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Comunica concessão aux!lio
ao llOSI>ITAL NOSSA SP.tlllOM

.

,

'l'rülllilnrl.rll,

RS 2.ooo.oou,nrt
ll~õdo

JuUo

•lc

\1~tilhoo:

I

!lS

lOO.OOU,flll

l~S

1.500.000,0(

llS

l.500.0ilQ,OI

us.

l.soo.ooo,oc

DOS Rl::~ll!OlOS

Comunica concessão auxílio
ao HOSPITAL 00 CAIU llfllJ!i: NO~;
SA SCNIIOAA DAS GRAÇAS

llo~SOJ:OC.l

RS

Comunica concessão aulC!Uo
ao HOSPITAL STO. 1\N'fCINIO

nlo
cl,,~Hlli:<IÕes

São Marcos

RS

Comunica concessão au~Ílio
;,)o
ao HOSPITAL D.ENEf'ICf1trrc
SÃO JOÃO BOSCO

Condor

RS

Comunica concessão auxílio
à S,OCU;DAOE IIOSI'IT/\L UJ::Nt:;PICENTE DE. CONDOR

RS

4,ooo.ooo,ut

do

omunlca Autorização para
onvêinio mêdico-hosc>it<~l·llr ll<llO Jarom a ASSOCIAÇ'XO PrtO'l'eÇÃO A dim
.JATER!UOAOE E A IN.'/iNCIA

OF

Dos~:>oroca

ADEMJ\R LAUTER'l'

Comunica concessão auxfli~
ao liOSI'ITAL DA. CIDI\IlE:
(!B
Pl\SSO FUNDO

Bru!lia

HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA
SE:NilORA DAS GRAÇAS

LUIZ NICOLE'I'TI

RS

S>1nto 1\ntf•

~lan:os

Con,J.or

IIS

RS

1,ooa.aoo,oc
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:;1!'·\/,JIO:t.i.ill lll! '11!LI::X EXPEDIDOS PELO MINISTRO DA PREVIOeNCIA E hSSISTi!:NCIA SOCihL, JAin ~OAlU:!S,

'"·i

• ""'":~ 1 --~~
1, ..
I ·1"

J.L

I

!''"""I
w

02,12,80 6,437

02.12,80 6,438

I

OSSTINA'l'XRIO

DESTINO

EST.

Ci!!;rAzinho

ARTIIUR MILTON ARNOLD

RS

Venancio A!,

OTTMAR BENO SCKUL'l'Z-

RS

mo

llCNEF! CI ÂR.I 0/ ASSUWI'O

CIOIIIJ~

comunica concessão auKÍllo
à FUNDAÇÃO HOSPITAUAR DENE
FIC!!:NTE PADRE JOÃO
-

~~m~~~~T~n~Í~s;~D~~iR;q
MARTIR

l·l!t

02.12,80 6,<139

ANTONIO JOSELI CARDOSO

DA

são Nicolau

ns

Sio VLcente

RS

SILVA
H·l

02,12,80 6,.440

PAULO ROBERI'O DEON

do Sul
l'•tl

02.12.80 6.Hl

CELINA BARBOSA RODRIGUES

(Mlw;'J'ltl\GI::M)

Cara:tinho
cnanclo A!.

'"'

comunica concessão aux(llo li'io Nicol<lu
ao IIOSPITAL SKo NICOLAU
oaunipa concessão aux(lio São Vtc~nt
HOSPIT.p.t, S,VICE:NTii: FERitl~l~ do Sul

~~

são Gabriel

RS

com~ica concessÃo auxílio' io Gabriul ns

-400,000 ,Cll

i LIGA FEMININA DE COMDATE
AO cmcER

02,12.80 6.442

)•,.t

02,12.80 6.443

02,12,80 6,U4

Prefeito ,JOlO OJILNiDO
SCUAEOLER

Alecrim

LAUOIR SCI'IILT'l'LER

Candido Go•
doi

Prefeito JOio ODIL MORAES

Espumoso

IIMS

\'•·I

02.12.81) 6,4.45

Horval

Prefeito OTONI 11MAR0 DA SI!:,

.l<S

Comunica coneessio auxílio
1110 HOSPITAL CARIOI\DE
00
ALECRIM

""

i SOCIEDADE IIOSPITALAR SAN

""

comunica concessão auxílio
ap IIOSPITAL BENEFI CCN'rE ~tr.
DICO-ASSI STENCIAL TRAilALliÃ
DOR RURAL ALTO ALI:C:m:
-

RS

Comunica concessio 111ux!11o
1110 llOSPITAL NOSSA S~ll!IORA
!li\ GLORIA

VEIAA
02,12,80 6,446

Prefeito ROGO GUIMARXES
SOARES

02.12,80 6.U7

....

Santa Vité·
ria do Pal

1'>7

G2,l2.80 6,446

IIOSPI'l"AL SANTA BARBARA BEtE- Santa BÃJ:ba
FICEN'l'E
ra do Sul

l'o!l

02,12,aO 6,Hil

JO~

HELIO LINCH

;·,•1

02.12,80

.450 JOSEII MARII\NO RAHINSKI

lodl

U2,12,80 6,451 VALCEKAR BORDIN

caq,o

!

.

Novo

~:;~

orto Luc:en

r.n

C.:~nclldo

doi

-

RS

llerval

RS

z.ooo.oao,o1

HS

1,500,000,01

RS

500.001),0•

santa Vi-

RS

""
RS

tória

tiO

Palmar

Comunica concessão 111uxíllo
ao SINDICATO DOS TMDI\LIIA- são Josch
gg~~R~URAIS DE S~ JOSE:II (lo ouro

Comunica concessão aux!li.a santa nãrt.. ••
ao IIOSI'ITAL SJ\NTA DJ\RilAnA ra do Sul
RS
BENEFICENTE
Comunica concessão 111uxílio
i SOCIEDADE IJOSPITALAR DE Calll(lO Novo nS
CARIDADE CE CAMPO NOVO

1. 500 ,ODU ,UI

""
"'

comunica concessão auxílio
i SOCIEDADE llOSPlTAE. SÃO
JOSE H

r>nrto Luccnol

RS

1. soo .ooo ,n1

comunica concessão aux!l1o
à SOCIEDADE !IOSl'ITALAR DI:!NEFICE~~E AJURICABA

1, 500,000 ,Oo

Ajuricaha

RS

LOTARIO SCHEifiER

Panambi

RS

Comunica concessão ~ux!1io
i SOCIEDADE HOSPITAL I>UULI
CO DE CARIOA08 DA CIDADE DE l'ANJI.MDI

l•;mambi

ns

Jld

02.12.80 6,454

ANGELO JOXO ARE:SI

sarracio

RS

Comunica concessão auK(11o
ao HOSPITAL SÃO VAL~N'1'IM

llarracii.o

ns

J<,l

u3.l2.80 6,4.!>5

MARCO ANTONIO KRAEW:R

Bri!ISÍ11a

coiiluniCa credenciamento do
IIOSPI'l'U, IBRAIM ADUD NETO

1-'ranci,.co
J\1vo.s

l'"rt

I•·'>

03.12.80 6,466

DAVID NJ\SSER

Rio &!I
neiro

J.,,.

03.12.80 6,ttí7

Deputado HEHRI.QUE BRI'l'O

Brasília

DF

Comunica extensio contrato
p/ cl!nlc~ médica o cirúrqica SANTA CASA CE .aMIS~RICORDIA DE ITJ\MB~

ItambÕ

!lA

:h·/

03.12,80 6,t87

OLIMPIO FARIA 00 LIMA

P, Alegr•

RS

Comunica credenciamunto do
médico AU~LIO MOURA
D~
FARIA

Garopnha

SC

lttll

03~12,80

Sup, Req. INAMPS/RS

P. Alegre

RS

Autoriza credencillmento do
odontÕloqo PAULO CI::SAR MOREIRA PIN'l'O
Rio Gran~le
Idem, idoa HOSPITAL SILVei ant"l MIIIRA MARTINS
- rilll

1111

03.12.8 6.507

Pres.idente do INAMPS

DF

1.ooo.ooo,o~

Praia Quln
Ú:o
RS
llS

RJ

Idem, idem CL:!NICA DE FM- ouarapuav<l
TURAS SANTA MARIA

l'lt

'"'

111

03,12,80 6,509

Presidente do INhHPS

Rio da
neiro

Ja-

RJ

Idem, idem 9ineco-obstetra
VErtA MARIA 1\NTUNES !liWM

l'elot;lo>

1 1.'

03.12, 60 6.510

Presidente do INIIMPS

Rio d•
neiro

Ja-

RJ

Idem, idem oftalmologista
LINO T!lLMO GIRARD

E.ajooldo

111

03,12,80 6.511

Presidente do INAHPS

Rio de
neiro

Ja•

RJ

Idem, idem ORL CARLOS
BR6SIO ilENEMANN

AM-

Sapiranqa

t~·

1J 1

03.12.80 6,512

Presidente élo INAMPS

Rio de Janeiro

RJ'

Idem, idem psiquilltra
GE LUIZ LENA ANCliiE'rA

JOn

Santi<~go

ltS

l'l~

03.12,80 6,513

Presidente do INAMPS

Rio de Janelro

RJ

Idem, idem obstetra RENATO
NELSON RUDZEN

Soletlada

ltS

17h

01.12,80 6.514

P:re~:~idente

Rio tle
neiro

Idem, idem neuro-cirurqiã
Fli.TIMA IIILL LIMA

R. Grandu

do INAMPS

soo.ou.1,o

RJ

RS
Rio àe Janeiro

I

,OOO,D•r

RS

02,12.80 6,oi5J

Sup, Roc;, INAMPS/RS

3,000

Comunica concessão auK!1io c:uaranJ.
ã SOClf.:CADE tlOSPITALAR SAN- dolll Mlso>ões
TA. 1'EIIEZA

11,_.

03.12,80 6,506

200 .ooo,o

RS

LBERTO WIEGER'l'

tu••

1.500,000,01

500,000 ,OI

02,12,80 6,452

Ja-

1,500,000,0

-

l•·l

6,505

Ajurici!lba.

TO AFONSO

Comuntua concess.ão 111uxílio
à SANTA CASA MISERIC6RDIA
VITORIA PALMAR

-

São Josah
do ouro

OSVINO BARlt'

Comunica concessão auxílio

ns

AleeriiR

JaRJ

RS
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j: ":,I ""'" /'";;;" l,----o_o_s_T_'_"'_T_AR_r_o____l
03.12.80 6.515

Presidente do INAMPS

;'

'I'!

17•>

õ3,12.BO 6,Sl7
il4.12.80 6,54.8

Presidente do INAMPS
Presidente do INAMPS

1:111

íi4.12..BO 6.550

Sup. Req, INNU>S/RS

]111

ü-1.12,80 6.551

Deputado DARCY POZZA

.552

Deputado AIRTON VARGAS

J ~· ..

.J~

\:11

04.12.80 6.553 leputado CARLOS SANTOS

,12.80

Rio de

Ja-

Rio da
neiro

Ja-

Rio de
nll!liro

Ja-

Brasília

RJ

Idem, idem ortopedista SA!:!,
TO COZINZA NETO
'alotas

RJ

'I'ERNIDAOE SÃO GERAL~O

Idem, idem UOSPITI\L E

Idem, idem

Cudt1ba

Idem~' idem SOCIEDhOE UOSt'I

TALAR nENE:FICENTE: Sfi.O JOS~

ll"vid Co'ln~
llnrro
ns

comunica concessão auxílio
ao HOSPITAL MUNICIPAL HANIJ
EL FRANCISCO GUERREIRO
-

r.uapprâ

DF

Bras!lh.

DF

COm~ica

concessão auxílio
i ASSOCIAÇÃO MANTBNEPORA
DOS EXCEPCIONAIS
Comunica concessão auxílio

ii ASSOCIAÇÃO DE PAIS

E: 1\MI· L'. Ale')re

Santa lli\r·
hal·<l
elo
Sul

RS

Comunica concessão auxílio
ao CEN'l'RO DC ASSIS'l'gNCII\
~!tDICO SOCIAL

•ruparencll

Deputado E:MIDIO PERONOI

1:1'>

04.12.80 6,555

Deputado AIRTON VARGAS

lu ..

o-1.12.80 6,55G

Deputado AIRTON VARGAS

IH/

11~.12.80

Deputado ALCEBIADES DE OLIVEIRA

Bras!lia

DF

04.12.80 6,558

Deputado EMIDIO PERONDI

BrasÍliA

\h'•

04.12.80 6.559

Deputado TELMO KIRST

1'!:1

~·1.12.80

l·l!

1'1."

RS

"'

s.ooo.ooo,tH
100,000,01

!lS

6,000.000,01

DOS EXCEPCIONAIS -APAe

comunica concessão auliÍlio
à CASA DA AMIZADE DE: SANTA
B.I\RDARA DO SUL

04.12.80 6.554

t•lt

São F~;m
cisco Qc
P<1ul11

DF

lHI

1

~ineco-obstetra

RS

RS

P. 1\legre

""

CA!lfl1nortt.J C:O

NELSON LUIZ LIMA MACIII\00

P. Alegre

Brasília

MA-

RJ

GO~

''

(MIIl::•r!thGI::M)

OESTIN~-~~'::1-~.:.·.:.:_rciÂRIO/ASSuwro
neiro

1 "'

:.>Ufl.W~S.

comunica concessão auxílio Campina:;
ao CONVIVIO FMIILIAR 1~ CUT,- dw> Ml!lTURAL PALMEIRAS
sões

lO O.000 ,OI

"'

100.000,01

""

100 .ooo ,o c

Comunica concessão auxílio
ao LI\R DA VEt.UICE ISJ\118L
OLIVEIRA RODRIGUE:S

santo J!;u'J!!
lo

OF

comunica concessão auxílio
à ,Prefeitura Municipal

rissium<~l

Brasília

DF

Comunica concessão auxílio Janta Cru~
à Prefeitura Munic~pal
do Sul

us

Deputado EM.IOIO PERONOI

BrAsÍliA

DF

Comunica concessão auxílio
à Prefoitura Municipal
L'<cpera

ns

04.12.80 6.561

Deputado ATRTON VARGA.S

P, Alegre

RS

Oomunica concessão auxílio
à SOCIE:DA.DE DOS SURDOS DO
RIO GRANDE 00 SUL

RS

1oo.ooo,oc

U4.12..80 6.562

Deputado AIRTON VARGAS

P. Alegre

RS

COmunica concess.ão .:~uxflio
à SOCIIWAOl: HP.CREA'l'IVA ~S- IIUil Vbl.t
PORTIVA CONCOROIA
lo llur:ic.l

US

lOO,OUO,fll!

6,557

6.560

()4,12.80 6.563

Oeput.1.do AIRTON VARGAS

P. Aleqre

P, Alegre

RS

Cqmuni~a conce~são

P. Alearc

RS

<IOO.OOU,UI

100.000,01

l.ooo.ooo ,o•

i

auxílio

à SOCICDADE E:!JUCACIO!!J\L DB
RS

ASSISTC::NCIA SOCIAL AJUHICAAjuric;lbu
aA - SSASA

RS

lOO.OOO,Ul

Comunlca concessão auxílio
à SOCIEDADE: DENEFtCP.rn'P. O!~
A"''PARO AO M.l;:NOR - SUI'w'1

Siio Borja

RS

100.000,0

RS

1 1l

ll4 .12 .80 6,564

Deputado AIRTON VARGAS

L·o·,

114.12.80 6,565

Deputado CARLOS ALBERTO
CIIIARELLI

Brasília

DF

Comunica conccss.iio auxílio
à SOCIEDADE ASSISTBNCIA SO
CIAL DE SOilRAOINIIO
-

Sobr<ldiClhll

Tl.lnent1~

1,000.000,01

~····

U4.12.60 6.566

Deputado EMIOIO PERONOI

Bru!lia

DF

COmunica concessão auxílio
à Prefeitura Nunicipal

l'•f

04.12.80 6.567

Deputado AIRTON VARG.P.S

P, Ahgro

RS

Comunica concessão auxílio
à PARóQUIA EVANGELISTA TRIN
DJI.DE
Crisaium,cl TtS

1 11•

04.12.80 6.569

Deputado CARLOS ALBER'l'O
CIIIARELLI

Brasília

DF

Comunica conces$ão aux!lio
ao INSTITUTO DE HENORES DE
PELOTAS

Pelotas

llS

1.500.000 1 01

P. Aleqre

RS

Comunica concessão auxílio
110 LAR SANTO ANTONIO DE ~:<
CEPCIONAIS
-

P. A1e<Jrc:

llS

5oo.oou,oc!

Comunica que autorizou
p
credenci11111ento do JIOSPITAL
VELOSO COSTA, em caráter
excepcional! a pedido
do
Deputa® JOJI.O AUlE!tTO, do
PDS

uacabau

~U\

RJ

Autori:ta crec!anciamnto
CEN'l'ERPISIO

Jacart:~í

SP

DF

COmunica credenciamento
CE:NTERFISIO

,Jaca ruí

SP

Autoriza assinatu~a conv~
nio c/ SANTA CASA DE MISERICCiRDIA DE PORTO ALEGRE

[l,

I '''I

04,12.80 6.570

Deputado .ALCEU MAR'l'IHS

:''"'

04.12.80 6.572

Diretor do HOSPI'i'AL V!:LOSO
COSTA

.'!•l

04.12.80 6.575

Presidente do INI.MPS

."1!

cl4.12.80 8.576

Deputado JOS-e DE CASTRO
COIMBRA

:' • l

05.12.BO 8.587

Presidente do INAMP:>

MA

BacAbau

Rio do
neiro

Ja-

Bras! lia
Rio de Janeiro

Portclc1

1\.le<Jl·u

'"

RS

100,()00,01

100,000,01
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Sem me referir a outras questões, Sr. Presíderite, eu me referiria rapidamente à questão dá mã gestão do Fundo Previdenciârio neste País, a péssima
administração da Previdência Social neste País.
Já disse de certa feita e volto a repetir: o Ministério da Previdência e Assistência Social possui um sistema de computação chamado DATAPREV,
que é considerado o_ mais sofisticado e o mais oneroso da América Latina,
porque ele efetivamente custa ao povo brasileiro ...os olhos da cara", mas não
tem condições, o Ministério de Previdência e Assistência Social, de fornecer,
a nós parlamentares números que coincidam, números da crise, que não se
colidam, que não se contradigam. Na verdade, não sabe a Previdência Social,
nem mesmo qual é o seu déficit orçamentário até os dias atuais, durante o ano
de 1981. E não sabe ela nem mesmo quanto o Estado efetivamente lhe deve, e
quanto lhe devem as empresas privadas neste País. Não hã números realmente que coincidam, que batam, que nos ofereçam garantia de que a crise esteja
efetivamente diagnosticada nos seus detalhes.
Não teve o Sr. Ministro da Prevídência e Assistência Social, para com
este Senado, a cortesia, a gentileza nem ao menos de vir a uma das suas comissões técnicas~- atendendo a requerimento aprovado por vârias delas, e nem
mesmo, Sr. Presidente, teve ele a gentileza ao menos de comparecer à Comissão Mista criada para examinar o chamado Projeto Previdenciário do Governo. Ora, Sr. Presidente, tinha eu, como estou certo que tantos outros parlamentares teriam, algumas questões para serem levantadas, até mesmo para
informações, para melhor nos informarinos e lios posicionarmos diante da
proposta do Governo. Ora, como isso não foi possível, encaminho a V. Ex•
um requerimento de informações nos seguintes termos:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
De conformidade com o que faculta o art. 239, item I, letra "b"
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes informações ao Poder Executivo, relativas ao Ministério da Previdência e Assistência Social, considerando
encontrar-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n'l 22/81 (CN), que .. fixa novo limite mãximo do salãrio de contribuição e dã
outras providências":
I. Qual o "deficit" financeiro do Ministério da Previdência e
Assistência Social até a presente data, no ano de 1981;
2. Quais foram as despesas globais do Minj_s~_é!io da Previdência e Assitência Social nos ano~ de 1979, 1980 e 1981 até a data
atual, com os seguintes órgãos:
a) INPS;
b) INAMPS;
c) lAPAS;
d) FUNABEM;
e) LBA.
3. _Qual foi o montante dos recursos transferidos a outras instituições públicas e entidades privadas no período citado no item
anterior, relacionando-os nominalmente, juntamente com as respec~
tivas datas destas transferências;
4. No período citado no item 2, quais foram os credenciamentos de médicos e instituições hospitalares e de exames complementares realizados, especificando-os nominalmente e indicando datas,
localidades e montantes;
5. Nos anos de 1980 e 1981 até a data atual, quais foram as
despesas da Previdência Social com beneficiários e aposentados que
percebem até 3 salários mínimos, e qu-e proporção repres_entaram
em relação às suas despesas totais com benefícios.
6. Relação completa dos processos de fraudes na Administração interna e na prestação de-serviços m6dicos, abertos pela Previdência Social, relativos a todos os órgãos que lhe são subordinados, citando detalhadamente:
a) Nome do envolvido;
b) Órgão a que está ligado;
c) Montante e quanto representa em rela~ão à despesa da Previdência Social;
_ _ _ . -· _
d) Se o processo foi concluído e, caso positivo, quais-aS providências
ad~otadas pelo MPAS;
·
7. Quanto o Ministério da Previdência e Assistência Social
pagou de juros bancários no período 79/81 até a preserite data.
Justificação
São por demais contraditórias as informações emanadas de autoridades ligadas ao Governo, relativaS ~o mOntante do propalado
"deficit" na prestação de serviços assistenciais e previdenciários.
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Estando em tramitação 'nesta Casa do Congresso o Projeto de
Lei n• 22/81 - (CN), que altera os valores de contribuição à Previdência Social e tendo em vista declarações do Senhor Ministro Jair
Soares de que documentos por mim apresentados no Senado Federal, provando favorecimentos e tráfico de influência na ârea daquele
Ministério, foram selecionados de acordo com minhas conveniências, requeiro as presentes informações a fim de que se restabeleça a
verdade, e, através das informações solicitadas, possa o Congresso
Nacional analisar com mais acuidade e real situação da Previdência
Social.
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1981.- Henrique San~
tillo.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Henrique Santillo, solicitaria de V.
Ex• um aparte, quando considerar oportuno.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, além disso, gostaria
de lançar - não sei bem se seria um repto - um apelo em nome dos previdenciários deste País e menos um repto à liderança do Partido do Governo
nesta Casa; que ela nos ajude a elucidar esta qiiestã da má, da péssima, da incompetente e plena de mã fé gestão da Previdência Social neste País, sobretu~
do a qüestão do tráfico da influência política. A Nação está esperando isso.
Quero dizer a V. Ex' e aos Srs. Senadores que não me aquietarei enqUanto
isso não se fizer. Voltarei ao assunto, se necessário cotidianamente, com novos documentos, para provar que uma das causas principais da crise financeira da Previdência Social é a má administração do Fundo Previdenciário neste
País.
Ouço V. Ex• com prazer, eminente Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- O meu aparte seria mais a respeito do início
do pronunciamento de V. Ex', porque, infelizmente, ao sair do gabinete, depois de ouvir o início do seu pronunciamento, parei um pouco nos corredores
para atender algumas pessoas, e não ouvi grande parte das denúncias que V.
Exlll fez, embora tenha escutado essa parte final, e devo manifestar-me um
pouco sobre ela. Inicialmente, eu gostaria de falar a respeito da reunião de
ontem da Comissão Mista. O erro começou, nobre Senador, no momento em
que o Presidente deu como iniCiado os trabalhos da Comissão, com- apenas
seis componentes presentes. Portanto, sem número suficiente para abrir esse
trabalho. Esse foi o erro inicial, que talvez tenha motivado todos os erros posteriores. E, mais ainda, quando fui chamado para ir pessoalmente verificar o
que estava ocorrendo, tive a oportunidade de sugerir ao Presidente que encerrasse aquela sessão e convocasse outra, meia hora depois, porque aí talvez ti~
vesse número para abrir a sessão, quando ele declarou que não tinha, como
Presidente de verificar quantos componentes da comissão estavam presentes.
Aí eu disse: há Um equívoco, porque, antes de abrir a sessão, qualquer Presi..
dente tem que dizer quantos componentes da comissão estão presentes, para
saber se tem número ou não para iniciar os trabalhos. Mas este seria o primei ..
ro caso a respeito dos problemas na comissão. Em segundo lugar, gostaria
apenas de dizer que o Ministro Jair Soares deveria realmente ter vindo numa
oportunidade, ou na Comissão Mista, ou perante uma Comissão do Senado,
para prestar os esclarecimentos necessários, porque eu sei que S. Ex• terá condição de prestá-los. Não é possível, Sr. Senador, acusarmos de trãfico de influência dos políticos, quando os políticos fazem algum pedido. Nós, políticos, às vezes fazemos pedidos a respeito de situações de mUnicípios que representamos e que conhecemos a realidade local. Esses pedidos n~o significam
imposição de soluções. Serão atendidos na medida das possibilidades, ou
não, do Ministério. Se nós, políticos,' não tivermos condições de encaminhar
solicitações em favor das comunidades que representamos, então, qual é o papel que temos, se sempre criticamos o GoVerno, quando ele não atende aos
políticos? Então, vamos passar a criticá-lo, também, no momento em que
passam a dar atenção aos políticos? Aí estaria um equívoco de interpretação.
O p~dido do político não tem nada de imoral. O pedido do político é para
atender às necessidades das comunidades que o político representa. Cabe aos
Ministérios e às repartições, dentro das suas possibilidades e das normas legais, atender, ·ou não, a essas solicitações. Esta, a diferenciação que o faço no
tratamento de assuntos políticos, e não do tráfico de influência de políticos
no Ministério da Previdência Social.
O SR. HENRIQUE SANTII,LO- Nobre Senador, Jutahy Magalhães~
até não discordaria- confesso -tão profundamente do pedido do político.
No entanto, hã uma coisa que me preocupa, Ex• a confusão que se faz, às vezes propositadamente- não V. Ex•, mas vários setores da vida politica nacional - entre a participação dos políticos como representantes da sociedade, de suas comunidades, e os pedidos diretos efetuados pelos parlamentares.
~aí que as coisas se confundem, algums vezes, e se separam, noutras, para nitidamente se configurar o tráfico de influências políticas.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- Em prejuízo dos seus demais companheiros, inclusive do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, hoje, VicePresidente da República, o nobre Deputado Nelson Marchezan.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Sr. Senador Henrique Santillo encaminhou à Mesa requerimento de informações.
Nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento Interno, o requerimento sCif eiãmiõ.ado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ainda dentro do tempo destinado ao Expediente concederei_ a palavra, para breve comunicação, a dois Srs.
Senadores.
Inicialmente tem a palavra o nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Para breve comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como membro que sou da Comissão de Economia, na última quartafeira, dia 14, naquele Órgão, tive oportunidade de ouvir o relato do nobre Senador Marcos Freire a projeto que lhe coube relatar, projeto relativo a um
empréstimo de 246 milhões de cruzeiros ao Estado de Pernambuco, para a
implantação de módulos de atividades educativas, artísticas e culturais. O Sr.
Senador Marcos Freire, no seu relato, disse, entre outras coisas, os seguintes
tópicos, que me parecem devam ser destacados:
2. Como temos afirmado em pareceres anteriores, sobtc matéria análoga, a fragilidade econômica e financeira dos Municípios e
Estados brasileiros vem determinando o aumento progressivo de
suas dívidas consolidadas, recorrendo a fontes vãrias, internas e externas, para obtenção de recursos extra-orçamentários. As respectivas solicitã.ções , encaminhadas pelo Chefe do Executivo Federal,
vêm instruídas com pronunciameatos favoráveis dos vários órgãos
técnicos competentes para o trato era matéria. A denegação dos pe-dídOs -Pelo Senado Federal implicaria em óbice intransponívefà realização de certos empreendimentos considerados importantes por
seus respectivos governos- que não deixam de o ser, em diversos
casos. O que é passível de controvérsia é, sobretudo, a prioridade
que vem sendo dada a certas iniciativas. Isso, entretanto, insere-se
dentro de um plano administrativo local, cuja discussão extrapolao
âmbito desta Casa e sempre susceptível de apreciações divergentes,
dependentes de concepções filosóficas de governo e de posiciona~
mentes partidários diferentes.
3. Nesse quadro é que se insere a nossa orientação, agora rea·
firmada, áe concordarmos com os referidos pleitos, sem entrarmos,
propriamente, no mérito dos respectivos pedidos.
4. Assim, em relação a Pernambuco, temos sido favürãvel a sucessivos empréstimoS, Sejã. internos, seja externos, para obras consi-dera!=las prioritárias pelo atual governo estadual P~b-ora possamos
ser discordantes dessa ou daquela solução abraçada.
Prossegue o Senador Marcos Freire, atravês de nada menos 12 páginas, a
esmiuçar o projeto, fazendo uma apreciação qualitativa e quantitativa, en~
centrando falhas e discutindo, sobretudo, a prioridade da destinação dos recursos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que quero destacar nesta oportunidade
é o seguinte: ninguém desconhece a qualidade de postulante ao Governo do
Estado de Pernambuco do eminente Senador Mai-cos Freire, Líder do
PMDB. Então, S. Ex•, pondo de lado que esses recursos podem conflitar com
os- SeuS próprios interesses eleitorais, S. Ex• não hesitou e deu o seu aprovo. a
sua aprovação ao empréstimo requerido pelo Governo adversário.
Ao fazer esse destaque, não estou aqui apresentando nenhuma censura
aos eminentes colegas da: banda oriental que se opõem a empréstimo a governos dos seus Estados. Não, isso seria uma descortesia que eu não faria, tanto
mais que seria uma incoerência de minha parte, eu que sou tão aferrado aos
meus pontos de visia e defendo-os contra quem quer que seja.
Mas não queria deixar passar este registro do altruísmo do Senador
Marcos Freire em aprovar o empréstimo destinado ao Estado de Pernambuco, nesta -hO-ra em que S. Ex' é candidato ao Governo daquele Estado e esses
recursos conflitam com os seus interesses eleitorais. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Jutahy Magalhães - Exat_amente é a separaÇão que deve existir.
Não deve ser considerado generalizadamente.
O SR. HENRIQUE SANTIL.LO- Na verdade, não fiz maíores referências aos destinatãrios, sendo eles parlamentares ou prefeitos do PDS, o
PartidO de V. Ex~ Até seria passãvel, justificável, digerível. O problema não é
este. O problema, Excelência, é que esses atendirilentos se fizeram localizadamente, numa região do País, e se fizeram; eu diria, adoidadamente, aloucadamente, e se fizeram, sem sombra de dúvida, para traficar influência política.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex•?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Por outro lado, trata-se também de
discutir a legalidade. Não se pode dispor do Fundo Previdenciãrio, constituí-

do pela contribuição de empregados e empregadores, ao bel-prazer de qualquer Ministro. Isto me parece extremamente ilegal. De modo que essas duas
questões ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Até concordaria com V. Ex• Se houve alguma
ilegalidade, deve ser verificada. Apen~s acredito não tenha havido ilegalidade.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... configuram ilegalidade do ato e
imoralidade do ato. Diria mais, o Senador Jutahy Magalhães refer'iu a Comissão ter inic:iado os seus trabalhos c.om apenas seis parlamentares. Confesso desconhecer esse fato. O certo é que, como membro da Comissão Mista
para examinar o projeto, ali estive em companhia do nobre Senador Humberto Lucena, também do PMDB e também membro dessa Comissão, todas as
vezes em que fui convocado, e a última foi ontem. Em ali estando, tendo-me
sido dada a palavra, estou certo de que o Regimento desta Casa e o Regimento do Congresso Nacional também me d.ão respaldo para com ela, poder discutir com meus pares denúncia tão grave quanto esta.
Na verdade, Sr. Presidente, não queria adentrar-me neste assunto, e nele
jã adentrei há três dias, neste mesmo Plenário. A verdade é uma só, e a Nação
a conhece: o Partido do Governo, o PDS, deixou-se pressionar flacidamente
pelo Governo. Acomodou-se às injunções impostas pelo Executivo, mesmo
sabendo que as medidas ali propostas são altamente injustas. Esta, a grande
verdade. Acomodou-se, não apenas nos plenãrios do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, como se acomodou, sobretudo, lá, na Comissão Mista,
não tendo comparecido para discutir problema tão grave quanto este.
Ouço o nobre Senador Humberto Lucena com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha) Peço ao nobre orador que não conceda mais apartes, porque V. Ex• já falou
como Líder, o que vale dizer, tomou o lugar de todos os oradores inscritos falou' os seus vinte minutos regimentais e jã extrapolou por mais quinze minUtos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente, lamentavelmente
não posso aceitar uma parte de sua admoestação. Esta de dizer que tomei lugar dos que estão inscritos, não, porque o Regimento me assegura a palavra.
Quanto à següflda parte, eminente Presidente, encerrarei o meu pronunciamento ouvindo o aparte breve do nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então, vamos encerrar ouvíndo
o nobre Senador Humberto J,..ucena.
O Sr. Hwnberto Lucena- Nobre Senador Henrique Santillo, na reunião
da Comissão Mista, assinaram a lista de presença sete membros ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Que, com o Sr. Jairo Magalhães ...
O Sr. Humberto Lucena- ... deputados e senadores, justamente o número legal para que a Comissão pudes5e-fiinc1onar:..
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Adianto a V. Ex•, inclusive, que o
Deputado ...
O Sr .. Jutahy Magalhães- V-. Ex• me permite? A presença dos oito foi
muito depois de terem sido iniciados os trabalhos da Comissão.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... Vice-Líderdo PDS deixou de assinar a lista de presença e tentou usar da palavra, também, como se não estivesse presente, porque, tendo deixado de assinar a lista de presença, é como se
não estivesse presente à sessão.
O Sr. Humberto Lucena - Perfeitamente.
Voltando ao pronunciamento de V. Ex•, para concluir a minha intervenção, nãó ·nos devemos esquecer, sobretudo quando essas benesses do Sr.
Ministro foram, entre 80 a 90%,-distribuídas no Rio Grande do Sul, que S.
'Zx• é candidato em potencial ao Governo daquele Estado ·nas eleições de
1982, pelo PDS.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, para uma
breve comunicação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ontem; estivemos numa reunião, na Comissão de Relações Exteriores do
Senado Federal, para ouvir a palavra do Sr. Ministro da Fazenda e toda a
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equipe, o brain trust financeiro do nosso País. Estava lã toda a diretoria do
Banco do Brasil, toda a diretoria do Banco Central e parte da diretoria da
Caixa Econômica.
Naquela oportunidade, solicitamos, ao Sr. Ministro da Fazenda que nos
disesse se eram inflacionários ou não os empréStimos solicitados por Estados
e Municípios que constam da pauta da Ordem do Dia do Senado. Eu disse
mais: da pauta do Senado de hoje, Sr. Ministro, constam 30 pedidos de empréstimos e, em estudo nas comiS-sões da Casa~ COristam 166 pedidos de emprêstimos. S. Ex• respondeu: Õs pedidos que tratam de recondicionamento de
empréstimos, estes podem ser atendidos mas os outros, todos os pedidos que
são iniciais, que estão solicitando verbas ou dinheiro para fazer obras adiá~
veis, devem ser evitados. Palavra do Sr. Ministro. Aqui, estão- não conta
mas devem estar- d~is ou três Senadores que lã estiveram e ouviram essa
afirmação do Sr. Ministro da Fazenda.
Mas, quero, Sr. Presidente, transcrever uma leitura a respeito do comentário que S. Ex• fez:
.. Brasília (O Globo)- O ministro da Fazenda Ernane Galvêas,
disse ontem que as idéias do economista James Tobin, Prêmio Nobel de Economia deste ano, que recomenda prioridade na manutenção do pleno emprego ao invés do combate à inflação, não podem ser aplicadas integralmente no caso do Brasil.
- Acho que as duas preocupações devem existir simultaneamente, como fazemos no Brasil, mas sempre com a premissa básica
de que uma expansão muito rãpidã. dã. emissão de moeda cria inflação - afirmou Galvêas."
Declarações do Sr. Ministro da Fazenda, Ministro do Governo, ontem,
perante os Senadores, perante uma ComisSão do Senado, Comissão-de Re~
lações Exteriores.
·
Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa um pedido, e dirijo-me à
nobre Bancada do Governo e à Bancada da Oposição, se me quiserem honrar
com ele concordando, para a convocação do Sr. Presidente do Banco Central
do Brasil, Dr. Carlos Langoni, para vir a esta Casa prestar informações sobre
os pedidos de empréstimos. Porque S. Ex• é um homem que está com a responsabilidade de presidir uma das entidades que reencarninham ao Senado os
pedidos de empréstimos de Municípios e di Cstãdos, ê: uma autoridade financeira no assunto, é o Presidente do Banco Central do Brasil, numa reunião
com os Senadores interessados, poderemos ouvir de S. Ex• uma explicação se
são inflacionários ou não.
Não nos interessa, Sr. Presidente, na nossa luta, esta ou aquela teoria, o
que nos interessa é que todo o dinheiro de empréstiinos a Estado ou Município, a todos, sem exceção, tem uma carga inflacionária. Isso no meu bestunto,
.Sr. Presidente, no economista de calça curta, no economista que tem apenas a
·leitura de artigos e de informes de jornais e revistas, mas S. Ex•, que é autoridade no assunto~ poderá espancar e dirimir qualquer dúvida de Senadores
.qtte estão discutindo o assunto nesta Casa.
·
Portanto, Sr. Presidente, vou encaminhar a V. Ex•, para que se formalize, o meu pedido de convocação do Sr. Presidente do Banc_o Central do Brasil, que poderá ser para nós um divortium aquarium.
Não vamos discutir mais se são ou se não são in"flacionârios. É a palavra
do Governo. É a -palavra do Presidente do Banco Central do Brasil que repassa esses documentos para o Senado e ninguém melhor do que S. Ex• para dizer se são inflacionários ou não os empréstimOs a Estados e Municípios.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã finda a a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há quorum.
Em conseqüência, deixam de ser submetidos à deliberação do Plenário
os itens de 1 a 28 da pauta de hoje, cujas matérias dependem de votação.
São os seguintes os itens cuja votação é ildiada.
I ,

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãÕ n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.356,
de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o moritante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e I.358, de 1980. das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
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2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 7, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta· e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23. de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
- de MunicípioS, favOrável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n•s 422 423. de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Munidpios, favorável.
4
Votação. em turno único. do Projeto de Resolução n• 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevat: em
Cr$ 149.750~046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 486 e 487, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade; e
- de Municípios, favorável.

e

5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 610,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981. das Comissões:
-de Constituição e J~stiça, pela constitucionalidade e juridícidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
-de Municípios, favorãvel.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 24, de
1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em CrS
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin~
co cruzeiros e trinta- e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES. sob n•s 25 e 26. de 1981. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, :Pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
7
Votação, em turno úitico, clo-ProjCiO de Resolução n"' 64, de 1981 (a12re- ·-'~·~'
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de suã dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, 10b nos 410 e 411, de 1981. das Comissões:
- de Constituição e Justiçci, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorãvel.
8

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 12, de
1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruZeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n•s 13 e 14, de 1981. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

5556 Sábado 17

Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economía como conclusão de seu Parecer nll 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipfil de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqilenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição -e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

to
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 6, de 1981 (apresentado pela ComiSsão de EConomia como cOnclusão de seu Parecer nll 18, de
1981 ). que autoriza a Prefeitura M-unicipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen~
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o moritante de- sUa
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorãvel.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 279,
de 1981), que.~utoriza,a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justira, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de 1981 (apre- .
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 594,
de 1981 ), ciue autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a con~
tratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oito~
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiçã, pela constitucionalidade e juridicidade.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'IOI, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão- de Economia como conduSão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidadç e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
8

15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1981), que aut<.>riza a Prefeitura Municipat'de Joinville (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justira, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl? 713,
de 1981), ·que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar

em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no~
venta e nove mil, duzentos e cin_qüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
17

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
18

Votação, em turno único, do Requerimento nº 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronãutica,
baixadas em comemoração ao 17º aniversário da Revolução de março de
1964.
19
Votação, em turno único, do Requerimento nº 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento.
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
20
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone~
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil. edição de 23 de junho de 1981.
21
Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Frdre, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Hum~
berto Lucena, que institui o seguro~desemprego, e determina outras provi~
dências.
22
Votação, em primeiro turno, âo Projeto de Lei do Senado n9 22, de 198 I,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,
cohiborador_es e aüxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favárável; e
- de Educação -e Cultura, favorãvel.
23

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fi~cal, na área da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas Pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s ·204 a 207, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorãvel, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças. favorável.
24
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"'
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre_a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
25
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto Je I..fi do Se-
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nado n'i' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que-diSpõe sobre a Lei Orgânica da Pre~
vidência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstiti.fCiOD.alidade.
26

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 139-salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de !981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
27

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
28

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela ConstltU:CíCiiiaJiaade e juridiC"idade; e
-de Munidpios, favorável.
__
-______ _
(Dependendo da votação do Requerimento n• 3ó9/81, do Senador Dir~
ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de ConStituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 29:
Discussão, em turno único, do PrOjeto de Resolução- n"' 18, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n~' 66, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Senhora de Oliveira a elevar em Cr$ 21.171.150,99 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqiienta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"s 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municipios, favorável.
Em discussão o projeto.
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para discutir o projeto.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr. presidente, Srs. Senadores:
Trata-se, parece, de urri dos Municípios que devolveram empréstimo.
Como ainda paira urna dúvida, e estou agora-deparando-me com esse Município na nossa pauta dos trabalhos, como tenho, na cabine de memória, que
o Município Senhora de Oliveira, de Minas Gerais, foi um dos três que devolveram o empréstimo concedido, eu pediria, através do requerimento que estou assinando agora, o adiamento da discussão por mais 8 dias, a fim de que,
o Senado, de posse de estudas mais fundamentados sobre as razões da recusa
e as razões do novo pedido, decidir a respeito do Projeto de Resolução n"' 18,
que consta como o· n9 29 da nossa pauta de hoje. (Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Passos Pôrto)-,- Sobre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. l9-Secr6tãrio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 345, DE 1981

Nos termos do art. 310, alíilea "c", do -Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projt!tO de resoluçãO n9 18/81, a fim de ser fC:ita na
sessão de 22 do corrente.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1981. - Dirceu cardoso
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em virtude da falta de quorum
para votação do requerimento lido, fica sobrestada a apreciação do Projeto
de resolução n"' 18, de 1981.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 30:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 85, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 488, de 1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e
setenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão.
O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra para discutir o projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR, DIRCEU CARDOSO (Para discutir o projeto. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com relação aos municípios de Cubatão e de Engenheiro Navarro, em
Minas Gerais, e do Governo do Estado de Santa Catarina, que solicitam empréstimos, eu envio à Mesa pedidos de adiamentos por 72 horas, da discussão
desses projetos, bem como quanto a este que ora o Senado está tratando.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento do
nobre Senador Dirceu Cardoso que vai ser lido pelo Sr. }'l-Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 346, DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea '"c", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Resolução n~' 85/81, a fim de ser feita
na sessão de 21 corrente.
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1981.- Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A discussão do Projeto de Resolução n~' 85, de 1981, fica sobrestada em virtude da falta de quorum para votaÇão do requerimento apresentado pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 31:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 89, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n-9 599, de 1981, com voto vencido, em separado, do Se~
nador José Fragelli e voto vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e
Alberto Silva), que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro
Navarro (MG) a elevar em Cr$ 21.171,150,00 (vinte e um milhões,
cento e. setenta~ um ..mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 600 e 601, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; e
- de Municípios, favorável.
Discussão do projeto.
O Sr. Dirceu -Cardoso - Peço a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Senador
Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir 6 projeto. Sem revisão do
Orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto rem três votos, de três ilustres Senadores, votos vencidos sobre a matéria. É, portanto, uma matéda que precisa ser espancada de
todas as suas nuances e todos os seus aspectos negativos.
Portanto, Sr. Presidente, envio à Mesa um pedido de adiamento por4 ou
5 dias para este projeto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento enviado à Mesa, pelo nobre Senador Dirceu Ca-rdoso, que será lido pelo Sr. 11'Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 347, DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Resolução n9 89/81, a fim de ser feita
na sessão de 23 do corrente.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1981. - Dirceu Cardoso.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra para urna indagação, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra, para uma indagação, o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGA_L_HÁ_ES ~Sr. Presidente, V. Ex• concedeu a
palavra para discussão da matéria. O Senador Dirceu Cardoso começa a falar
para discutir e depois envia um requerimento de adiamento da discussão. Se
S. Ex• jã começou a discutir, se S. Ex• discutiu o projeto, estâ encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não, o projeto estã em discussão •••

O SR. JUTAHY MAGALHAES - E uma indagação, não estou querendo dialogar. V. Ex' considerou em discussão a matéria, S. Ex• então, começou a falar. Depois de haver falado, S. Ex• então, encaminha o requeri~
menta. Jã tendo falado. Então, eu pergunto a V. Ex•: ele falou como?
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- S. Ex• dispensou a discussão e
encaminhou o requerimento de adiamento.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas, se S. Ex• havia começado a
discutir o assunto, se havia começado a tratar do assunto, a minha indagação
ê: S. Ex" estava falando como? Se S. Ex• houvesse encaminhado o requerimento antes, estã certo. Mas não depois de começar a tratar do problema. S.
Ex• já começou- a discutir.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requerimento de adiamento
de discussão...
----O SR. JUTAHY MAGALHAES- V. Ex• é quem decide.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- ... pode ser apresentado no curso da discussão. Ele não poderia ser apresentado depois de encerrada a discussão, mas, no curso da discussão. S. _Ex.• encaminha o requerimento à Mesa, pedindo adiamento da discussão. Esse r~querimento seria votado. Como
não há quontm para votação, fica sobrestada a votação, já que existe um requerimento que solicita-o -seu adiamentO. f: por isso que nós estamos sobrestanto a discussão do projeto e adiando a votaç_ão do requerimento, por falta
de número em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 32:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 115, de
1981 (apreseritado pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer no 763, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de
Santa Catarina a realizar operação de empréstiino externo, no valor
de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), destinada ao programa de investimentos do Estado,
tendo
PARECER, sob no 764, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretárío.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 348, DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução nº 115, de 1981, a fim de ser feita
na sessão de 22 do corrente.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1981. -Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Fica igualmente sobrestada a
discussão da matéria, em virtude da inexistência de quorom para a votação do
requerimento apresentado nesta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Encerrada a Ordem do Dia,
voltamos à lista de oradores inscritOs para a sessão de hoje.
Concedo a palavra ao nobre Senador Arno Daroiani, por ceSsão da Senadora Eunice Michiles.
O SR. ARNO DAMIANI (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tem constituído uma velha e reiterada reivindicaçao das lideranças polí~
ticas, trabalhadoras e empresariais do sul do Estado de Santa Catarina a desvinculação da Estrada de Ferro Dna. Teresa CriStina da Superintendência
Regional de Porto Alegre, voltando à situação anterior quando a direção da
ferrovia possuía maior autonomia e vivia, por isso, mais integrada à vida da
comunidade catarinense.
Perseguindo este objetivo e em companhia do Ses:retário de Transportes
do Estado, Dr. Esperidião'Amim, do suplente de Deputado Estadual, Dr. Irmoto Feufschutte e lideranças comunitárias, estivemos em audiência com o
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Sr. Ministro dos Transportes, a quem levamos esta e outras justas reivindicações.
A primeira delas se refere à desvinculação da Estrada de Ferro Dna. Tereza Cristina, que transporta carvão de toda bacia carbonífera para o porto
de lmbituba, da Rede Ferroviária Federal Superintendência Regional de Porto Alegre, à qual é subordinada.
Existem razões de-ordem administrativas, econômica e social, que justificam tal pleito e dentre elas desejo realçar algumas:
Como razões de ordem administrativas devo assinalar de pronto que não
existe qualquer ligação física da ferrovia do carvão com qualquer outra ferrovia componente da Rede Ferroviária Federal. Ela foi constituída específica~
mente para o transporte do carvão e, portanto, suas características, seus
problemas e suas soluções diferem das características de outras ferrovias interligadas em rede e pertencentes à Superintendência de Porto Alegre.
A este fato, suficiente por sf para mostrar a conveniência administrativa
da autonomia proposta à ferrovia do carvão, cabe acrescer o processo burocratizado que decorre de um sistema centralizado, onde as decisões passam a
ser demoradas em função da própria distância e da relatividade das infor~
mações, para uma situação que é específica e fora do que se poderia chamar
de rotina das ferrovias que compõem a Rede.
Economicamente vale assinalar que a ferrovia do carvão, mercê de seu
alto índice de tonelagem transportado, é uma ferrovia superavitária. A aplicação desse superávit, que tem acontecido continuamente nos últimos 10
anos, na melhori'a da própria ferrovia, iria permitir o rebaixamento dos custos do componente transporte no preço do carvã9, matêria prima de inestimável valor, não só por sua atual utilização siderurgica, ou_na geração de
energia, ou na indústria química pelo aproveitamento de seus componentes.
Na verdade, os projetos existentes de ampliação da lavra do cãrvão e da
produção de coque, ainda a utilização do carvão catarincnSe para produção
de gaze, sobretudo a implantação do complexo siderúrgico da SIDERSUL,
estão a exigir que se desburocratize de vez a referida ferrovia, caracterizandoa concretamente como ferrovia do carvão, sistema nervoso ou sangUíneo de
um organismo específico composto de órgãos que se dedicam à extração do
carvão e a sua utilização, cada vez mais ampla e maior. Não tem sentido,
pois, que esta ferrovia que cumpre tal papel tenha seu comando fora do orga~
nismo.
Enfim, é de se realçar o sentido social de tal medida. Já se tem dito, e os
estudos publicados pela Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina o
co'rriprovam sobejamente, que a região sul do Estado de Santa Catarina tem
sido vítima contínua de uma economia de enclave. Todo o País se beneficia
do carvão que alí é gerado, como insumo siderurgico ou da economia term-oe~
tétrica que dá sustentação rio Sistema hidroelétrico do País. No entanto tem
sido pequeno, comparativamente, o retornO de investimento oU gasCos que ali
se realizam, situação que se agrava mais ainda na medida em que o centro de
decisões administrativas que dizem respeito à ferrovia, é refiro-me desde à
compra de material permanente, de consumo ou de reposição até à prestação
de serviços são manipulados fora da região de acordo com critérios freqüentemente alheios à realidade regional.
Sobram razões, em conseqüência, para que forças vivas da região, a indústria, o comércio, os sindicatos, os poderes públicos e toda a comunidade
reivindique, não só como ato administrativamente correto, mas socialmente
justo_ ç economicamente recomendável a desvinculação da Estrada de Ferro
Dna. Teresa Cristina da administração centralizada em Porto Alegre, e que
fique diretamente subordinada à direção da Rede Ferroviária Federal.
De outra parte, cabe assinalar que a Lei nº 3.115, de 16~3-57, que constituiu a RFFSA, dá cobertura legal ao pleito, no parágrafo J9 de seu artigo 12
que diz: ..Quançio isoladas, as ferrovias poderão ser administradas por uma
subsidiária da RFSSA, desde que seja conveniente à administração dos serviços.
A segunda reivindicação apresentada, referiu-se à implantação do trecho
da Rodovia BR 475, que liga Lages a Tubarão, e, em conseqüência ao porto
de Imbituba. Tal pleito é dos considerados prioritários e basta uma visão do
mapa catarinense para se reconhecer o quanto ê indispensável no sentido da
integração de duas regiões geo-econômicas de alto índice de desenvolvimento.
Daqui faço n:inha manifestação de esperança de que tais objetivos ve~
nhai? a se.concrehzar de modo a que não se estrangule o processo de desenvolvimento do estado catarinense.
- . Para que fique!? ~onsignados nos Anais desta Casa anexo a este pronunc~amento os memoriais que, confiantes, deixamos em mãos do Exm9 Sr. Mimstro dos Transportes, Dr. Eliseu Resende. Muito obrigado. (Muito bem!
Palmas.)

