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t.!1pidade ra:a que tenho de vir a? Congresso, demonstrando que no exercfcio
de meu,mandato de Parlamentar, sem qualquer leviandade, sem qualquer excesso, sem qualquer preocupac;ao oposicionista, estou, na realidade, zelando
para,cumprir urn dever do Pari amen tar. Nao e apenas direito, mas dever nosso; (Ie -exigir 0 escIarecimento dessa serie de transac;oes que, se confirmadas.
trarao gravfssim<;ls prejuizos a tecnologia brasileira,· ao emprego de trabalhad?res no, Br~sil e a? aumento desta alarmante divida extern a que a todos
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o Sr, Hugo Napoleiio - Sr. Presidente, pec;o a palavra-como Lfder.
o SR. PRESIDENTE (Passos Porto) -=- Con~edo a palavra ao Deputado Hugo Napoleao, como Lfder. S. Ex! tera.20 minutos.

o SR. HUGO NAPOLEAO (PDS - PE. Sem revisao do orador) - Sr.
Presidente, Srs. Congressistas, hii aproximadamente tres semanas 0 nobre Se- 'nador Franco Montoro, em entrevista ao novo program a de televisao Globo
Revis/a. dentre outras considerac;oes e com inteligencia que the e peculiar,
com a cultura que indiscutivelmente possui. afirmou que 0 Pais cstava a im- .
DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR,. FRANCO MONportar radares do exterior e, segunc!o entendi, no valor de 640 milhOes de
TORO EM SEU DISCURSO:.
d6lares. Parece que agora S. Ex' acaba de referir a cifra de 645 milhoes de
PREOCUPACAO NO CTA: VAMOS COMPRAR RADARES FRANCEd6lares. E entendi tambem que radares esses com similar no Pais.
SES?
No dia 29 de maio passado assomei a tribuna cIesta Casa, na sessao da
Camara dos Deputados, para, dentre as considerac;5es feitas pelo Senador
Cientistas e empresarios que hd seis anos dedicam-se aprodurao
Franco Montoro, pinc;ar, escolher, eleger; por- assim dizer, urn dos temas a
de radares nacionais temem que os dolares obtidos na Franra sejam /lque
S. Ex"havia feito referencia, mais precisamente 0 dos radares. Ontern, 0
. ti/izados nessa compra.
Deputado Joadl Pereira, meu colega do Colegio de Vice-Lfderes do PDS na
,A.noticia de que 0 Brasil obteve na Franc;a financiamentos no valor de
Cj.mara dos Deputados, .procurou-me informando que 0 Senador Franco
650 milhoes de dqlares, para aplicac;ao no Projeto·Sindacta, o. sistema integraMontoro com ele estivera e the dera 0 recado de que viria hoje, a sessao do
do.de controle de trMego aereo, deixou preocupados os setores empresariais e
Congresso; como de fato veio, discursar, ~omo de fato discursou, sobre 0
as areas de pesquisa e tecnologia de Sao Jose dos Campos. Eles acreditam que
tema abordado anteriormente. E guando estava, hit poucos minutos, na Coesse dinheiro sera aplicado na compra de quarenta radares de fabricac;ao·
missao Pariamentar de lnque·rito que investiga eventuais atos de corrupc;ao
francesa, 0 que representara para 0 Brasil urn prejuizo de mais de urn bilhiio
que teriam sido praticados pela Administrac;ao Publica direta e-indireta, recede cruzeiros, quantia que foi investida durante seis anos em pesquisas para o. •
bi urn telefonema do Senador Franco Montoro avisando-me que viria expendesenvolvimento de dois tipos de radares, encomendados em 1975 pelo pr6der considerac;oes acerca -do que ora falo. Em seguida. S. Ex' pediu-me, ja em
prio Governo.
.
plenario, que solicitasse aos ilustres companheiros de representac;ao, Deputa(Segundo se anunciou anteontem, em Paris, esses 650 milhOes de d6lares,
do Francisco Benjamim e Edison Lobao, que aqui acorressem. Transmiti-Ihes
que representam mais oe um terc.;o do volume de neg6cios assiI?ados entre
o recada do Senador Franco Montoro, mas, infelizmente, os mesmos afazeres
Brasil e Franc;a, serao obtidos da seguinte forma: 45 milhOes em financiamenque me prendiam anteriormente os prendem no plenario daquela·Comissao e
tos do Tesouro frances, comjuros variaveis de tres a cinco por cento;1O ana e
eIes nao puderam vir, mas quero registrar 0 ato de lhaneza do Senador Franprazos de 20 _a 25 anos; 205 milhoes em creditos para compra de equipamen~
co Montoro ao mandar comunicar-me que viria tecer considerac;oes a respeitos franceses, corp juros preferenciais; e 400 milhoes junto aos bancos france-to do assunto.
_ ses, com uma taxa de risco de aproximadamente 1,8. todas essas parcelas esN<? infcio de suas palayras, 0 Senador Franco Montoro-alega que eu,
taodestin"adas apenas ao Projeto Sindacta.)
.
quando assomei atribuna, fiz a defesa do Ministerio da Aeronautica, quando
o Centro Te"noI6gico. Aeroespacial (6rgao do Ministerio da Aeronautio Ministerio da Aeronautica nao foi atacado, e que deveria ter feito - isto
ca) de Sao Jose dos Campos reuniu cientistas brasileiros e tecnicos de indussim - a defesa do Ministerio da Fazenda, e mais precisamente, da pessoa de
trias n~Cionais para desenvolver dois radares. 0 prototipo dl? meteorol6gico
S. Ex' 0 Sr. Ministro Ernane Galveas, porque as crfticas teriam sido a S. Ex' - esta em funci<,mamento hii dois anos; e 0 de vigiliincia aerea ja esta em condirigidas.
.
clkoes de ser industrializado - ambos com indices de nacionalizac;ao supeNa realidade, Sr. Presidente, Srs. C6ngressistas, nao entendo assim. Enriores a 95 por cento. Algumas fontes ligadas as industriais de material belico
tendo que 0 Ministerio da Fazenda e a Ministerio da Aeronautica compoem
com~nt~ya.m ontem que esse esforc;o foi desenvolvi<:jo porque 0 Governo se
o Governo e 0 Governo e uno, e unico. Nao posso dissociar o.Ministerio da
comprometeu em adquirir quarenta radares no espac;o de cinco anos: 25 meAeronautica do Ministerio da Fazenda. mormente quando se trata de importeorol6gicos e -15 i:le vigiliincia aeroportuaria.
tac;ao ou de compra de radares no exterior, em que ambos os Ministerios es.. ·Os Cientistas se s~rpreenderam com a noticia ·da compra de.equipamentao envolvidos. Afinal de contas, na verdade, 0 Ministerio da Fazenda nao
tos fr.anceses~·principalmente porque 0 Ministro Delio Jardim de Mattos, da
precis a de-radares. 0 Ministerio da Fazenda e0 caminho necessario aleg aliAeronautica; por varias yezes insistiu com eles sobre "0 alto interesse do Go. zac;ao da importac;ao. De radares, sim, precis am nao ~penas os brasiieiros,
verno em':nacionalizar cad a vez mais os equipamentos aeronauticos".
como 0 Ministerio da Aeronautica e todo e qualquer Minfsterio deste Pais.
'~ Os· emp~esarios tambem lembraram que, ainda na semana passada, 0
Min~str~ Jardim de Mattos declarou em entrevista a imprensa que pretendia •
o Sr. Franco M on/oro - Permite V. Ex' urn aparte?
emgrega'r, p.~s aeroportos brasileiros, os radares desenvolvidos pelo Centro
o SR. HU~O NAPOLEAO - Com imenso prazer: nobre Senador.
Tec!:,016gico Aeroespacial. E 0 pr6prio Presidente da R({publica, na ultima
O_Sr, Franco Montoro - Na realidade, pelo noticiario - e e de notimensagem de final de ano, explicava orgulhoso que uma das grandes realiciario que se trata, porque nao ha nenhuma comunicac;ao ofi~ial feita ao Conzac;oes de seu Governo foi 0 desenvolvimento de radares nacionais, com tecgresso sobre esta materia - 0 Ministro da Fazenda faz referencia expressa aD.
nologi~ pr6pria. Os empresarios e cientistas brasileiros acreditavam que mais
Projeto DACTA, a instalac.;ao do sistema de controle aereo, e da ate a~ impordil metade da produc;ao dos radares seria desti~ada a exportac;ao.
tancias: 45 milhoes do Tesouro, 205 milhoes de credito de exportac;ao e 316
Desenvolvimento
milhoes do sistema bancario, conforme acordos assinados e relatados a imCada radar dese!Jvolvido pelo CTA, quando em fase de escala industrial,
prensa internacional. Issa publicado no jornal do dia primeiro de fevereiro.
seria construfdo por urn pool de empresas nacionais,-e custaria urn milhao de
Dois dias depois, 0 Centro de Relac;c3es Publicas da Aeronautica declara: 0
d6lares, 'no caso' do, meteorol6gico, e 200 11!i1 d6lares, 0 de vigiliincia porMinisterio desconhece ter sido assinado na Fram;a,·durante a visita do Presituaria: Ainda ontem, entre os·empresarios, comentava-se que a TE€NASA,
dente Joao Figueiredo, qualquer documento para compra de radares. Nao
por exemplo, investiu grande volume de recursos pr6prios destin ados atecnopode V. Ex' defender posic;oes cqntradit6rias. Deve optar por uma ou por ou·logia.~ .
'
.
tra.
, •. 'I. A empresa Motoradio tambem esti'! envoi vida no projeto e ja se encontra
o SR. HUGO NAPOLEAO - Vou esclarecer e tomarei por base exata~m,p!ena fabricac;ao de componentes eletr6nicos para os radares, adiantandomente a ultima informac;ao oficial, porque e~sa sobrepuja a quaisquer outras
se ate ao contratpo de financiamento da produc;ao em serie, que foi encamianteriores, por mais ou -menos importantes que tenham sido. E que a compra
nhado pelo Ministerio da Aeronautica ha cerca de oito meses para a aprofoi
efetivada, a compra ocorreu de fato e tenho que me basear nos uItimos ele"vac;ao do Banco N acional de Desenvolvimento Economico.
mentos, que sao esses de que disponho. Na verdade foram compradas, ou ad.. Ontem, os empresarios comentavam que a· compra dos equipamentos
qui rid os, ou importados da Fram;a os radares tridimensionais do tipo CGA,
. fraIlceses podera explicar por que 0 BNDE engavetou durante quase urn ano
os Ground Control Approach e esses no valor nao de 640 milhoes ou 645 mio~ pedidos de financiarpentos, sem dar qualquer noticia a respeito da apro- .
Ih6es de d6Iares mas, sim, no valor global de 200 milhoes de d6lares, sen do
vac;ao final.
170 para sua efetiva aquisiltao e mais 30 para ap!ic"ac;ao de equipamentos terOs equipamentos destinados utilizac;ao do Sindacta, segundo ainda inrestres. Na verdade, esses radares sao indispensaveis it seguranc;a e ao controformac;oes dos _empresarios e cientistas, seriam empregados na vigiliincia
Ie do trafego aereo. Eles sao diferentes daqueles que usamos no Pars. Por que?
aerea do Sui do Pafs. E serao adquiridos da Thompson CSF.
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Porque eles aproximam a aeronave sem necessidade de 0 piloto enxergar 0
que e~tii asua frente; basta ouvir 0 que a torre de controle diz. 0 aviao pousa
automaticamente. Se esse radar.estives~e em opera~ao, nao teria havido aqueIe acidente terrivel em Santa Catarina, com 0 Boeing da Transbrasil. Se 0 Iraque tivesse esse tipo de radar - 0 Ground Control Approach - talvez nao tivesse sldo destruida sua usina atomica, ha poucos dias, por avioes de Israel. •
Com muito prazer. nobre Senador.

o Sr. Franco Montoro - Na realidade, existem tres tipos de radares: 0
radar meteorol6gico. 0 radar de aproximac;ao - estes dois estao sendo fabricados no Brasil - e 0 radar de controle a longa distancia.
O.SR. HUGO NAPOLEAO -

Era

0

que

cU

ia dizer a seguir.

o Sr. Franco Montoro - -Parece que isso nao se apUca ao acidente de
Santa Catarina, porque se tratava, ali, de operaC;ao de aterrissagem.

o SR. HUGO NAPOLEAO - Aplica-se, e you explicar 0 porque.
o Sr. Franco Montaro - Portanto, 0 que me causa estranheza eque 0
Ministro da AeroDllutica mandou urn comunicado ao Congresso, no qual
nao fal referenda acompra efetivada de 10 radare~, nao da 0 m1mero de radares. nem 0 prec;o. Gostaria de saber qual a fonte de que V. Ex' se socorreu
para dar essa informac;ao ...

nunciada pelo Ministro. ereio que a intervenl(ao do Congresso podera ter
uma influencia benefica, pelo menos diminuindo os inconvenientes dessa desastrosa transac;iio.

o SR. HUGO NAPOLEAO - Meu nobre Senador, 0 que eu queria significar e que 05 tecnicos brasiJeiros podem estar absolutamente seguros de
que agora, e mais do que nunca, 0 Ministeriq da Aeronautica e511:1 voltado exatamente para 0 desenvolvimento da pesquisa e de ensino, para que 5e pos- sam desenvolver os projetos. Muitas vezes os projetos sao preparados e entregue~ a indu~tria. Ai esHi a EMBRAER, por exemplo, que e motivo de orguIho nacionaI. fabricando nossos pr6prio!! avioes, para 0 bern do Pais. Os teenicos e as industrias podem estar absolutamente seguro!!, repito, porque este e
urn dos objetivos do Ministerio da Aeromlutica - a pesquisa, a tecnologiae esses radares sao indispensaveis. Na realidade, 0 que sao 200 milhoes de
del ares, quando 0 Brasil exporta 20 bilhoes de d6lares, e quando precisamos
desse equipamento para evitar, como dizia eu, uma catiistrofe do genero da
que ocorreu no Iraque? Nao estou absolutamente fazendo pouco dos outros
problemas que 0 Pais enfrenta, que sao enormes.

o SR.

HUGO NAPOLEAO - Com prazer.
o Sr. Franco Montoro - ... que contraria a do Ministro Galveas. Li algumas noticias posteriores, depois da demlncia que fiz da compra no valor de
645 milhOes. T odos o.~ jornais as pubJicaram com destaque. Cabia ao Ministerio que anunciou a compra dizer que ela nao se efetivou. Mas nao foi isso
que ele fez. Ele 5e Iimitou a dizer que a compra era do interes~e do Pais e fez
declarac;at:s vagas. tanto que teni oportunidade de vir aqui. para trazer informac;ae_ oficiais. Gostaria de saber qual a fonte em que V. Ex' se inspirou para
afirmar categoricamente que a compra nao foi feita, que nao sao os 40 an unciado~. mas apena" 10 radares. E qual a nec:essidade desses IO? Os radares de
longa distiincia existem no Brasil, em numero de quatro, e controlam a maior
parte do trafego. Seriam Ilece~sarios mais tre:-- Ou quatro, diz 0 Ministro Severo Gumes. Seriam necessarios pouqufs~imos radares, eo custo nao seria de
645 milh6e~ de d6lares, mas de 20, 3040 milh6es de d61ares. De qualquer forma, V Ex' nos informa que os 645 ja se reduziram apenas a 200 milhOes de
d6lares. Acho que a critica ja trouxe aD Pais uma economia de 400 milhOes de
d6Iarc!~, pelo meno~, em relar;ao ao volume anunciado.

o SR. HUGO NAPOLEAO -

Nao ehem assim. nobre Senador Franco Montoro. Darei a fonte, com 0 maior prazer. Antes, porem, quero esciarecer
- perdoe-ine a imodestia - que os radares a que se referiu V. Ex', ou seja, os
r,ldare~ meteorol6gicos, os equipamentos para telecomunicac;oes, os radares
de: areas terminais, enfim, as faixas de very highfrequence e ultra highfrequenceo 0 fUpet highfrequence. esses sim, sao fabricados no Brasil e nao foram importados. 0 que 0 Brasil nao fabrica sao os radares tridimensionais. Quanto
ao valor global. V. Ex' deu urn m1mero aproximado, porque envolve, realmente, urn financiamento lambem para a aquisic;ao de produtos aeronauticos
.
brasileiro~.

o Sr.

o SR.

I

Franco Mo41Oro -

Nao fui eu quem deu, roi toda a imprensa.

HUGO NAPOLEAO -

E V. Ex' reproduziu.

o Sr. Franco Montoro - Eu aqui reproduzi, mas toda a imprensa noticiou. Entao. caberia ao Governo esclarecer.

o SR. HUGO NAPOLEAO - Atualizo a minha frase: a imprensa notidou. e 0 Senador reproduziu a notfcia. Mas nao estamos import an do nada
em materia de radares que tenhamos No Brasil. N6s precisamol>, para seguram;a de voo. desses equipamentos que formarao centros integrados em Sao
Paulo e Belo Horizonte, mas para abranger uma area que vai desde 0 centro
do Pab ao extrema suI, ou seja, se assim posso dizer, onde ha maior densidadt: de tnifego aereo.

o Sr

Fral/co MOl//oro - V. Ex' tern razao. Isso nunca foi contestado.
sao em m1mero redulidfssimos os radares de longa distancia necessarios
para realizar essa larefa, cuja priori dade ediscutfvel diante da serie de problemas que eslao a de~afiar 0 Governo, a industria, os sindicatos e os trabalhadore~ hr..J'lleiros. t: muito discutfvel es~a prloridade, ma~, ~e admitida, ela seriJ atendlda com urn pequeno numero de radares de longa distancia, que realmente n.1o fJbricamo~. Informo a V. Ex' que aquelas industrias que trabalharam 1M eluhora~ao des~e~ dois prototipos que estflO sendo fabricados no Bra\11. c para cuja exporta\!ao 0 Brasil ~e preparava, estiio atemorizadas. As noti..:ia~ da Imprcnsa reveJam 0 protesto dessa, organilac;oes e a inquieta<;:ao com
ljue ela" \ir..Jm e'>',e .lCOrdll. Entretanto, segundu a dedara<;,uo de V. Ex'. agora. p.uecc que nile vai reali/ar-"e dquela compra de 645 milh6e~ de d6lares aMa~
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o Sr. Franco M ontoro - Ate de ordem financeira. Aumentou-se a divida
extern a em doi& bilboes e nao se exportou nada. Esse foi 0 aCQrdo corn a
Fran<;lI. conforme decJarou 0 Ministro.
o SR. HUGO NAPOLEAO - 0 Brasil, Senador, a cada ana vern incrementando suas exportac;:oes it razao de 30%, e aumentando as importa<;5es a
raluo de 10%. Tenho certeza de que serernos bern sucedidos doravante e,
sobretudo, equilibraremos a nossa balanc;a .comercial.
o Sr. Franco MonlOro -

Essa certeza de V. Ex' e para

0

futuro. Infeliz-

mente ...

o SR. HUGO NAPOLEAO - Nao, e com base em dados.
o Sr. Franco M ontoro - ... nao e confirmada. Os dados sao de que a
divida externa do Brasil sobe. Se houvesse urn excesso da exportacao sobre a
importac;ao, essa divida cairia. E ela esta aumentando. Enos estamos assistindo ao rato. V. Ex' nao pode negar a reaJidade. Os nossos Ministros da area economica, ao jnves de viajarem pelo interior do Brasil, para ver os problemas
da nossa populacao ...

o

SR. HUGO NAPOLEAO -

o Sr.
centr

~

Eles

0

fazem tambem.

Franco Montoro - '" passam a maior parte do tempo indo aos

financeiros mundiais.

o SR. HUGO NAPOLEAO -

Mas temos que ter relacoes de toda espe-

cie com outros pai:;es, Senador.

o Sr. Franco M onlOro -

Vao 1I Paris, a Bonn, a Londres, a Washington,

a Nova lorque e a T6quio.

o SR. HUGO NAPOLEAO - Mas, ciaro, e para 0 bern do Pais tambern. Como se pudessemos ignorar a Franc;a, a filma, 0 Japao, nao manter relacoes diplomaticas e comerciais com eles, ignorar 0 mundo. A meu ver, e
preciso que os Ministros continuem viajando no Pais e no exterior.

o Sr. Franco Molltoro - Permite urn aparte?
o SR. HUGO NAPOLEAO - Com prazer.
o Sr. Franco M ontoro - Nao creio que V. Ex' concorde em que os nossos Ministros devam passar a maior parte do tempo indo a esses centros financeiros de chapeu na mao a pedir, a pedir e a pedir.

o SR.

o Sr.

HUGO NAPOLEAO -

Se necessario, estou de acordo.

Franco lHanforo - E quando.se deu, como agora, na Fran<;a, urn

conjunto de emprestimos de dois bilhoes de d6lares, eo Ministro quem declara: nao se faz nenhum acordo, em contrapartida, para exporta<;:ao de dois' biIh6e~ de d6lares. E S. Ex' que deciara, que nao se faz nenhum acordo para exporla~ao. E 0 Ministro Delfim disse que urn dos objetivos foi propordonar
emprego ao trabalhador frances. Pen so que V. Ex' concorda comigo ern que
mais 0 importante e proporcionar trabalho aos brasileiros que estao sen do.
despedidos.

o SR. HUGO NAPOLEAO - E eo que pensa 0 Ministro. Nao sei qual
a fonte que V. Ex' usou. mas sei, que des acham que devem ser criados empregos dentro do Pais. nao so industrias ...

o Sr Franco /'I-[olltoro - ... na industria naval, na industria ferroviliria e
tam bern nessa umeacadd industria de produ~ao de radares. Informo a V. Ex',
com ba~e na ducumenta~.1o· que exibi, que industriais brasileiros do setor estao alarmados .
o SR. HUGO NAPOLEAO - Respondendo a pergunta que V. Ex' me
ha\'Jd l'dto, dlltenormente, e 6bvio que os dados que trouxe aCasa eu os colhi

',,' .-r

junto. ao Ministerio da Aeronautica, que'esHi de portas abertas, para qual"i.ier Parlamentar, inclusive V. Ex'. examinar- 0 contrato de aquish.ao de rad~r~s ~ se asslm 0 desejar, e com 0 maior prazer eu acompanharei V. Ex'
para elucidar definitivamente a questao. - Mas fazendo referencia, para encerrar; Sr. Presidente, a outras considerat;oes do Senhor Franco Montara, a
quem -terei mais uma vez 0 prazer de ouvir ...

~ "'-0 Sr. F'rdnco Montoro - Nao e necessario que eu va ao Ministerio. Res- ,
peit6, aamiro e sou amigo do Ministro, mas pen so que e S. Ex' quem deve
mandaI', como fez, urn oficio ao Congresso. Apenas lamento que l1ele nao
conste·
0 gue disse a V. Ex'.
I,. ' . ,
O.S~. HUGO NAPOLEAO - Ele nao eobrigado a incluir no oficio os
dados que V. _Ex' quer.
", I

=c.' ·0 Sr. FriJnco Montara - Se a grande duvida
, e esta, V. Ex' deveria escla.

iece-r. .

.' 0 'SR'. 'HUGO NAPOLEAO - Mas nao havia necessidade. Eu os trouxe. Estou. entao. inteiramente descredenciado perante V. Ex'.
- 0 Sr. Franco M ant oro - Mas nao foi prestigiado pelo Ministro, que nao
se referiu ao preQo da transacao e ao numero de radares, 0 que e fundamental.
.' O·SR. HUGO NAPoLEAO - Mas se referiu ao nucleo, espelhou a verdade, e eu venho complementar essas informat;i5es.
.'
: . Como eu ia dizendo, Sr. Presidente, quanto as importacoes que foram
realizadas quando da visita de S. Ex' 0 Sr. Presidente Joao Figueiredo, a
Franca, 0 Senador Montoro afirmou que oS vagoes e os navios, sobretudo os
dois navios petroquimicos que foram importados. tern simi\ares no Pais. Na
realidade, quando ha urgencia imediata de utilizat;ao desses bens, temos, infe- .
lizmente, que imporVl-los. Se nos precisamos de mais trens e nao podemos
produzf-Ios a curto prazq, temos que importa-los/para atender a demanda.
Da mesma forma e da mesma maneira se nos precisamos de mais t011elagem,
em termos petroquimicos .. ,· .
- -' dSr. Frgnco Montoro-- Mas isso nao ocorre.
. -". ·O.SR. HUGO N~POLEAO - ... nos t~mos que importar, porque e um
problema premente. E ai vamos dar emprego a quem? Ao motorneiro, aquele~ que vao an dar nos trens, como empregados das redes ferroviarias; aquele&
que vao comandar os navios. Enfim, teremos novos empregos em funcao des-,
sas aquisit;oes. Este 0 primeiro ponto.
- 0 St'. Fran-co MOllloro - 0 que V. Ex' diz nao e confirm ado pelos fatos.A industria ferroviaria pode produzir, mas esta despedindo empregados, esta
coma capacidade ociosa, aespera, desesperadamente, de encomendas. Quanto a industria de constrw;:ao naval, 0 Governo ha 15 dias, anunciou com estardalha<;;o: 0 Brasil, hoje, e a segunda potencia em construcao naval. Quer
dizer, ultrapassou os Estados Unidos; so 0 Japao tern capacidade maior que 0
Brasil. As autoridades ligadas ao setor declaram que ele esta em condici5es de
fabricar esses navios. A; razao e outra, e eu me-permito, ao concluir, dizer ...

0 S~:.HUGO
NAPOLEAO _
. ,

c
~

o Sr.. Franco

M on/oro -

A razao foi a premencia.

A premencia da

divida.

o SR. HUGO NAPOLEAO - Nao, premencia da utilizacao dos mesmos dentro do terri to rio naciona!.
o Sr. franco M ontoro - Eu nao tive tempo de citar aqui uma serie de
aitig~s de economistas, demonstrando que a nossa situacao e de-urn Pais que
.esta --..: como e incontestavel- com uma divida excessiva e nao tem outro remedio senao aceitar as condit;i5es impostas por aqueles que nos emprestam dinheiro, condicionando-o a importac;:ao de equipamentos ...
"_~O SR. HUGO NAPOLEAO -

E por que nao?

... :6-'s;'-F;ahco Montoro - ... de que nao precisamos. E a condenac;:ao do
mooelo'econ6fnico; da tese que V. Ex' defende. E eu quero concluir, dizendo
que_nos~l1ao·nos limitamos a criticar esse modelo. Apresentamos uma alternatiJa' :que e exatamente a de voltar-se para 0 mercado interno; produzir aquel
les b~ris' que'o Brasil pode produzir, dando emprego ~o trabalhador brasileiro
e nao 0 desempregando. A orientat;ao que 0 Brasil adota ea do Fundo Monetario Internacional...
-

~

1

,
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"-0 SR. HUGO NAPOLEAO - Nao. Isso, na opiniao de V. Ex'..

o S~. Franco Montoro - ... a de fort;ar a recessao, aumentar osjuros, estabelecer medidas de interesse dos financistas internacionais. A alternativa
que-proi>omos e outra. Eu-quero, - encerrando esse nosso debate, pois a
Mesa esta-nos advertindo - tornar clara nao apenas a divergencia em relac;ao aOs fatos, que, parece, estao perfeitamente esclarecidos. A noticia dada
peIo Ministro da Fazenda nao e confirmada, nao se vai importar 640 milhoes
de dolares em radares. Mas a diferent;a fica, principalmente, no tocante ao

modelo de desenvolvimento. E preciso parar de aumentar cad a vez mais a
nossa divida, e a unica forma de se conseguir isso e apelando para a produc;:ao
brasileira.
o SR. HUGO NAPOLEAO - So deve, Senador, quem tern crectito. Se
o Brasil tern dividas e porque tern credito, e porque tern lastro. Alias, eu fico
muito feliz em verificar que temos urn dos dez maiores produtos internos brutos dO' mundo. Entao, pode dever, tern capacidade para dever e - perdeoeme 0 pleonasmo - deve dever. Esta euma das circustancias. E se os contratos
de emprestimos ·envol~em aquisic;:ao de mercadoria se 0 Brasil precis a delas,
vamos adquiri-las para dar trabalho aos brasileiros.
I

o

Sr. Franco Montara -

Estou provandb que nao precisa.

o SR. HUGO NAPOLEAO - Isso nao implica que excluamos a necessidade de ser aumentada a < participacao do trabalhador brasileiro, ao contrario. Mas esse esfor~o e de ordem global do Brasil. Esses valores sao minimos em relat;ao a economia brasileira como urn todo. Andou bern 0 Ministerio da Fazenda; andou bern 0 Ministerio d!1 Aeronautica; andaram bern os
Srs. Ministros sobretudo _neste caso.
Sr. Presidente, YOU encerrar as minhas consideral;:oes, uma vez mais enaltecendo a atuacao do Governo brasileiro e precisamente dos Ministerios da
Aeronautica e da Fazenda que, no momento em que 0 Pais precisava, adotaram medidas adequadas, compatfveis, concernentes as reais necessidades da
populacao brasileira.
Era 0 que tinha a dizer.
o SR. PRESIDENTE (Passos Porto) - Esta encerrado 0 perfodo destinado para breves comunicacoes. .
Sobre a mesa, comunicacoes que serao lidas pelo Sr. 19-5ecretario.
sao lidas as seguintes,

Brasilia, II de junho de J981
Senhor Presidente,
Nos termos do § 19 do art. 10 do Regimento Comum. tenho a honra de
comunicar a V. Ex f • para os devidos fins, que esta Lideranc;:a deliberou propor a substituicao dos nobres Srs. Senadores Aloysio Chaves, Raimundo Parente e Joao Calmon. pelos nobres Srs. Senadores Jutahy Magalhaes, Bernardino Viana e Jorge Kalume. na Comissao Mista do Congresso Nacional que
dara parecer sobre a Pro posta de Emcrnda a Constitui~ao n9 17, de 1981, que,
"da nova redacao ao paragrafo terceiro do artig0-7 9 da Constituic;:ao Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta considerat;ao. Senador Bernardino Viana, Vice-Lider do PDS, no exercfcio da Lideranca.
Brasilia, 11 de junho de 1981
Senhor Presidente,
Nos term os do §-19 do art. ,10 do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. EX f , para os devidos fins, que esta Liderant;a deliberou propor a substituic;:ao do nobre Sr. Senador Almir Pinto, pelo nobre Sr. Senador
Lenoir Vargas, na Comissiio Mista do Congresso Nacional que dara parecer
sobre 0 Projeto de Lei n? 10, de 1981 (CN), que "Altera dispositivos da Lei n9
6.894, de 16 de dezembro de 1989, que dispoe sobre a inspe~ao e fiscalizac;:ao
da produt;ao e do comercio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes destin ados it agricultura, e da outras providencias".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta con~ideracao. - Senador Bernardino Viana, Vice-Lider do PDS, no
exercfcio da Liderant;a.
Brasflia, 11 de junho de 1981
Senhor Presidente,
Nos term os do § 19 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex', para os devidos fins, que esta Lideranc;:a deliberou propor a substituicao dos nobres Srs. Senadores Raimundo Parente, Aloysio
Chaves e Lourival Baptista, pelos nobres Srs. Senadores Joao Lucio, Passos
Porto e Jorge Kalume, na Comissao Mista do Congresso..Nacional que dara
parecer sobre 0 Projeto de Lei n9 11, de 1981 (CN), que "Dispoe sob.re a averbacao, na esfera federal, de tempo de servic;:o publico estadual ou municipal" .
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
. e distinta consideracao. Senador Bernardino Viana, Vice-Lider do PDS, no exercfcio da Lideran<;;a.
I
BrasHia, 11 de junho -de 1981 -Senhor Presidente,
Nos termos do § 19 do art. 10 do Regimento Comum. tenho a: honra de
comunicar a V. Ex', para os devidos fins, que esta Lideranca deliberou propor a substituicao dos nobres Srs. Sen adores Almir Pinto, Lourival Baptista e
Eunice Michiles, pelos nobres Srs. Senadores Jutahy Magalhiies, Jose Lins e
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p,jo,o~ Porto. nn (omissao Mista do Congre,~o Nacional que dara parecer
5ubre " Mensagem n Y 53. de 1981 (CN) que ~ubmete a deliberavuo do Congre~so Naclonal 0 texto do Decreto-Iel n9 1.X5l. de 27 de janeiro de 1981. que
.. Aitcr.l 0 limite minima do beneficio fiscal concedido pelo Decreto-lei n9
US!!, de 11 de novcmhro de 1975, a pessoas thieas mutuarias do Sistema FinJnCelto de Habital;iio. e da outras providencias".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e diSl1nta considerac;:iio. - Senador Bernardino Viana, Vice-Uder do PDS, no
e)..ercklO da Lideran~a.

Brasilia, 11 de junho de 1981
Senhor Presidente,
Nos termos do § 19 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex', para os devidos fins, que esta Lideranva deliberou propor a substituivuo do nobre Sr. Senador Lomanto Junior, pel0 nobre Sr. Senador Bernardino Viana. na Comissao Mista do Congresso Nacional que daru parecer sobre a Mensagem n9 54, de 1981 (CN), que submete adeliberavao
do Congresso Nacional 0 telCto do Decreto-lei n 9 1.852, de 27 de janeiro de
1981". que "Regula a distribuic;uo aos Municfpios da parcela do imposto sobre
transmlssiio de bens im6veis e de direito,> a eles relativos".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta considerac;iio. - Senador Bernardino Viana, Vice-Lfder do PDS, no
excrLklO da Lideranc;a.
Brasflia, 11 de junho de 1981
Senhor Pre'ddente.
No~ lermo~ do § 19 do art. 10 do Regimento ComuIn. tenho a honra de
comunicar a V. Ex', para 'os devido, fins. que esta Lideranva deliberou propor a suhstitmc;iio do nobre Sr. Sen.ldor Raimundo Parente, pel0 nobre Sr.
Senador Bernardino VIana, na Comissao Mi5ta do Congresso Nacional que
dar':' parecer ,.,obrc a Mensl!gem n9 55, de 1981 (eN), que submete. a deliberUl;all do C ongre~so Naclonal 0 texto dn Decreto-lei nQ 1.853, de 9 de fevereiro de 1981, que "Dli nova redac;ao a dlspositivo do Decreto-Iei n 9 1.732, de 20
de detemhro de 1979. que reajusta o~ vendmentos, saldrios e provento~ dos
~ervidores clvj~ do Poder Ext:cutivo·'.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e dl~tinta consideral;iio. - Senador Bernardino Vialla, Vice-Lfder do PDS, no
exerciclo da Lideram;a.
'

Brasflia, 11 de junho de 1981
Scnhor

Pre~ldente.

No~ termo~ do ~ 19 do art. JO do Regimento Comum, tenho a honra de
comunlcar a V. Ex", para os devidos fins, que esta Lidcranc;a deliberou propar a ~ub~titukiio dos nohre~ Srs. Sen adores LourivaI Baptista, Lomanto Junior. Joao Calmon e Tar:.o Dutra. pelos nobres Srs. Senadores Bern'ardino
VIand. Jorge Kalume. Passo~ Porto e Joaa Lucio, na Comissao Mista do
Congre~"o Nacional que dara pareeer :>obre a Mensagem nY 60, de 1981 (CN).
que submete a delibera<;iio do Congresso Nacional 0 texto do Decreto-1ei n9
1)~55, de 10 de fevereiro de 1981, que "Dbpoe sobre a retribui<;ao dos Profes~ore<. C ivis do Magisterio do Exercito. e dll outras providencias".
Aprovelto a oportunidade para renovar os protest os da mais alta estima
e dl;.tinta consideracao. - Senador Bernardillo Viana, Vice-Uder do PDS, no
exercicio da Lideranc:a.
,

o SR. PRESIDENTE (Passos Porto) -

I

Serao feitas as substituivoes 50-

Iicitadas.
A' Pre"idenciu convocu sessao conjunta a realizar-se hoje. as 19 horas,
neste Plemirio, destin ada a votac;ao da Proposta de Emenda a Constituic;ao n9
2, de 1981, que altera a redaeao do paragrafo unico do artigo J45 da Con;;tituic;:iio Federal.

o SR. PRESIDENTE (Passo

Porto) -

Passa-se

ORDEM DO DIA

a' .'

Votaciio. em primeiro turno, da Pro posta de Emenda aConstituil;iio n9 L de 1981. que introdul paragrafo no artigo 103 da Constittl\!;ao Federal. tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n9 9, de 1981-CN, da Comis;'110 Mi~ta.

A di~cu~;,jo da materia foi encerada na sessao conjunta de 3 de junho
corrente, as II hora ... ficando a votac;ao adiada por falttlde quorum.
A proposta de emenda aConstituic;iio exige quorum qualificado para dehberacao. Sen.ldo evidente a inexistt:ncia de numero em plen{lrio. deh.a. mais
uma veL. de ~er procedida a vota(;ao.

o SR. PRESIDENTE (Passo,; Porto) declaro encerrada a sessiio.

Nada mais havendo que tratar.

(Levallta-se a sessQo

as 12 horas e 10 mil/utod

,
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PRECO"~'E

ASSINATURA

Set;ao I (CAmara dos Deputados)

~lJa-Superficle
"

Vla-Aerea:

Semestre
Ano

\

Cr$

.... ' .. Cr$ 1.600,00

-

.. .. Crf

Exemplar avulso

Ano

... Cr$ 5.000,00
15,00
Exemplar avulso (Atrasa9ol. Cr$

10,00

Se~ao

II (Senado Federal)

Vla-Superficle> .

Vla-Aerea.
Semestre ... -

800,00
Cr$
, ,Cr$ 1 600,00

Semestre ..
Ano
Exemplar avulso

...

Cr$ 2,500,00

Semestre

800,00

Cr$

Ana ..

10,00

..

Cr$
.
. . Cr$

Exemplar avulso (Atrasado)

Cr$

--

2.500,00
5,000,00
10,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Vlsado, pagaveis ern Brasilia ou
Ordem de Pagamento pel a Calxa Econ6mlca Federal - Agencla Parlamento, Conta-Corrente nQ
950.052/5, a favor do:

f

I

Centro; Grafico do Senado Federal
I

Pra9a dos Tres Poderes I

Calxa Postal 1.203 CEP 70.160

Brasilia -

DF

Centro Grafico do Senado Federal
Caixa Postal 1.203Brasilia - DF

EDICAO DE HO.IE: 16 PA.GINAS

PRECO DESTE .EXEMPLAR: crS 10,00

