsumo.

Saber o que aconteceu com Curitiba, 1,2 milhão de habitantes,
tida como símbolo de um urbanismo moderno em todo o País, cida
de com um dos menores índices de desemprego nesta época de crise,
parece não ser uma preocupação apenas dos inúmeros publicitários
do eixo Rio-São Paulo, que scmpre a usaram como fértil alvo das
experimentações de mercado. Agora mesmo, pessoas da própria ci
dade, que se viram envolvidas de uma forma ou de outra com as
campanhas antifumo, tentam uma explicação: não parece tão sim
ples admitir que tudo não passou da existEncia de um secretário da
Saúde (Oscar Alves, genro do govcrnador Ney Braga), disposto a le
var em frente, mesmo sob fortes pressões, sua intenção de fazer com
que a população de todo o Estado (não apenas a de Curitiba) com
preendesse que'o cigarro é hoje no mundo inteiro um grave proble
ma de Saúde Pública.

"A publicidade de cigarro foi tanta que acabou saturando,
provocando um efeito contrário", comenta o próprio Oscar Alves,
ao falar do envolvimento de milhares de pessoas na campanha, ape
nas em Curitiba. Não há dúvidas de que a população, de Curitiba,
uma das cidades-laboratórios das agências de publicidade, junto
com Goiânia e Campinas, acabou recebendo uma dose significativa
mente maior de propaganda de cigarro nos últimos tempos: afinal,
mesmo sem o saber, sua população acabou testando uma infinidade
de novas marcas do produto. Marcas que, bem aceitas em Curitiba,
como a do primeiro cigarro do rol de baixos teores, acabaram tendo
mercado garantido em outras praças. Ou marcas que, rejeitadas por
Curitiba - como a Lucky Stritue -, tiveram seus programas de
lançamento definitivamente sepultados pelos fabricantes. Há, entre
tanto, para juntar à tese de Oscar Alves, muitas outras explicações.

Arnaldo Alves Cruz, da Associação de Defesa dos Consumi
dores, fala que antes mesmo de Oscar Alves assumir a Secretaria,

em 79, havia muitas pessoas insatisfeitas não tanto contra o cigarro,
mas sobretudo com a qualidade do produto. "Cansei de receber,
afirma, queixas de problemas com a embalagem, a sujeira do fumo.
Um consumidor me trouxe uma vez um cigarro com uma mosca en
volvida no fumo". Ele acha que, em parte, o sucesso das duas cam
panhas contra o fumo está na forma inteligente com que foi lança
da. "Eles procuraram introduzir primeiro a campanha na "Boca
Maldita", um tradicional e amplo ponto de encontro de Curitiba,
com grande influência nos meios de comunicação da cidade. Dali
para a coisa se espalhar foi um passo".

Rui Werneck de Capistrano, o redator da Paz, a agência de
publicidade que colaborou com as campanhas contra o cigarro e foi
por isso advertida por uma das indústrias do setor, fala no "sonho
das cidades", ao tentar explicar o surgimento de um movimento
dessa natureza em Curitiba: "Cada cidade vai reprimindo os seus
sonhos até que consegue um dia realizá-los ou extravasá-los. Um
dos sonhos de Curitiba talvez seja deflagrar uma guerra contra o
fumo e os males que ele representa, assim como o de Piracicaba, no
interior de São Paulo, é o de reaver um dia o seu rio limpinho, boni
to, sem nenhuma poluição".

Ao contrário de Arnaldo Cruz, Werneck é dos que se recusam
a enxergar em Curitiba alguma característica de consumo que a di
ferencie das demais capitais brasileiras: "Com a televisão, foi tudo
massificado", ele diz, ao chamar a atenção para o fato de'um dos
pequenos e escondidos restaurantes quc servcm comida natural na
cidade ter ficado totalmentc lotado nos últimos dias, só porque o
personagem de uma novela da TV resolveu também instalar o seu
restaurante naturista.

Arnaldo Cruz, entretanto, tem histórias para comprovar sua
teoria de que o consumidor curitibano é, sem dúvida, o mais exigen
te do País: "Ainda na última Semana Santa, mesmo contando com
uma tabela bem mais favorável na cidadc, os distribuidores de peixe
lcvaram sua mercadoria para São Paulo, inconformados com o fato
de as donas-de-casa, em Curitiba, registrarem e esbravejarem diante
dos 50 centavos cobrados acima da tabela". Além disso, observa
Arnaldo, "há o caso dos transportes coletivos. Sem dúvida alguma,
temos aqui em Curitiba o sistema mais eficiente do País. Em contra
partida, estou certo de que temos o maior número de pessoas quei
xosas das deficiências dos nossos ônibus".

As agências de publicidade, cntretanto, sabem dizer com segu
rança os motivos que levam a escolha de Curitiba como um ótimo
alvo para lançamnento de novos produtos. É uma cidade que tem
uma boa renda per capita (55% da população ganha acima dos Cr$
19.051,00), e tem o menor índice de desemprego do País. Apesar de
ser uma cidade grande, com todos os equipamentos de uma cidade
grande, guarda ainda um isolamento e um certo jeito provinciano,
que dá a garantia de que, no experimento com um novo produto,
não ocorra o vazamcnto de informações para centros maiores que
possam atrapalhar uma boa pesquisa.

O sucesso obtido com a campanha antifumo até agora, a ponto
de estimular o surgimento de associações de combate ao fumo em
vários municípios do Estado e forçar o surgimento de leis que res
trinjam o consumo de cigarro em locais públicos, não consegue, en
tretanto, afastar o ceticismo das pessoas quc a acompanham c até
colaboram com ela. "Não creio que o movimento vá em frente. As
pressões são muitos fortes. Em Piracicaba, as pessoas que comba
tem a poluição do rio de repente notam que muitos que participam
do movimento trabalham para as fábricas poluidoras. Em Curitiba
acabará ocorrendo a mesma coisa: um colaborador assíduo e em
polgado arranja um trabalho na fábrica de cigarro. Outro vê-se
pressionado de outra forma. As agências de publicidade de repente
pegam contas dos poderosos fabricantes dc cigarro", diz Rui Wcr
neck, da Paz.

De qualquer modo, enquanto a propaganda de cigarro adquire
em Curitiba um aspecto bem mais ostensivo na televisão, a cidade
ainda vive sob o impacto da última greve do fumo, quando ocorre
ram, sem dúvida, coisas muito surpreendentes. Um exemplo delas
foi registrado durante um ciclo de conferências contra o fumo num
dos auditórios da cidade: Maria Gabriela, esposa do professor Ed
mundo Blundi, que rcaliza um trabalho de conscientização contra
os males do fumo há 30 anos, anuncia sua decisão de parar de fu
mar. Na "Boca Maldita", advogados. professores, jornalistas e co
merciantes discutem as doenças contraídas pelo fumo, descobrem
que um dos componentes mais perniciosos do cigarro é nada mais,
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nada menos, que o açúcar, sem contar os mais variados tipos de co
rantes e outras drogas químicas. Falam também do caráter inócuo
dos cigarros de baixo teor, na medida em que as pessoas acabam
consumindo o dobro, para atender sua dependência de nicotina, e
beneficiam, com isto, ainda mais as fábricas, comprando dois ao in
vés de apenas um maço de cigarros. - Todos esses comentários só
se atenuam quando surgem, no cenário nacional, assuntos bem mais
importantes. A doença de Figueiredo, por exemplo."

"A DISCUSSÃO: O FUMO E SEUS CONSUMIDORES

O Brasil tem 25 milhões de fumantes, dos quais 100 mil mor
rem anualmente por causas ligadas diretamente ao vício; riqueza na
cional e responsável por incalculáveis gastos com consultas, inter
nações, pensões por invalidez e morte, o cigarro está em discussão, a
partir de hoje e até domingo, numa série de reportagens especiais do
Estado. Hoje, a informação de que o brasileiro gasta mais com ci
garro do que com educação e saúde é um perfil do consumidor de ci
garros no Brasil. Além disso, a revelação de que a cada ano surgem
pelo menos cinco milhões de novos consumidores de cigarros e, en
tre eles, é cada vez maior o número de mulheres. Outro dado: segun
do pesquisas da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, o brasi
leiro começa a fumar entre os 10 e 14 anos."

"MÉDICO MOSTRA EXEMPLO DOS EUA CONTRA O
FUMO

Cirurgião plástico muito conhecido nos Estados Unidos, o ge
neral de quatro estrelas Hal Jennings, médico-chefe do Serviço de
Saúde das Forças Armadas norte-americanas, hoje um dos mais
combativos lutadores contra o tabagismo, está em Porto Alegre des
de domingo, onde fará palestras sobre as conseqüências do fumo e
formas de conscientização que podem ser utilizadas para prevenir o
consumo de cigarros.

Um dos articuladores para que o governo norte-americano de
terminasse que as indústrias imprimissem nos maços de cigarro a
frase "este produto é prejudicial à saúde", o general Jennings, ao sa
ber que as secretarias da Saúde e do Meio Ambiente e Educação do
Rio Grande do Sul determinaram que nas escolas públicas seja mi
nistrada uma disciplina sobre o tabagismo e suas conseqüências,
mostrou-se cético quanto aos bons resultados. Para ele, dificilmente
uma criança ou adolescente deixará de pelo menos experimentar o
cigarro: "A criança acaba sendo seduzida a, no mínimo, provar o ci
garro. Assim acontece com o sexo e tantas outras coisas. Não adian
ta dizer à criança que o cigarro dá câncer, porque ela não vai enten-
der". .

A alternativa, segundo ele, é atuar junto aos adultos, no senti
do de demonstrar as conseqüências que o fumo provoca. Em sua
opinião, ê preciso fazer campanhas que demonstrem dados estatísti
cos sobre as ocorrências de mortcs entre os fumantes e os que não
fumam, e proibir que em determinados locais as pessoas fumem. "É
preciso começar pela proibição e, a partir daí, de forma didática até,
através dos meios de comunicação, fazer uma contrapropaganda do
cigarro" - diz o médico.

Nos Estados Unidos, a luta foi fcita de forma gradual. Primei
ro foi proibido o fumo em locais públicos e, após, diversas cntidades
estimularam seus colaboradores a parar de fumar. Mas o grande
passo foi a retirada dos anúncios de cigarro da televisão. Ainda exis
tem nas empresas de comunicação privadas anúncios veiculando di
versas marcas de cigarro. Para isso, entretanto, foram impostas al
gumas condições: "Logo após o aparecimento de uma propaganda
de cigarro, surge um médico falando sobre as conseqüências mortais
que o fumo pode trazer. É bastante imparcial este método, e mostra
às pessoas os dois lados da questão" - explicou.

Para o Brasil, Hal Jennings sugere a luta para que o governo
force as indústrias a retirarem seus anúncios da televisão. Ao ser
perguntado sobre o interesse do próprio governo em que a indústria
venda mais, já que rccolhe impostos sobre a comercialização de ci
garros, Jennings disse que uma saída seria "aumentar o mais possí
vel as taxações sobre estas empresas".

Também o povo do Rio Grande do Sul se manifestou contra o fumo nas
salas de aula, conforme noticiou O Estado de S. Paulo, no dia 5 de agosto de
1981, sob o título "Gaúchos não querem fumantes nas aulas"; há que consi-

derar a luta dos médicos gaúchos relatada pelo O Estado, no dia 17 de março
de 1981:

"GAÚCHOS NÃO QUEREM FUMANTES NAS AULAS

O fumo poderá ser proibido em salas de aula, casas de espetá
culos, transportes coletivos, museus e hospitais gaúchos se for apro
vado um anteprojeto preparado por diversas secretarias do Rio
Grande do Sul, e que será encaminhado ao governador Amaral de
Souza até o final do mês.

No Rio, o professor Dagmar Chaves, presidente do Sicot-81
XV Congresso Mundial de Ortopedia e Traumatologia, que será
realizado no Brasil a partir do dia 30 deste mês, afirmou que a ação
tóxica e irritativa do fumo é uma das causas do câncer ósseo, tumor
maligno de considerâvel incidência, em todo o mundo, em relação
às demais formas de câncer. Isso, "além de ser a principal causa do
cáncer pulmonar e um dos mais importantes fatores de risco para as
doenças do coração".

Também São Paulo, de longa data, vem através de suas autoridades mé
dicas, realizando simpósios e congressos antitabagismo.

Desejo ressaltar o trabalho do XI Congresso do Hemisfério Ocidental,
cujos debates foram subordinados ao tema "Fumo e Saúde". Tive a honra de
participar desse conclave, juntamente com o Senador Lourival Baptista, con
forme convite abaixo.

Também não poderia deixar de abordar a campanha benemérita, da
Fundação António Prudente, de São Paulo.

"São Paulo, 28 de outubro de 1981.
ICS-1836

I1m9 Sr.
Dr. Ruy Côdo
DD. Deputado Federal
Câmara Federal
70.000 - Brasília, DF

Prezado Senhor Deputado:
Realizar-se-ão em São Paulo, durante o período de 8 a 13 de

novembro próximo, o XI Congresso do Hemisfério Ocidental e o
XII Congresso Nacional do Colégio Internacional de Cirurgiões
Seção Brasiliera.

Pela presente, temos a honra de convidá-lo a participar da Ses
são Informal "Fumo e Saúde" no dia 12 de novembro às 14hOO no Audi
tório "J" do Centro de Convenções do Parque Anhembi.

Para melhor esclarecê-lo, estamos anexando as normas gerais
das atividades científicas, bem como a composição da sessão.

Sua participação será de grande importância para o sucesso
desses eventos.

Antecipadamente gratos por sua presença, subscrevemo-nos
com as nossas mais cordiais saudações. - Dr. Antônio Pedro Mirra,
Presidente - Dr. Nelson G.M. Forjaz Jr., Secretário-Geral- Prof.
Fábio S. Goffi, Presidente da Comissão Científica."

"PERIGO PARA OS "NÃO" FUMANTES
19 A fumaça do cigarro afeta o não fumante quase tanto quan

to ao fumante.
2Q O fato de inalar a fumaça do vizinho apressa as batidas do

coração, a pressão arterial e aumenta no sangue o nível de óxido
carbônico.

39 A fumaça que sobre de um cigarro e paira no ar, contém
mais alcatrão e nicotina do que a que é inalada.

49 A quantidade de óxido de carbono existente no sangue do
não fumante dobra, quando este se acha numa sala mal ventilada e
cheia de fumaça de cigarro. Mesmo depois de deixar a sala, a novici
dade de carvão inalado, involuntariamente, ainda permanece 3 a 4
horas no seu organismo.

59 O não fumante é forçado a respirar a fumaça que sobe da
extremidade do cigarro aceso, assim como a que é exalada pelo fu
mante.

6Q Pesquisadores descobriram que as moléstias pulmonares
são 2 vezes mais comuns em crianças cujos pais fumam (sobretudo
perto delas) em comparação com aquelas cujos pais não fumam de
modo algum.

79 Cerca de 2 milhões de americanos sensíveis à fumaça do ta
baco sofrem crises de asma mesmo não sendo fumantes, provocados
pela fumaça de cigarros fumados no ambiente.

Fundação Antônio Prudente - Mantenedora do Hospital do
Câncer - São Paulo."
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Portanto Sr. Presidente e Srs. Deputados, a constituição de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito é plenamente justificável, dada a magnitude do
problema, inclusive considerando a inadimplência do Brasil perante um ór
gão internacional - a Organização Mundial de Saúde. Nela deverão ser ou
vidos, não apenas técnicos, cientistas e educadores, com o objetivo de se cons
cicntizar os próprios legisladores e a opinião pública quanto aos malefícios
do fumo, como também economistas, a fim de se demonstrar que os recursos
arrecadados com a tributação originária da venda de cigarros e produtos si
milares são menores do que os custos sociais motivados pelas mortes prema-
turas e doenças causadas pelo tabagismo. .

Basta lembrar que, em 1977, por exemplo, 12% da arrecadação do IPI
era provenientes da venda de cigarros, enquanto que os gastos da Previdência
Social com doenças provocadas pelo cigarro atingiam 15% do total daquele
tributo.

Estando em funcionamento, na prcsente sessão legislativa, mais de cinco
CPIs, nos termos dos arts. 36, § 59, e 37, da Resolução n9 30, de 1972 - Regi
mento Interno - apresentamos à consideração dos nobres pares o presente
projeto de resolução, cuja aprovação ensejará a constituição de CPI de eleva
do interesse social, uma vez que tratará de matéria diretamente ligada à saúde
do povo brasileiro, que passo a ler, na certeza de que haveremos de encontrar
os meios necessários para combater esse mal que destrói o ser humano:

"Comissã,o Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os
males causados pelo fumo à saúde e seu custo social, bem corno os
motivos por que o Brasil não cumpriu a recomendação da 33- Con
ferência Mundial de Saúde.

Art. 19 É criada Cormssão Parlamentar de Inquérito destina
da a investigar os males causados pelo fumo à saúde e seu custo so
cial, bem corno os motivos por que o Brasil não cumpriu a recomen
dação da 33- Conferência Mundial de Saúde, da qual é signatário,
quanto ao combate ao vício do tabagismo.

Art. 29 A Comissão de Inquérito criada por esta Resolução
será constituída de onze membros e de igual número do suplentes,
com prazo de 120 (cento e vinte) sessões, prorrogável por mais 60
(sessenta) sessões, para a execução de seus trabalhos.

Art. 39 Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publi
cação.

Sala das Sessões em de dc 1982. - Deputado Ruy Côdo."

Sr. Presidente, tenho certeza de que, com a aprovação dessa CPI, que já
conta com o apoio inclusive das lideranças do Partido do Governo, todos
nós, juntos, haveremos de lutar para eliminar esse mal que agrava a saúde do
povo brasileiro, e ao qual precisamos dar um paradeiro.

A prova da importância de nossas palavras é o crescimento das filas do
INPS. E, mais: enquanto o Governo recolhe de IPI 12%, destina 15% para
alender a lodos os doentes que balem às portas da Previdência Social.

Eliminando o fumo, portanto, haveremos de dar lucro para a Previdên
ciaSocial, e não precisamos taxar os supérfluos para onerar ainda mais a bol
sa do trabalhador. (Muito bem. Palmas.)
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Adolpho Franco
Antonio Mazurek
Batista Miranda
Cardoso de Almeida
Diogo Nomura

Celso Carvalho
Euclides SCalco
Harry Sauer
João Cunha
Juarez Batista
Mac Dowell Leite

de Castro

Vago

Lidovino Fanton

REUNIOES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 4 - Ramal 6314
Secretária: Delzuite Macedo de Avelar Villas

Boas

SU}llentes

PDS

Rubem Medina
Salvador Julianelli
Siqueira Campos
Túlio Barcelos
2 vagas

PMDB

Sebastião Rodrigues
Júnior

Ubaldo Dantas
Walber Guimarães
Vago

PDT

Aécio Cunha
Albérico Cordeiro
João Arruda
Paulo Lustosa
Mendes de Melo

Daso Ccimbra
Jorge Uequed
Jorge Vargas
Modesto da Silveira
Nabor Júnior
Samir Achôa

REUNIOES

Terças, quartase quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 17 - Ramal 6308
Secretário: RuY Omar Prudêncio da Silva

Presidente: Stoessel Dourado - PDS
Vice-Presidente: Humberto Souto - PDS
Vice-Presidente: Gerson Camata - PMDB

Titulares

PDS

João Arruda
Manoel Ribeiro
Rômulo Galvão
Telmo Kirst

PMDB

João Gilberto
Marcello Cerqueira
2 vagas

PTB

Suplentes

PDS

Vago

Fernando Lyra
Carlos Augusto
Audálio Dantas

Alair Ferreira
Antônio Ferreira
Antonio Zacharias
Edison Lobão

PDT

PTB

Lidovino Fanton

Vago

Luiz Baptista
Paulo Marques
Raymundo Urbano
Rosemburgo Romano

Mário Moreira
Murilo Mendes
Octacmo Almeida
3 vagas

Norton Macedo
Nosser Almeida
Pedro Germano
Rafael Faraco
Simão Sessim
Vieira da Silva

PDT

PDT

Leur Lomanto
Mendes de Melo
Rômulo Galvão
Salvador Julianelli
Vago

PMDB

PMDB

Alvaro Valle
Bezerra de Melo
Braga Ramos
Darcilio Ayres
José Torres

Alvaro Dias
Caio Pompeu
Daniel Silva
Francisco Castro
João Herculino

REUNIOES

JG de Araújo Jorge

Suplentes

PDS'

Antonio Valadares
Bonifácio de Andrada
Brasilio Caiado
Evandro Ayres de

Moura
Hydeckel Freitas
Jairo Magalhães

Presidente: Lygia Lessa Bastos - PDS
Vice-Presidente: João Faustino - PDS
Vice-Presidente: ,José Maria de Carvalho 

PMDB

Titulares

PDS

7} COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUL
TURA

Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 9 - (224-0769)

Ramal 6318
Secretária:
Tasmânia Maria de Brito Guerra

Aleir Pimenta
Carlos Sant'Anna
Iram Saraiva
Jackson Barreto

Magnus GuimarãesFlávio Chaves
Ralph Biasi
Santilli Sobrinho
Sílvio Abreu Jr.

PDT

PTB

PMDB

Mendonça Neto
Geraldo Fleming
Roberto Freire
Roque Aras
José Bruno

PDT

PMDB

Suplentes

PDS

Hugo Mardini
José Carlos Fagundes
José Mendonça Bezerra
Paulo Guerra
Rezende Monteiro
Walter de Prâ

JG de Araújo Jorge

Alvaro Valle
Antônio Ferreira.
Cesario Barreto
Cláudio Philomeno
Cláudio Strassburger
Francisco Rollemberg
Honorato Vianna

José Frejat

Presidente: Hélio Duque - PMDB
Vice-Presidente: Celso Peçanha - PTB
Vice-Presidente: Alberto Hoffmann - PDS

Titulares

PDS

João Cllmaco
Manoel Gonçalves
Marcondes Gadelha
Paulo Lustosa
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Antônio Anuibelll
Aurélio Peres
Cardoso Fregapani
Carneiro Al'naud
Júnia Marise
Leopoldo Bessone

Getúlio Dias

Alberto Goldman
Aldo Fagundes
Arnaldo Schmitt
Carlos Augusto
Felippe Penna

6} COMISSÃO DE ECONOMIA, INDOS
TRIA E COM~RCIO

Cesário Barreto
Milvernes Lima
Evaldo Amaral
Herbert Levy
Igo Losso
João Alberto
João Arruda

Reuniões

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas

LocaI: Anelro II - Ramais 6378 e 6379

Secretária: Maria Júlla Rabello de Moura

Vago

Jorge Arbage
José Penedo
José Mendonça Bezerra
Júlio Martins
Leome Belém
Maluly Netto
Ney Ferreira
OSmar Leitão
Raimundo Diniz
Ricardo Fiuza
2 vagas

Gomes da Silva
Jairo Magalhães
Joacil Pereira
Natal Gale
Nelson Morro
Oswaldo Melo
Theodorico Ferraço
Ulisses Portiguar
2 vagas

Roberto Freire
Roque Aras
Rubem Dourado
Sérgio Ferrara
Valter Garcia
Walber Guimarães
Waldir Walter
Walter Silva

PDT

PTB

PMDB

Afrisio Vieira Lima
Altair Chagas
Antônio Dias
Antônio Morimoto
Antonio Valadares
Bonifácio de Andrada
Claudino Sales
Djalma Bessa
Ernani Satyro
Francisco Rossi

Suplentes

PDS

JG de Araújo Jorge

PMDB

Adhemar Bantillo Luiz Leal
Antônio Mariz Marcello Cerqueira
AntOnio Russo Miro Teixeira
Brabo de Carvalho Márcio Macedo
Elquisson Soares Osvaldo Macedo
Harry Sauer Pimenta da Veiga
Henrique Eduardo Alves Tarcísio Delgado
João Gilberto Vago
Louremberg Nunes

Rocha

Adhemar de Barros
Filho

Cantidio Sampaio
Carlos Chiarelli
Célio Borja
Christiano Dias

Lopes
Darclllo Ayres
Geraldo Guedes
Hugo Napoleão
Igo Losso
Isaac Newton

Amadeu Geara
Caio Pompeu
Cardoso Alves
Délio dos Santos
Edgard Amorim
Jorge Moura
Juarez Furtado
Leite Schmidt
Marcelo Medeiros

Péricles Gonçalves



8) COMISSÃO DE FINANÇAS PMDB REUNIOES

Titulares

PDS

9) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FI
NANCEIRA E TOMADA DE CONTAS

Presidente: Humberto Souto - PDS
Vice-Presidente: Victor Faccioni - PDS
Vice-Presidente: Daso Coimbra - PMDB

Presidente: Jorge Ferraz - PMDB
Vice-Presidente: Hildérico Oliveira - PMDB
Vice-Presidente: Christóvam Chiaradia - PDS

Titulares

Léo Simões
Prisco Viana
Paulino Cicero de

Vasconcellos
Siqueira Campos

Mário Frota.
Newton Cardoso
Ralph Biasi
Tidei de Lima

PMDB

Jorge Vargas
Maurício Fruet
Oswaldo Lima
Walmor de Luca

PDT

Suplentes

PDS

J oel Ribeiro
José Penedo
Odulfo Domingues
Ubaldino Meirelles
Vago

José Mauricio

Altair Chagas
Delson Searano
Gomes da Silvo.
Hélio Levy
João Alberto
João Carlos de Carli

Dario Tavares
Fued Dlb
Genésio de Barros
Horácio Ortiz

Antônio Ferreira
Antônio Zacharias
Cláudio Strassburger
Divaldo Suruagy
Hugo Mardini

Presidente: Epitácio Cafeteira.- PMDB
Vice-Presidente: Júnia Marise - PMDB
Vice-Presidente: Airon Rios - PDS

12) COMISSÃO DE REDAÇÃO

Titulares

PDS

Quartas e quintas-feiras, às 10 :00 horas
Local: Anexo Ir - Sala 8 - Ramal 6333
Secretário: Edson Nogueira da Gama

Titulares

PDS

Claudino Sales Djalma Bessa
Francisco Rollemberg

pro,mB

Murilo Mendes

PDT

11) COMISSÃO DE MINAS E ENERGIJl

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 7 - Ramal 6336
Secretária: Allia Felício Tobias

José Frejat

Presidente: Horácio Matos - PDS
Vice-Presidente: Guido Arantes - PDS
Vice-Presidente: Marcelo Cordeiro - PMDB

Antônio Morais
Carlos Nelson
Heitor Alencar Furtado
Jerônimo Santana
Leônidas Sampaio

PMDB

Melo Freire
Milton Figueiredo
Nivaldo Krüger
Paulo Borges
Rosa Flores
Vago

PT

Henrique Brito
Inocêncio Oliveira
Josué de Souza
Lúcia Viveiros
Milton Brandão
Nagib Haickel
Oswaldo Coelho
Paulo Guerra
Victor Trovão
Vingt Rosado
Wanderley Mariz

PTB

PDT

PDT

PMDB

José Costa
José Freire
Modesto da Silveira
Octacilio Queiroz
Roberto Freire
Ruben Figueiró
Tertuliano Azevedo
Vago

Ludgero Raulino
Magno Bacelar
Manoel Gonçalves
Mauro Sampaio
Menandro Minahim
Milvernes Lima
Nélio Lobato
Ossian Araripe
Ruy Bacelar
Vivaldo Frota
Vago

PMDB

REUNIOES

Freitas Diniz

Alceu Collares

Helio Duque
Jairo Brum
João Menezes
Jorge Uequed
José Carlos

Vasconcelos

Amilcar de Queiroz
Antônio Amaral
Antônio Morimoto
Christóvam ChIaradia.
Herbert Levy
Hugo Mardini
Humberto Souto
João Durval
José Amorim
Josias Leite
Júlio Martins

Adauto Bezerra
Afro Stefanini
Albérico Cordeiro
Alexandre Machado
Alvaro Gaudêncio
Angelo Magalhães
Correia Lima
Cristino Cortes
Edison Lobão
Evandro Ayres de

Moura

Carlos Nelson
Délio dos Santos
Jackson Barreto
Jerônimo Santana
João Câmara
,JOrge Moura
José Bruno
Lúcio Cioni
José Carlos Vascon

celos

José FrejaG

Vago
Suplentes

PDS

Titulares

PDS

10) COMISSÃO DO INTERIOR
Presidente: Manoel Novaes - PDS

Vice-Presidente: Isaac Newton - PDS
Vice-Presidente: Newton Cardoso - PMDB

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo Ir - Sala 15 - Ramal 6325
Secretário: Geraldo da Silva

José Mendonça Bezerra
Leorne Belém
Nélio Lobato
Vicente Guabiroba

J osias Leite
Nereu Guidi
Nosser Almeida
Rafael Faraco
Telmo Kirst
Vago

Jorge Vianna
Marcelo Medeiros
Ulysses Guimarães
Walter Silva
Joel Lima

PDS

PMDB

PDT

PMDB

João Cunha
Olivir Gabardo
Ruy Côdo

PDT

Suplentes

PDS

Antônio Pontes
Pedro Carolo
Ruy Silva
Sebastião Andrade
Victor Fontana

PMDB

Paulo Marques
Sílvio Abreu Jr.
2 vagas

Airon Rios
Athiê Coury
Fernando Magalhães
Honorato Vianna
José Carlos Fagundes

Vago

Adhemar Ghisi
Adriano Valente
Aécio Cunha
Antônio Florêncio
Angelo Magalhães

Alceu Collares

Hélio Garcia
Jader Barbalho
Luiz Baccarini

Antônio Russo
João Herculino
Leopoldo Bessone
Maurício Fruet

Airton Sandoval
Alfredo Marques
Ernesto de Marco
Fernando Coelho
Iranildo Pereira

Adhemar de Barros
Filho

Amilcar de Queiroz
Castejon Branco
Claudio Philomeno
João Durval
Jorge Arbage

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 16 Ramal 6322

e 6323
(Direto 226-8117)

Secretário: Jarbas Leal Viana

Suplentes

PDS

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - 14 - R. 6342, 6340 e 6341
Secretária: Laura Perrela Parisi

Vago

Vago

Alberto Hoffmann
Alvaro Gaudêncio
Alvaro Valle
Bias Fortes
Erasmo Dias
Fernando Gonçalves
Josué de Souza

PDT

PTB

Hélio Campos
Joel Ferreira
Marcelo Linhares
Ubaldo Barém
Wanderley Mariz
Wilson Falcão
Vago

Aluízio Bezerra.
Arnaldo Lafayette
Aurélio "Peres
Bento Gonçalves
Bento Lobo
Borges da Silveira
Cardoso Fregapani
Carlos Bezerra
Henrique Eduardo

Alves

Vago

Baldacci Filho

Iranildo Pereira
Iturival Nascimento
Mário Stamm
Julio Costamilan
Nabor Júnior
Osvaldo Macedo
Pedro Faria
Pedro Ivo
Peixoto Filho

PDT

PI'B

Ernani satyro
Hugo Napoleão

Alcir Pimenta
Edson Khair

Suplentes

PDS

João Alves
Prisco Viana

PMDB

Ulysses Guimarães



13) COMISSÃO DE RELAÇõES EXTE·
RIORES

Suplentes

PDS

Presidente: Raymundo Diniz - PDS
Vice-Presidente: Adalberto Camargo-- PDS
Vice-Presidente: Pinheiro Machado - PMDB

Titulares

PDS

Augusto Lucena
Bonifácio de Andrada
Cláudio Philomeno
Ernani Satyro
Fernando Magalhães
Guido Arantes
Hermes Macedo
José Torres
Leorne Belém
Leur Lomanto
Lúcia Viveiros

Ossian Araripe
Parente Frota
2 vagas

PMDB
Heitor A. Furtado
Juarez Furtado

PDS
Osmar Leitão
Octávio Torreeilla
Pedro Carol0
Túlio Barcelos
Vivaldo Frota
Vago

PMDB
JO'rge Uequed
Júlio Costamilan
Mendonça Neto

PDT

PMDB

Pedro Ivo
4 vagas

Suplentes

PDS
João Clímaco
Osvaldo Melo
2 vagas

REUNIõES

Benedito Marcílio
PTB

Florim Coutinho

PT

Suplentes

PDS

Edgard Arnorim
Edison Khalr
Flávio Chaves

Presidente: Jorge Gama - PMDB
Viee-Presidente: Pedro Sampaio - PMDB
Vice-Presidente: Wildy Vianna - PDS

Titulares

PDS

Epitácio Cafeteira
Francisco Pinto
Gilson de Barros

17) COMISSÃO DE TRABAI.HO ELE·
GISLAÇÃO SOCIAL
Presidente: Adhemar Ghisi - PDS

Vice-Presidente: Wilson Braga - PDS
Viee-Presidente: Amadeu Geara - PMDB

Titulares

Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 12 - Ramal 6363
Secretário: Delair de Mattos Rezende

Carlos Santos
Fernando Coelho

16) COMISSÃO DE SERViÇO POBLICO

Adauto Bezerra
Ademar Pereira
Claudino Sales
Horácio Matos

Artenir Werner
Antônio Amaral
Carlos Chiarelli
Francisco Rollemberg
João Alves
Maluly Netto

Anisio de Souza
I\.ugusto Lueena
Fernando Gonçalves

Alceu Collares

Joel Vivas
Jorge Vianna
Luiz Baptista

Mauro Sampaio
Menandro Minahim
Navarro Vieira Filho
Walter de Castro
Waldmir Belinati

João Alves
Marcondes Gadelha
Salvador Julianelli
Wilson Falcão

PDS

PDS

PMDB

PMDB

PMDB

PDS

Hélio Campos
Odulfo Domingues
Paulo Studart

Carlos Cotta
Carneiro Arnaud
Cristina Tavares
Ernesto Dall'Oglio

Athié Coury
Braga Ramos
Castejon Braneo
Francisco Rollemberg
Inocêncio Oliveira

14) COMISSÃO DE SAODE

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas

Local: Anexo II - Sala 10 - Ramal 6352
e 6350

Secretária: Iná Fernandes Costa

Presidente: Ubaldo Dantas - PMDB
Vice-Presidente: Pedro Corrêa - PDS
Vice-Presidente: José Frejat - PDT

Titulares

REUNIõES

Borges da Silveira Mário Hato
Euclides Scalco Max Mauro
Leõnidas Sampaio Pedro Lueena

Suplentes

Ademar Pereira
José de Castro

Coimbra
Ludgero Raulino

Presidente: AlípiO de Carvalho - PDS
Vice-Presidente: Antônio Pontes - PDS
Vice-Presidente: Roque Aras - PMDB

15) COMISSÃO DE SEGURANÇA NA·
CIONAL

AJ.'Y Kffuri
Erasmo Dias
Joel Ferreira
Ney Ferreira

Mendes de Melo
Paulo Studart
Raul Bernardo
Roberto Galvani
Siqueira Campos
Theodorico Ferraço
Vasco Neto
Victor Faccioni
Waldmir Belinati
6 vagas

José Machado
José Ribamar Maehado
Magalhães Pinto
Marcelo Linhares
Norton Macedo
Roberto Carvalho
Rogério Rego
Ruy Silva
Stoessel Dourado
Ubaldo Barem
Wilson Falcão
Vago

Júnia Marise
Leopoldo Bessone
Mac Dowell Leite

de Castro
Rosa Flores
Sebastião Rodrigues

Júnior
Sérgío Murilo
Thales Ramalho
Waldir Walter

PT

PDT

PTB

PMDB

PMDB

Aluizio Bezerra
Arnaldo Lafayette
Cardoso Fregapani
Carlos Sant'Ana
Carlos Santos
Del Bosco Amaral
Israel Dias-Novaes
Iram Saraiva
Jairo Brum
João Linhares
João Menezes

Vago

Adriano Valente
Antonio Ueno
Batista Miranda
Bias Fortes
Célio Borja
Christiano Dias

Lopes
Flávio Marcilio
Diogo NOmura
Geraldo Guedes
Henrique Turner
Hugo Napoleão
ítalo Conti

José Maurício

Jorge Cury

Edson Vidigal
Mo...esto da Silveira PDT

PMDB

Marcelo Cordeiro
Max Mauro
Ruben Figueiró
Tarcísio Delgado
Ubaldo Dantas

Aldo Fagundes
Daníel Silva
Elquisson Soares
Francisco Pinto
Felippe Penna
Hildérico Oliveira
José Freire
Lázaro Carvalho
Márcio Macedo
Marcus Cunha

Magnus Guimarães

1 vaga

Mendonça Neto
Miro Teixeira
Olivir Gabardo
Paulo Rattes
Pedro Sampaio
Renato Azeredo
Ronan Tito
Samir AchÔa
Ulysses Guimarães
Walber Guimarães

PDT

PT

Carlos Cotta
Eloar Guazzelli
Paulo Torres

ítalo Conti
José Ribamar

Machado
Milton Brandão
Octávio Torrecilla

Pedro Ivo
Rubem Dourado
Vago

Suplentes

PDS

Paulo Guerra
Telêmaco Pompei
Túlio Barcelos
Vicente Guabiroba
Walter de Prá

PMDB

Luiz Baccarini
4 vagas

Antonio Gomes
Bezerra de Melo
Gióia Júnior
Jayro Maltoni
J oacil Pereira
José Carlos Fagundes
Julio Campos

Antônio Mariz
Audálio Dantas
Del Bosco Amaral
Eloar Guazzelli
Fernando Cunha
Joel Lima

Lygía Lessa Bastos
Natal Gale
Nilson Gibson
Pedro Cor:rêa.
Rezende Monteiro
2 vagas

PTB Magnus Guimarães

Vilela de Magalhães

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10 :00 horas
Local: - Anexo II - Sala 7 - Ramal 6347
Secretária: Edna Medeiros Barreto

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas

Local: Anexo II - Sala 13 - Ramais 6355 e
6358

Secretário: Walter Flores Figueira

PTB
Jorge Cury

REUNIõES

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 15 - Ramal 6367
secretário: Agassls Nylander Brito



l8} COMISSÃO DE TRANSPORTES

Presidente: Homero Santos - PDS
Vice-Presidente: Manoel Ribeiro - PDS
Vice-Presidente: Juarez Batista - PMDB

COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
TEMPORÁRIAS

Adalberto Camargo
Alcebíades de Oliveira
Alípio Carvalho
Carlos Eloy
Cesário Barreto
Cláudio Strassburger
Cristina Cortes
Darcílio Ayres

Hugo Napoleão
Jorge Arbage
Marcelo Linhares

PP
Nélio Lobato

PDT

PMDB

Jorge Vianna

Titulares
PDS

Salvador Julianelli
Simão Sessim

Suplentes
PDS

Alcir Pimenta

Heitor Alencar
Furta·do

Antônio Dias
Luiz Rocha

Paulo Marques

Brasílio Caiado
Djalma Bessa
Inocêncio Oliveira

Daniel Silva

PMDB

Tarcísio Delgado

PP

Louremberg Nunes
Rocha

Suplentes

PUS
Ludgero Raulino
Osvaldo Melo
Siqueira Campos

PMDB

Roberto Freire
Octacílio Queiroz

PP

Caio Pompeu

REUNIõES

Terças e quintas-feiras, às 10 horas
Local: Plenário das CPIs - Anexo II
Secretária: Mariza da Silva Mata

Anexo II - Ramal 6404

Evaldo Amaral
Isaac Newton
Amilcar de Queiroz
Mauro Sampaio

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN·
QU~RITO DESTINADA A EXAMINAR
O ENVOLVIMENTO DE FIGURAS DA
ADMINISTRAÇAO FEDERAL, DIRETA
E INDIRETA, NO FAVORECIMENTO
À EMPRESA QUATRO RODAS HO·
nls DO NORDESTE S/A E SUAS
COLIGADAS, DE FORMA A CAUSAR
EVENTUAIS PREJUlZOS AO ERARIO
PÜBLICO

REQUERIMENTO N.o 123/80

Prazo: 7-5-81 a 31-5-82
Presidente: Walter de Prá - PDS

Vice-Presidente: Tülio Barcellos - PDS
Relator: Evandro Ayres de Moura

Titulares
PDS

João Fa1Xatino Nasser Almeida
Nelson Morro Roberto Galvani

PMDB

Louremberg Nunes
Rocha

PP
Bento Gonçalves Edison Vidigal

PDT

REUNIõES

Alceu CoIlares

Antônio Russo Cardoso Alves
Del Bosco Amaral

José Mauricio

Jorge Uequed
Marcus Cunha

Terças-feiras
Local: Anexo Ir - Plenário das CPIs
Ramais: /M03 - 64(J5 - /M07
secretária: Marci Ferreira Borges

Tarcisio Delgado

João Faustlno
Leur Lomanto
Vieira da Silva

Nilson Gibson
Rômulo Galvão

PMDB

Titulares
PDS

Geraldo Guedes
Raymundo Diniz

PTB

PMDB

Modesto da Silveira

REUNIõES

Afrísio Víeira Lima
Francisco Benjamim
Ernani Satyro

Elquisson Soares
Israel Dias-Novaes

Suplentes
PDS

Vago
Vago
Vago

Vago
Vago
Vago

Ronan Tito

Bezerra de Melo
Geraldo Guedes

Israel Dias-Novaes

Alcebiades Oliveira
Alvaro Valle
Hugo Napoleão

Geraldo Guedes (PDS) - Livro II - Parte Es
pecial - Atividade NegociaI.

Afrísio Vieira Lima (PDS) - Livro UI - Parte
Especial - Coisas.

Igo Losso (PDS) - Livro IV - Parte Especial
- Família.

Tarcísio Delgado (PMDB) - Livro V - Parte
Especial - Sucessões.

Vilela de Magalhães

Suplentes

PDS

PMDB

PMDB
Brabo de Carvalho Roberto Freire
Flávio Chaves

Local: Anexo II
Ramais: fl4GII e 6409
Secretário: Antônio Fernando Borges Manzam

2} COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN·
QUÉRITO DESTINADA A INVESTI·
GAR A SITUAÇÃO DO PATRIMôNIO
HISTóRICO E ARTISTICO NACIO·
NAL E AVALIAR A POUTICA DO GO
VERNO FEDERAL PARA SUA DEFE·
SA E CONSERVAÇÃO

RESOLUÇãO N.o 11, DE 19110

Prazo: 5-12-80 a 30-3-82

Presidente: Célio Borja - PDS
Vice-Presidente: Vicente Guabiroba - PDS

Relator: Fernando Coelho - PMDB

Titulares

PDS

Quintas-feiras, às 10 horas
Anexo rI - Sala das CPIs
Ramal: 6406
Secretário: Geraldo Jair Barros

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
QUéRITO DESTINADA A APURAR
IRREGULARIDADES, DISTORÇõES E
DEFICI~NCIAS NO FUNCIONAMEN
TO DO ENSINO. PAGO NO PAIS

RESOLUÇãO N.o 49/80
Prazo: 6-·5-81 a 2-6-82

Presidente: Feu Rosa - PDS
Vice-Presidente: Paulo Guerra - PDS

Relator: Edison Khair - PMDB

PTB

I'MDB
Octacílio de Almeida
Paulo Borges
Sérgio Ferrara
Tidei de Lima
Valter Garcia

PDT

PMDB
José Maria de Carvalho
Lúcio Cioni
Luiz Leal
Odacir Klein
Ruy Côdo
Tertuliano Azevedo

PDT

PTB

Titulares
PDS

Jayro MaItoni
J oel Ribeiro
Raul Bernardo
Rezende Monteiro
Ruy Bacelar
Simão sessim

Audálio Dantas
Aurélio Peres
Fernando Lyra
Lázaro Carvalho
Mário Stamm
Nabor Júnior

Aluizio Paraguassu

Alair Ferreira
Alcides Franciscato
Darcy Pozza
Francisco Leão
Hélio Levy
Hermes Macedo
Hidekel Freitas

Viiela de Magalhães

Suplentes
PDS

Emídio Perondi
Francisco Benjamin
Joaquim Guerra
Jorge Paulo
Léo Simões
Navarro Vieira Filho
Vago

Eloy Lenzi

Paulo Pimentel

Airton Sandoval
Francisco Libardoni
Fued Dib
Geraldo Fleming
Gilson de Barros
João Linhares

REUNIõES
Quartas e quintas-feiras, às 10 :00 horas
Local: Anexo Ir - Sala 5 - R. 6372 e 6373
Secretário: Carlos Brasil de Araújo

Diretor: Walter Gouvêa Costa
Local: Anexo II - Tel.: 226-2912 (direto)

Ramal 6400 e 6401

Seção de Comissões Especiais
Chefe: SteIla Prata da Silva Lopes
Local; Anexo II - Tel: 223-8289

(direto) Ramais 6408 e M09
Seção de Comíssões Parlamentares

de Inquérito
Chefe: Lucy Stumpf Alves de Souza
Local. Anexo Ir - T~I.: 223-7280 (direto)

Ramal 6403

1} COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A DAR PARECER AO PROJETO DE
LEI N9 634/75, DO PODER EXECUTI·
VO, QUE INSTITUI O CóDIGO CIVIL

Presidente: João Linhares - PMDB
Vice-Presidente: Igo Losso - PDS
Vice-Presidente: Elquisson Soares - PMDB

Relator-Geral: Ernani Batyro - PDS
Relatores Parciais:

Israel Dias-Novaes (PMDB) - Parte Geral 
Pessoas, Bens e Fatos Jurídicos.

Raymundo Diniz (PDS) - Livro I - Parte Es
pecial - Obrigações.



5) COMISSAO PARLAMENTAR DE IN
QU~RITO DESTINADA A APURAR
AS DISTORÇÕES EXISTENTES NA
COMERCIALlZAÇAO DO CAF~ BRA
SILEIRO

REQUERIMENTO N.o 139/81
Prazo: 16-6-81 a 30-3-82

Presidente: Cardoso de Almeida - PDS
Vice-Presidente: Delson Scarano - PDS

Relator: Cardoso Alves - PMDB

Titulares

PDS

Titulares

PDS

Angelo Magalhães José Alves
Antônio Zacarias

PMDB

Amadeu Geara João Herculino
Délio dos Santos

Suplentes

PDS

Altair Chagas Wildy Vianna
Antônio Amaral 2 vagas
Joel Ribeiro

REUNIõES

Quintas-feiras, às 10 horas

Local: Plenário das CPIs - Ane~:o II

Secretaria: Anexo n - Ramal 6410
Secretária: NeIma Cavalcanti Bonifácio

8) COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
QU~RITO DESTINADA A APURAR
AS CAUSAS E CONSEQü~NCIAS DA
FOME, DESNUTRIÇAO E FALTA DE
SAúDE NA POPULAÇÃO DE BAIXA
RENDA NO BRASIL

REUNIõES

Adriano Valente Navarro Vieira
Adolpho Franco Odulfo Domingues
Castejon Branco

PMDB

Alvaro Dias Hélio Duque
GBrson Camata

Terças-feiras, às 10 :00 horas
Local: Plenário das CPIs - Anexo II
Ramal: 6404
Secretária: Myrthes Hooper Silva

Júlio Martins
Pedro Corrêa

Lúcio Cioni
Manoel Gonçalves
Milvernes Lima

PMDB

PMDB

Oetacilio Queiroz
Waldir Walter

Titulares

PDS

Antônio Mazurek
Henrique Turner
Jayro Maltoni

REUNIõES

Cristina Tavares Fued Dib
Max Mauro

Presidente: Castejon Branco - PDS
Vice-Presidente: Sebastião Andrade - PDS

Relator: Adhemar Santillo - PMDB

Suplentes

PDS

PDT

REQUERIMENTO N.o 140/81

Prazo: 29-9-81 a 11-6-82

Alceu Collares

Quintas-feiras, às 10 horas
Local: Plenário das CPls - Anexo II
Secretária: Maria Teresa de Barros Pereira

Anexo II - Ramal 6404

Fernando Magalhães
João Alberto
Júlio Campos
Leorne Belém

Jorge Gama
Mário Frota

José Maria de
Carvalho

PMDB

Valter Garcia

PDS

Diogo Nomura
Theodorico Ferraço

PMDB

PMDB

Titulares
PDS

REUNIõES

Olivir Gabardo

Suplentes

Júlio Costamilan
Mauricio Fruet

7) COMISSAO PARLAMENTAR DE IN
QU~RITO DESTINADA A AVALIAR
OS RESULTADOS DA REFORMA DO
ENSINO DE 19 E 29 GRAUS

RESOLUÇãO N9 18/81

Prazo: 13-8-81 a 27-4-82

Presidente: Braga Ramos - PDS
Vice-Presidente: Francisco Leão - PDS

Relator: Nivaldo KrUger - PMDB

Terças-feiras, às 10 horas
Local: Plenário das CPIs - Anexo rI
Secretária: Lourdinete Honório Paiva

Anexo II - Ramal 6406

Jorge Uequed

Cesário Barreto
Darcy Pozza

João Herculino
MUlilo Mendes

Antônio Ferreira Cláudio Strassburger
Augusto Lucena Pedro Carolo
Christóvam Chiaradia

Hugo RodrigUes
da Cunha

Octávio Torrecilla
Victor Fontana

ElquisEOn Soares
Ronan Tito

PMDB

Suplentes

PDS

REQUERIMENTO N.o 138/81
Prazo: 12-8-81 a 26-4-82

Presidente: Alexandre Machado - PDS
Vice-Presidente: - PDS

Relator: Mário stamm - PMDB

Antônio Morimoto
Antonio Ueno
Athiê Coury
Edilson Lamartine

Airton Sandoval
Cristina Tavares

6) COMISSAO PARLAMENTAR DE IN
QU~RITO DESTINADA A APURAR
AS RAZõES DETERMINANTES DAS
CONSTANTES E CRESCENTES MA
JORAÇÕES DAS TARIFAS DE ÁGUA,
ESGOTO, LUZ, TELEFONE E TRANS
PORTE COLETIVO URBANO



(Inclusa as despesas de correio)

Centro Gráfico do Senado Federal

3.000,00
6.000,00

50,00

3.000,00
6.000,00

50,00

TURPREÇO DE ASSIN

Via-Superfície:

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP 70.160

Seção II (Senado Federal)

Via-Superfície:

Semestre Cr$
Ano Cr$
Exemplar avulso Cr$

Seção I (Câmara dos Deputados)

Semestre Cr$
Ano .' Cr$
Exemplar avulso Cr$

DIARIO DO CONGRESSO NACID L

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, pagáveis em Brasília ou
Ordem de Pagamento pela Caixa Eco.nô.mica Federal - Agência Parlamento, Conta-Corrente n9

950.052/5, a favor do:



EDIÇÃO DE HOJE: 48 PÁGINAS

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 1.203

Brasília - DF

IPREÇO DESTE EXEMPLAR: CrS 50,00 I


